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H. C. Andersen:

OLE LUKØJE

 

I hele Verden er der ingen, der kan saa mange Historier, som Ole Lukøje! — han kan rigtignok fortælle!

Saadan ud paa Aftenen, naar Børn sidde nok saa net ved Bordet eller paa deres Skammel, kommer Ole 
Lukøje; han kommer saa stille op ad Trappen, for han gaar paa Hosesokker, han lukker ganske sagte 
Døren op, og fut! saa sprøjter han Børnene sød Mælk ind i Øjnene, saa fint, saa fint, men dog altid nok til,
at de ikke kunne holde Øjnene aabne, og derfor ikke se ham; han lister sig lige bag ved, blæser dem sagte 
i Nakken, og saa blive de tunge i Hovedet, o ja! men det gør ikke ondt, for Ole Lukøje mener det just godt
med Børnene; han vil bare have, at de skulle være rolige, og det ere de bedst, naar man faar dem i Seng; 
de skulle være stille, for at han kan fortælle dem Historier. —

Naar Børnene nu sove, sætter Ole Lukøje sig paa Sengen; han er godt klædt paa, hans Frakke er af 
Silketøj, men det er ikke muligt at sige, hvad Kulør den har, for den skinner grøn, rød og blaa, alt ligesom
han drejer sig; under hver Arm holder han en Paraply, een med Billeder paa, og den sætter han over de 
gode Børn, og saa drømme de hele Natten de dejligste Historier, og een Paraply har han, hvor der slet 
intet er paa, og den sætter han over de uartige Børn, saa sove de saa tosset og har om Morgenen, naar de 
vaagne, ikke drømt det allermindste.

Nu skulle vi høre, hvorledes Ole Lukøje i en hel Uge kom hver Aften til en lille Dreng, som hed Hjalmar, 
og hvad han fortalte ham! Det er hele syv Historier, for der er syv Dage i en Uge.



 

Mandag.

Hør nu engang!« sagde Ole Lukøje om Aftenen, da han havde faaet Hjalmar i Seng, »nu skal jeg p}rnte 
op!« og saa bleve alle Blomsterne i Urtepotterne til store Træer, der strakte deres lange Grene hen under 
Loftet og langs med Væggen, saa hele Stuen saa ud som det dejligste Lysthus, og alle Grenene vare fulde 
af Blomster, og hver Blomst var smukkere end en Rose, lugtede saa dejlig, og vilde man spise den, var 
den sødere end Syltetøj. Frugterne glinsede ligesom Guld, og saa var der Boller, der revnede af Rosiner, 
det var mageløst! men i det samme begyndte det at jamre sig saa forskrækkeligt henne i Bordskuffen, 
hvor Hjalmars Skolebøger laa.

»Hvad er nu det!« sagde Ole Lukøje og gik hen til Bordet og fik Skuffen op. Det var Tavlen, som det 
knugede og trykkede i, for der var kommet et galt Tal i Regnestykket, saa det var færdigt at falde fra 
hinanden; Griffelen hoppede og sprang i sit Sejlgarnsbaand, ligesom den kunde være en lille Hund, den 
vilde hjælpe paa Regnestykket, men den kunde ikke! — Og saa var det Hjalmars Skrivebog, som det 
jamrede sig indeni, oh, det var ordentligt fælt at høre! langs ned paa hvert Blad stod alle de store 
Bogstaver, hvert med et lille ved Siden, en hel Række ned ad, det var saadan en Forskrift, og ved den igen
stod nogle Bogstaver, der troede, de saa ud ligesom den, for dem havde Hjalmar skrevet, de laa næsten, 
ligesom om de vare faldne over Blyantsstregen, hvilken de skulde staa paa.

»Se, saaledes skulle I holde eder!« sagde Forskriften, »se, saaledes til Siden, med et rask Sving!«

»Oh, vi ville gerne,« sagde Hjalmars Bogstaver, »men vi kunne ikke, vi ere saa daarlige!«

»Saa skal I have Kinderpulver!« sagde Ole Lukøje.

»O nej!« raabte de, og saa stod de saa ranke, at det var en Lyst.

