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Ved den store flod, der nyligt var svulmet op efter et heftigt regnskyl og gået over 

sine breder, lå den gamle Færgemand og sov i sin hytte, træt efter dagens 

anstrengelser. Midt om natten blev han vækket af høje stemmer. Det var nogle 

rejsende, der ville sættes over floden. 
Da han trådte ud af døren, så han to store Lygtemænd svæve over den fortøjede 

båd. De erklærede,  at de havde meget travlt, og at de allerede nu burde have været 

ovre på den anden bred.  

Den gamle tøvede ikke, men steg i båden og førte dem med vanlig dygtighed 

over strømmen, alt imens de fremmede hviskede sammen på et ukendt, letflydende 

sprog. Nu og da brast de i latter, idet de snart sprang op på rælingen og snart ned i 

bunden af båden igen. 

"Båden krænger!" råbte den gamle. "Når I er så urolige, kan den kæntre. Sæt jer 

ned lys!" 

De lo højt af hans formaning, gjorde nar af den gamle og opførte sig endnu 

mere uroligt end før. Han fandt sig tålmodigt i deres unoder og satte snart båden 

mod den anden bred. 

"Her har I for jeres besvær!" råbte de rejsende og rystede sig, hvorved mange 

skinnende guldstykker faldt ned i den fugtige båd. 

"For Guds skyld, hvad er det I gør?!" råbte den gamle, "I bringer mig i største 

ulykke. Floden tåler ikke dette metal. Hvis bare et eneste af disse guldstykker var 

faldet i vandet, ville den have rejst sig i frygtelige bølger og slugt både mig og 

båden, og hvem ved, hvordan det var gået jer. Tag jeres penge til jer igen!" 

"Vi kan ikke tage tilbage, hvad vi først har rystet af os," svarede de. 

"Og så skal jeg oven i købet have besvær med at samle den op, bære dem i land 

og grave dem ned," sagde den gamle, idet han bøjede sig ned og lagde 

guldstykkerne i sin hue. 

Lygtemændene var hoppet ud af båden, og den gamle råbte: "Hvad så med min 

løn?" 

"Den som ikke vil tage imod guld, må arbejde uden løn!" råbte Lygtemændene. 

"I ved nok, at jeg ikke kan tage mod anden betaling end jordens frugter." - 

"Jordens frugter! Dem bryder vi os ikke om, og vi har aldrig smagt dem."  

"Men jeg kan ikke slippe jer, før I lover at give mig tre kålhoveder, tre 

artiskokker og tre store løg." 

Nu ville Lygtemændene gerne have affærdiget ham med en eller anden 

morsomhed, men de følte sig på en underlig måde bundet til jorden. Det var den 

ubehageligste fornemmelse de nogensinde havde haft. De lovede at opfylde hans 

krav så hurtigt, det lod sig gøre, hvorpå han lod dem gå og stødte fra. Han var 

allerede et stykke fra dem, da de råbte: "Gamle! Hør gamle! Vi har glemt det 
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vigtigste!.. " Men han var borte og hørte dem ikke. Han havde ladet sig drive med 

strømmen på den samme side, hvor han ville grave guldet ned på et klippefuldt 

sted, hvor floden aldrig kunne komme. Mellem to høje klipper fandt han en vældig 

kløft, hvori han kastede guldet og roede tilbage til sin hytte. 

*** 

I denne kløft befandt sig den skønne grønne Slange, som blev vækket af sin 

søvn ved de klingende mønter. Knap havde hun fået øje på de lysende skiver, før 

hun begærligt slugte dem, idet hun omhyggeligt ledte hver eneste frem som havde 

gemt sig i buske og klippespalter. 

