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Ata sKAt nu fortælle dig en historie, som

d skete for længe siden. Jrg kan love dig, at

jrg nøje vil holde mig til sandheden. I gamle

bøger, dokumenter og håndskrifter, hvoraf dn

tilmed er skrevet med gyldne bogstaver og på

platrysk, har jrg fundet bevis for, at alt er fore-

gået nØjagtig, som jrgher fortæller dig det.

Peder Paars var en fornem købmand i
Kalundborg. Han vidste, at hans trolovede

Dorothea sad i Aars i Jylland grædefærdig af
længsel efter ham. Derfor udrustede han en

skonnert, selv om det var vinter, og Katte gat

kunne vise tænder. Ikke mange i Kalundborg

ville have vovet dette, så det er ikke så under-

ligt, at Peder Paars i d"g regnes blandt
Kalundborgs største helte.



Men da gudinden Avind fik nys om denne
kærlighedsrejse, fnøs hun af anrgskab. Avind,
fyldt af nag og had, ville helle* a, end lade
elskende mødes, og af sted ilede hun til Æolus,
hule.

snart stod hun på klippen ved hulen, hvor
stormens gud bor. Fra hulens indre hørte hun
de rasende vinde give hals som bidske lænke-
hunde, og havd e Æolus ikke bundet dem for-
svarli gtr, ville de snart fare stormende ud i ver-
den og rasere alt.

Som mange enfoldige mænd tænkrc Æorus,
at når damer opsøgte ham, måtte de være
optændt af elskov. Men ingen er hæsligere end
Avind; smiler hun, er det af sk 

"drfryd,, 
og da

hun åbnede munder, var hendes ånde som
stinkende galde:

,,J.g vil bede dig orn dn ting, kæreÆolus. Før
forlader jeg dig ikke.o

Men Æolus trak sig
hæslige frue. Mit hjerte
banke for Dem.o

>Det er ikke kærlighed, der har bragt mig
hertil,n gnækkede Avind. ,Tværtimod. Når
kærlighed forvandles til had, da frydes jeg. Der
drejer sig om en Peder Paars. Se hans skonnerr
derude på bølgerne. Han tror, han skal ende i
sin Dorotheas åvn. slip dine vinde løs.o
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tilbage: ,Vig fra mig,
kommer aldrig til at



,Ikke tde om,(( svarede Æolus. uNeptun,

havets gud, bliver rasende på mig, blot jrg rØrer

havet , j^, blot jrg selv slipper en lille vind.u

Men Avind skoggerlo: ,Fra arilds tid har du
væretvindenes herre, ru sidder du her og klyt-
ker som et forkølet vindpust.((

Da blev Æolus vred, og med et brøl kom-
manderede han søndenvinden og nordenvin-

den ud af sin hule, og det lod de sig ikke sige to

gange: De var ved at rive både gud og gudinde

med sig.

Hvor kom den storm dog fra, tænkte Peder

Paars. Omkring ham rejste bølgerne sig pludse-

lig med fråde på toppen, og skonnerten blev

kastet hid og did.
,Frygt ikke for heltedøden på havet,u råbte

han til søfolkere, uden er smukkere end døden

i sengen ved smertefuld sygdom. Selv åndt jrg
gerne min grav her, hvis det ikke var for min
elskedes r$d, der længes sådan efter mig.u Så

fik han ikke opmuntret dem yderligere, for han

måtte til rclingen og brække sig.



Men hans tjener og skriver Peder Ruus tog

straks fat, hvor hans herre havde måttet slippe:

,Ingen undslipper sin skæbne. Etr fisk er skabt

til pande, en anden til gryde. Etr lus er beskik-

ket til at dø pL arnen, €n anden mellem negle.

Den drukner ej, som hænges skal.n Så måtte

også Peder Ruus til ræling€n, men mandskabet

råbte hurra over så smuk en tale, klogere end

nogen, præsten i Kalundborg havde holdt, oB

han havde ellers omvendt mange syndere.

Men netop som de jublede, Iød et frygteligt

brag. Og ned mellem dem sryrtede masten.