»Ja, nu faa vi ikke fortalt Historier!« sagde Ole Lukøje, »nu maa jeg eksercere dem! een to! een to!« og 
saa eksercerede han Bogstaverne, og de stod saa ranke og saa sunde, som nogen Forskrift kunde staa; men
da Ole Lukøje gik, og Hjalmar om Morgenen saa til dem, saa vare de lige saa elendige som før.

 



Tirsdag

Saa snart Hjalmar var i Seng, rørte Ole Lukøje med sin lille Troldsprøjte ved alle Møblerne i Stuen, og 
straks begyndte de at snakke, og alle sammen snakkede de om sig selv, undtagen Spyttebakken, der stod 
tavs og ærgrede sig over, at de kunde være saa forfængelige kun at tale om sig selv, kun at tænke paa sig 
selv og slet ikke at have Tanke for den, der dog stod saa beskeden i Krogen og lod sig spytte paa.

Der hang over Kommoden et stort Maleri i en forgyldt Ramme; det var et Landskab, man saa høje, gamle 
Træer, Blomster i Græsset og et stort Vand med en Flod, der løb om bag Skoven, forbi mange Slotte, 
langt ud i det vilde Hav.

Ole Lukøje rørte med sin Troldsprøjte ved Maleriet, og saa begyndte Fuglene derinde at synge, Træernes 
Grene bevægede sig, og Skyerne tog ordentlig Flugt, man kunde se deres Skygge hen over Landskabet.

Nu løftede Ole Lukøje den lille Hjalmar op mod Rammen, og Hjalmar stak Benene ind i Maleriet, lige 
ind i det høje Græs, og der stod han; Solen skinnede mellem Træernes Grene ned paa ham. Han løb hen 
til Vandet, satte sig i en lille Baad, der laa; den var malet rød og hvid, Sejlene skinnede, som Sølv, og 
seks Svaner, alle med Guldkroner nede om Halsen og en straalende blaa Stjerne paa Hovedet, trak 
Baaden forbi de grønne Skove, hvor Træerne fortalte om Røvere og Hekse, og Blomsterne om de 
nydelige smaa Alfer, og hvad Sommerfuglene havde fortalt dem.

De dejligste Fisk, med Skæl som Sølv og Guld, svømmede efter Baaden; imellem gjorde de et Spring, saa
det sagde Plask igen i Vandet, og Fuglene, røde og Maa, smaa og store, fløj i to lange Rækker bag efter, 
Myggene dansede, og Oldenborren sagde bum, bum; de vilde alle sammen følge Hjalmar, og hver havde 
de en Historie at fortælle.

Det var rigtignok en Sejltur! snart vare Skovene saa tætte og saa mørke, snart vare de som den dejligste 
Have med Solskin og Blomster, og der laa store Slotte af Glas og af Marmor; paa Altanerne stod 
Prinsesser, og alle vare de smaa Piger, som Hjalmar godt kendte, han havde leget med dem før. De rakte 
Haanden ud, og hver holdt den yndigste Sukkergris, som nogen Kagekone kunde sælge, og Hjalmar tog i 
den ene Ende af Sukkergrisen, idet han sejlede forbi, og Prinsessen holdt godt fast, og saa fik hver sit 
Stykke, hun det mindste, Hjalmar det allerstørste! Ved hvert Slot stod smaa Prinser Skildvagt, de 
skuldrede med Guldsabel og lod det regne med Rosiner og Tinsoldater; det var rigtige Prinser.

Snart sejlede Hjalmar igennem Skove, snart ligesom igennem store Sale eller midt igennem en By; han 
kom ogsaa igennem den, hvor hans Barnepige boede, hun, der havde baaret ham, da han var en ganske 
lille Dreng, og havde holdt saa meget af ham, og hun nikkede og vinkede og sang det nydelige Vers, hun 
selv havde digtet og sendt Hjalmar:

Jeg tænker paa dig saa mangen Stund,

min egen Hjalmar, du søde!

Jeg har jo kysset din lille Mund,

din Pande, de Kinder røde.

Jeg hørte dig sige de første Ord,

jeg maatte dig Afsked sige.

Vor Herre velsigne dig her paa Jord,

en Engel du er fra hans Rige!

Og alle Fuglene sang med, Blomsterne dansede paa Stilken, og de gamle Træer nikkede, ligesom om Ole 