Og ikke så snart havde hun slugt dem, før hun med stort behag følte, hvorledes 

guldet smeltede i hendes indvolde og gennemtrængte hele hendes legeme, og til sin 

store glæde bemærkede hun, at hun var blevet lysende og gennemsigtig. Man 

havde ofte fortalt hende, at sådan noget kunne ske, men da hun tvivlede på, at lyset 

ville holde sig, og da hun ønskede at få at vide, hvorledes det ville blive med hende 

i fremtiden, drev nysgerrigheden hende ud af kløften for at undersøge, hvem der 

havde kastet det skønne guld ned til hende. Hun fandt ingen. Ikke desto mindre 

følte hun sig godt tilpas i sit eget yndige lys, da hun krøb gennem busk og krat ud i 

det friske grønne. I skæret syntes alle blade at være smaragder, og alle blomster var 

ligesom forklarede. Hun krøb forgæves gennem vildnisset, men da hun kom ud på 

sletten og i det fjerne fik øje på en glans, der mindede om hendes egen, fattede hun 

nyt håb. 

"Så finder jeg da endelig mine egne!" råbte hun og ilede hen imod dem. Hun tog 

sig ikke af, at hun måtte krybe gennem sump og rør - ellers forlod hun nødigt de 

tørre afsatser og spalter i klipperne, hvor hun levede af saftige urter og stillede sin 

tørst med dug og det friske vand fra kilderne - men nu forlod hun det gerne for det 

kære gulds skyld, opfyldt som hun var af længsel efter det vidunderlige lys. 

Temmelig udmattet nåede hun omsider frem til den fugtige eng, hvor 

Lygtemændene legede frem og tilbage. Hun skyndte sig hen til dem, hilste på dem 

og glædede sig over at være i slægt med så fine herrer. Lysene strøg forbi, sprang 

buk over hende og morede sig over hendes måde at bevæge sig på. 

"Ja, mutter," sagde de, "det skal ikke skille os ad, at I bevæger jer vandret. Men 

I forstår jo nok, at det kun er tilsyneladende, at vi er i familie. Kan I ikke se, 

hvorledes den slanke form ligesom bedre klæder de lodrette?" - Her trak begge 

flammerne sig sammen og gjorde sig så lange og spidse de kunne - "Tag os det 

ikke ilde op, kære veninde, men i hvilke andre familier kan man gøre det? Så længe 

der har været Lygtemænd til, er der formodentligt ingen af dem, der har siddet eller 

ligget." 
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Slangen følte sig ikke godt tilpas sammen med disse nye slægtninge, hvor 

meget hun end løftede hovedet, mærkede hun dog, at hun altid måtte sænke det 

mod jorden igen, hvis hun ville bevæge sig af stedet, og hvor godt hun ellers 

befandt sig i den skyggefulde lund, syntes hendes glans at formindskes, hvert 

øjeblik i de lystige fætres nærhed - ja hun var bange for, at den til sidst helt ville 

forsvinde... 

I sin forlegenhed spurgte hun skyndsomst, om herrerne ikke kunne fortælle 

hende, hvor det skinnende guld var kommet fra, som for kort tid siden var faldet 

ned i klippespalten. Mon det ikke var himlen selv, der havde regnet guldet ned? 

Lygtemændene lo og rystede sig, hvorved der hoppede en stor mængde 

guldstykker om dem. Slangen fór straks derhen for at sluge dem. 

"Ja, vær så god at forsyne jer mutter!" sagde de elskværdige herrer, "der er 

mere, hvor det kom fra!" 

Og så rystede de sig nogle gange endnu, så at Slangen havde svært ved at få den 

kostelige spise til livs hurtigt nok. Hendes glans tiltog synligt i styrke, hun lyste 

ligesom forklaret, hvorimod Lygtemændene blev temmelig små og magre uden dog 

at miste deres gode humør af den grund. 

"Jeg siger jer så evig mange tak," sagde Slangen, da hun atter havde fået vejret 

efter måltidet. "I må bede mig, om hvad I vil, og hvis det står i min magt, skal jeg 

gøre det for jer." 

"Det kommer lige tilpas!" råbte Lygtemændene. "I kan sige os, hvor den skønne 

Lilje bor. Før os hurtigst muligt til den skønne Liljes palads og have. Vi er ved at 

dø af utålmodighed efter at kaste os for hendes fødder." 

