
8E)tw.V\ 8k\b€J~~ ~ 

~ Gye& kbe~h Lt'}o2) 

Den To-Etages-Bygning, paa VIS ........... au Vl~U e-
stuen findes, er som et Skatol med mange Skuffer i til det1 

der ikke maa blandes sammen. 
Paa første Sal er der Værelser, Kamre og Bure for 

Overforvalteren, Ladef og den, Lærlinge,_ Husbestyrerinde, 
Mejersker, Stuepige - Spindestuen, fælles Sovestue for 
Mejeripiger - Spisestue for Lærlinge, Spisestue for H~and-
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værkere • . . . hele den Gyldholmske Stat, en Stat, hvor 
Rangf orordningcn gennemføres helt ned til Svinedrengen. 

Langs den halvt underjordiske Stueetage gaar en 
skummel Gang som Cellegangen i et Arresthus. Og dybt 
inde ad denne Gang forbi mange Døre ligger det Rum, 
man kalder Folkestuen. 

Gulvet er toppet af runde Piksten, der holdes mørke af 
den V.æde, som siver af den lave, sure Grund. Fugtighe
den skyder sig ogsaa i grønlige Skjolder op ad den graa 
Kampestens Ydervæg, der en Gang har været hvid af 
Kalk. StraaJer af Sol kan her komme, thi kun gennem to 
smaa Vinduer, der sidder højt oppe i den tykke Mur mod 
Nord, kan Dagens Skær rinde ind. 

Og saa er her en Muggen Jordlugt som i et Gravkam
mer. 

To Talglys skinner mat gennem Mørket. Der skimtes 
ved Siden af Døren en række Hornskeer i Læderøller, og 
hist og her paa V æggen hænger Svineører, som Folkene i 
Stedet for at spise dem har foretrukket at hænge op paa 
Søm. 

Her er tomt og stille, gravstille. De to Lys staar med 
~ ... 

osende Tander paa det ene Laitgbord - Brædder, der er 
fastsømmede til nedrammede Pæle - et søvnigt Lys paa 
hver Side af Ølstoben af Træ. 

Saa naa'r Lyden herind af Træsko, der trædes tungt 
mod Sten ude i den mørke Kældergang, en gjaldende 
Klampren, der tiltager, som Trinene nærmer sig. Per Holt 
og et Par andre Karle kommer ind og sætter sig paa deres 
Pladser,, Per øverst, de andre længere nede med Rum mel
lem sig til nogle, der maa komme efter. 

Per klaprer med Laaget paa Ølstoben. Han bliver ved 
at klapre og klapre. Og da Kokkepigen endda ikke viser 
sig, tager de andre deres Lommeknive og banker med 
Skafterne i Bordet, og en enkelt piber i Fingrene . . . . et 
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Spektakel. der synes at more dem. for de ki&gcr mere og 
mere f omøjet til hinanden som glade Stoledrenge. 

Kokkepigen kommer til Syne med Kartof\cr og Dyp
~ Hun vrikker med Enden og siger: ,I bar vel it Be
hov u skab' jer halvtaabelig, fordi Maden it staar for 
Na:sen af jer paa Minutten I• 



Der samler sig foran liver åi fi#niiWWWS~ 
en Dynge Kartofler, fra hvilke der stiger en aandcfm 
Damp. 

Maaltidet bestaar k u n af Kartofler og Meldyppelsc. 
Der er nogen, der-Stjæler fra Ras Buus. Idet han saa 

skæver til Siderne for at passe paa, virrer han dobbelt 
med Øjnene, og dette morer de andre. 

Det svinder snart igen af hans Dynge. 
»I skal Sa'n ras•mc la' vær'!« siger han. 
Folkene ler. 
Hver Gang han opdager, at der listes en Kartoffel fra 

ham, siger han det samme, men for hver Gang stærkere: 
)>I skal Sa'n ras'me la' vær'!« 

Og hver Gang ler Folkene. 
Imidlertid stiger hans Forbitrelse. Han slaar om sig. 

Men naar han slaar til højre, stjæler de fra venstre. 
Og de bliver ved at le. 
Da gaar der en smertelig Trækning over hans fjogede 

Ansigt. »Hva'for kan I it la' mig vær?« siger han og er ilc
ke langt fra Graacl. 

Men lige paa een Gang rejser han sig i Sædet, hugger 
sin forfærdelig store Haand, der holder om Skaftet af 
Kniven, i Bordet og bander som en rasende: »I skal sa'n 
ras'me la' mig være!« 

Knivsbladet blinker. Han stønner, hans tykke N æseflø
je vibrerer, og Øjnene bliver helt vilde. Han minder om de 
gale Tyre, han daglig gaar hos. 

De unge Karle, der har drillet Ras, ligner ganske store 
Drenge i en Skole, som de sidder der ved det lange B ... ord 
med de lidet prægede Ynglingeansigter, over hvilke øje
blikkets Stemninger farer let hen. 
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