Kufferter og kister tumlede rundt mellem

hverandre. Lynild skar sig gennem den sorte

himmel. Bølgerne hentede deres kraft helt nede

fra havets bund, oB sandet sleb besætningen i
ansigterne.

Men Venus, kærlighedens gud, så det hele.

Hun blev fo{ærdet over synet, og ridende på to

hvide svaner for hun af sted til Neptun.
oHvad laver du på havet i sådan et uvejr?o

spurgte Nepturr, mens stormen flåede i hans

hår og skæg.
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rede Venus med foragt i stemmen,
Dat du ikke længere er havets gud. Srg dog i
land. Kast din fork bort. Enhver torsk vil jo le
ad dig i al fremtid. Søfolk har dyrket dig i evig-

heder, men du er magteslØs.u

oMen hvorfor piske r Æolus havet? I tre timer
har jrgsiddet årget i dybet. J.g rroede, det var

dommedag.u

oDet er \<ærlighed, der har drevet Peder Paars

fra Kalundborg,o sagde Venus, uog Avind, der

har ffunget Æolus.u

Da rejste Neptun sig påbølgerne, brølede ad

vindene og truede med at jage dem ind i deres

hule og sætte lås og slå for, så det skulle blive

deres evige fængsel.

Rædselsslagne krøb vindene ind i bjerget og

rkjulte sig. Men da var det alt for sent.
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QToNNERTEN vAR gået på grund. Længe lå

C)de alle bevidstløse opskyllet på stranden. Så

kom endelig en mand, der tændte et lille bål

for dem. Som den første vågnede Peder Paars:

oHvor er vi? Det her kan da ikke være

Himmerige? Og i Helvede, har jrghørt, skulle

der være hedt, men jrg er jo aldeles stivfrossen.(
nDet er Anholt,o svarede manden. oHer

beder folk hver d"g om at se søfolkene på land.

Og de bliver ofte bønh Ørt. I gamle dage boede

her skidtfolk. Præsten tog en daler både for dåb

og begravelse, men han var nødt til at tage dem

begge to ved dåben, for de fleste endte deres

dage hængende i g"lgen. Men i dag er det et kri-
steligt land.n

Hvilket held i uheld at vi skulle strande her,

tænkte Peder Paars, men da han stak hånden i
lomm€n, manglede hans pung: ,Mine tolv rigs-

dalerln råbte han. oHvad er det for nogle dyder,

du praler afln

oNu dør vi alle af sult,n hulkede Peder Ruus.

,Det elskovsbånd, som har trukket os hertil,
burde man kalde for en strikke. Det er bedre at

drikke sig en ærlig brandeft til end at kaste sig

ud i en trolovelse. J.g har tre daler, når de er

fortæret, er det ude med os.((

nGem din skat,n sagde Peder Paars, ,så den

ikke ålder i de forkerte hænder.(

nÆdrig før er jeg blevet beskyldt for qrueri,n

sagde den fremmede, oI dømmer lidt for
hastigt. Pungen er vel forlist, da skibet gik på

grund. Lad os hellere redde ftalasten, hvad der

er muligt.n

Kister og tønde r flød plbølgerne som legen-

de marsvin, og den fremmede var ivrigst i i^g-
ten på dem. For hans hjælp ville de tilbyde ham

penge, men han afslog: oDer ser I, jeg er ingen

fry.n

Da de åbnede Peder Paars' kiste, så de i et

glimt Venus stryge mod himlen, og de så, at

hun havde beskyttet portr ættet af Dorothea

mod det salte vand. Selv Paars' vest med silke-

kr"pper var uden en plet, også hans forede trøie

med guldbroderinger.
,Nu gælder det om at passe på kostbarheder-

ne(, sagde Peder Paars.

nDet er ikke nødvendigt,n sagde den frem-

mede. oHer på Øenhar vi en foged, der er ærlig-

heden selv, her hersker kong Valdemars gamle

lov.n

,Skriv det hele ned,o sagde Peder Paars til
Peder Ruus, oså vi kan berømme denne
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