"Den tjeneste kan jeg ikke gøre jer lige nu," sagde Slangen med et dybt suk. 

"Den skønne Lilje bor på den anden side af vandet..."  

"På den anden side af vandet?! Og vi som lige har ladet os færge herover i 

denne stormfulde nat! O hvilken grusom flod, der nu skiller os fra hende! Mon man 

ikke kunne få fat i den gamle igen?" 

"I ville anstrenge jer forgæves," sagde Slangen. "Selv om I traf ham på denne 

side, kunne han ikke hjælpe jer. Han kan sætte alle over til denne side, men ingen 

den modsatte vej." 

- "Så sidder vi kønt i det! Kan man dog ikke komme over floden på andre 

måder?" 

"Det kan man nok, men ikke lige nu. Jeg kan selv sætte herrerne over, men kun 

i middagstimen." 

- "Men det er et tidspunkt, hvor vi ikke så gerne rejser." 

"Så kan I komme over på Kæmpens skygge ved aftenstid." 

- "Hvordan går det for sig?" 
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"Den store Kæmpe, der bor ikke langt her fra, kan intet udrette med sin krop. 

Hans hænder kan ikke løfte et halmstrå, hans skuldre kan ikke bære så meget som 

et knippe ris, men hans skygge kan meget, den kan alt. Derfor er han mægtigst ved 

solopgang og ved solnedgang. Man kan om aftnen sætte sig på hans skygges 

skuldre, og når kæmpen går ned til flodbredden løfter skyggen den rejsende over 

vandet. Hvis I ved middagstid vil gå hen til hjørnet af skoven, hvor buskene går 

helt ned til vandet, kan jeg bære jer derover og forestille jer for den skønne Lilje. 

Men er det sådan, at I ikke kan lide middagsheden, kan I bare hen ad aften gå ned 

til den lille vig ved klipperne og opsøge Kæmpen, ham kommer I nok overens 

med." 

De unge herrer bukkede let og fjernede sig, og Slangen var glad for at slippe af 

med dem: Nu kunne hun hengive sig til sin glæde over det indre lys, og endelig 

kunne hun give efter for sin nysgerrighed, der længe havde levet som en underlig, 

pinefuld uro i hende. 

*** 

 

Et sted i bjergkløften, hvor hun ofte krøb frem og tilbage, havde hun gjort en 

sælsom opdagelse. Ganske vist måtte hun færdes uden lys i den mørke afgrund, 

men hun kunne alligevel fornemme, hvad det var for genstande, hun kom i 

berøring med. Hun var vant til at finde uregelmæssige naturforekomster overalt. 

Det ene øjeblik snoede hun sig mellem kanterne af store krystaller, et andet øjeblik 

følte hun på årer af gedigent sølv som forgrenede sig i klippen, nu og da bragte hun 

en ædelsten med sig op i lyset. 

Men inde i en lukket hule, var hun til sin forundring stødt på genstande, som 

måtte være dannet af menneskehænder: Glatte vægge, hun ikke kunne krybe op ad, 

dybe regelmæssige hjørner, smukt formede søjler og - hvad der forekom hende 

mærkeligst af alt - menneskelige figurer, som hun flere gange havde slynget sig 

om, og som hun mente var af bronze eller poleret marmor. 

Hun ville se med sine egne øjne, om hendes fornemmelse havde været rigtig, 

for hun mente sig nu i stand til at oplyse den vidunderlige hule med sit eget lys og 

rigtigt lære de mærkelige genstande at kende. Ilsomt gav hun sig på vej og fandt 

snart den spalte, hvor igennem hun plejede at krybe ind i helligdommen. 

Da hun befandt sig derinde, så hun sig nysgerrigt om. Selv om hendes lysskær 

ikke kunne oplyse alt, hvad der var, så hun dog de nærmeste genstande tydeligt 

nok. Med undren og ærefrygt så hun op mod en strålende niche, hvor der stod en 

billedstøtte af en ærværdig konge af det pureste guld. Hvad størrelsen angik, var 

statuen over menneskehøjde, men hvad selve skikkelsen angik, virkede den snarere 
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som en mindre end en større mand. Hans smukt formede legeme var svøbt i en 

enkel kappe, en krans af egeløv holdt håret sammen. 

Ikke så snart havde Slangen løftet sit blik mod den ærværdige billedstøtte, før 

kongen begyndte at tale og sagde: 

"Hvor kommer du fra?" 

"Fra kløften hvor guldet bor," svarede Slangen. 

"Hvad er herligere end guld?" spurgte kongen. 

"Lyset," svarede Slangen. 

"Samtalen," svarede hun. 

Under ordvekslingen havde hun skottet til siden og i nichen ved siden af fået øje 

på en anden herlig billedstøtte. Her sad en konge af sølv, højere og slankere af 

skikkelse. Han var klædt i en pragtfuld kappe og hans krone, bælte og scepter var 

smykket med ædelstene. Stolthed og humor lyste fra hans ansigt, og han skulle lige 

til at tale, da en mørkladen åre som løb hen over marmorvæggen pludselig gav sig 

til at lyse og kaste et mildt skær over hele templet. 

I dette skær så Slangen den tredje konge af malm, der mægtig af skikkelse sad 

og støttede sig til sin kølle. Han var smykket med en laurbærkrans og lignede 

snarere en klippeblok end et menneske. Hun skulle netop til at se sig om efter den 

fjerde, der stod længst borte, da muren åbnede sig ved at åren flammede som et lyn 

og blev borte igen. 

En middelstor mand trådte ind, og Slangens hele opmærksomhed samlede sig 

om ham. Han var klædt som en bonde og bar en lille lampe i sin hånd, hvori der 

lyste en stille flamme som det var velgørende at se ind i, og som på en vidunderlig 

måde oplyste hele templet uden at kaste en eneste skygge. 

"Hvorfor kommer du nu, da vi har lys?" spurgte Guldkongen. 

- "I ved jo, at jeg ikke tør lyse i mørket." 

"Vil mit herredømme få ende?" spurgte Sølvkongen. 

"Sent eller aldrig," svarede den Gamle. 

Med mægtig røst begyndte Malmkongen at spørge:  

"Hvornår skal jeg rejse mig?" 

"Snart!" svarede den Gamle 

"Hvem skal jeg slutte mig til?" spurgte kongen. 

"Til dine ældre brødre," sagde den Gamle. 

"Hvad skal der blive af den yngste?" spurgte kongen. 

"Han kommer til at sætte sig," sagde den Gamle. 

"Men jeg er ikke træt!" råbte den fjerde konge med grov, hakkende røst. 

Mens de talte var Slangen krøbet stilfærdigt rundt og havde betragtet alt i templet. 

Nu så hun på den fjerde konge. Han stod og lænede sig til en søjle, og hans krop 
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var mere klodset end smuk. Det var ikke så let at se, hvilket metal han var støbt af. 

Lige i øjeblikket så det ud som om, det var en blanding af de tre metaller hans 

brødre var dannet af. Men ved nærmere eftersyn viste det sig, at materialerne ikke 

rigtigt var smeltet sammen: Guld og sølvårer løb på kryds og tværs gennem 

metallet, og det gjorde ikke billedstøtten smukkere. 

Men nu talte Guldkongen til manden: 

"Hvor mange hemmeligheder kender du?" 

"Tre!" svarede den Gamle. 

"Hvilken er den vigtigste?" spurgte Sølvkongen. 

"Den åbenbare," svarede den Gamle. 

"Vil du åbenbare den for os?" spurgte Malmkongen. 

"Så snart jeg kender den fjerde," sagde den Gamle. 

"Hvad rager det hele mig!" mumlede den sammensatte konge for sig selv*** 

"Jeg kender den fjerde," sagde Slangen, nærmede sig den Gamle og hviskede 

ham noget i øret. 

"Tiden er inde!" råbte den Gamle med vældig røst. Templet gav genlyd, det 

klang i metalbilledstøtterne, og i det samme forsvandt den Gamle mod vest, 

Slangen mod øst, og begge ilede så hurtigt de kunne gennem klippekløften. 

Der hvor den Gamle drog frem fyldtes gangene bag ham med guld, for hans lampe 

havde den vidunderlige egenskab, at den kunne forvandle alt som var af sten til 

guld, alt som var af træ til sølv, alle døde dyr til ædelstene, men den tilintetgjorde 

alt som var af metal. For at kunne gøre dette, måtte den dog være alene om at lyse. 

Havde den et andet lys ved siden af sig, gav den blot et smukt rent skin fra sig som 

virkede forfriskende på alt levende. 

*** 

 

"Hvad er mere livgivende end lyset?" spurgte han. 

Da den gamle vendte hjem og trådte ind i sin hytte, som var halvt bygget ind i 

bjerget, fandt han sin  i den dybeste fortvivlelse. Hun sad ved ilden og græd og var 

helt utrøstelig: 

"Hvor er jeg dog ulykkelig," klagede hun, "jeg skulle aldrig have ladet dig gå i 

dag!" 

"Hvad er der i vejen?" spurgte den Gamle roligt. 

"Næppe var du kommet ud af døren," hulkede hun, "før der kom to 

modbydelige fremmede. Jeg var så dum, at lade dem komme inden for - de så ud til 

at være pæne og velopdragne mennesker - de var klædt i lyse flammer, så man 

kunne have taget dem for Lygtemænd. Men næppe var de kommet indenfor, før de 
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begyndte at smiske for mig på den mest uforskammede måde, og de var så 

påtrængende, at jeg skammer mig, når jeg tænker på det." 

"Nå," smilede hendes mand, "det har vel bare været deres spøg. Når man tænker 

på din alder, vil man tro, det har været almindelig høflighed fra deres side." 

"Alder og alder!" råbte hun: "Skal jeg evigt og altid høre for min alder? Som om 

jeg var gammel?! Almindelig høflighed! Jeg må da vide, hvad jeg taler om. Og se 

på vores vægge, hvordan de ser ud. Se på de gamle sten som jeg ikke har set i 

hundrede år. Alt guld har de slikket af, og du aner ikke, hvor hurtigt det gik, og 

hele tiden sagde de, at det smagte bedre end almindeligt guld. Da de havde slikket 

væggene rene, var de i vældig godt humør, og de var minsandten også blevet store 

og tykke og glinsende af det. Tror du ikke at de begynder at blive kåde igen og 

klappe mig og kalde mig deres dronning - og så rystede de sig, hvorpå en mængde 

guldstykker hoppede omkring. Du kan selv se, hvordan de ligger og skinner under 

bænken. Og hvor er det rædsomt! Vores mops spiste nogle af dem, og se - der 

ligger han død her ved kaminen, det arme dyr. Hvad skal jeg dog gøre! Jeg så det 

først, da de var gået, ellers havde jeg virkelig ikke lovet at betale deres gæld til 

Færgemanden." 

"Hvad skylder de ham?" spurgte den Gamle. 

"Tre kålhoveder, tre artiskokker og tre løg - jeg har lovet at bringe dem ned til 

floden, når det bliver lyst." 

"Du kan gøre dem den tjeneste," sagde den Gamle, "for de kommer til at hjælpe 

os igen ved lejlighed." 

"Jeg ved ikke, om de kommer til at hjælpe os, men de lovede i hvert fald højt og 

helligt, at de ville gøre det." 

Imidlertid var ilden gået ud i kaminen. Den Gamle skuffede godt med aske over 

gløderne, bragte guldstykkerne af vejen, og nu lyste hans lampe igen alene i sin 

skønneste glans, murene blev overtrukket med guld, og mopsen forvandlede sig til 

den skønneste onyx, man kunne tænke sig. Den spillede i brune og sorte farver som 

et kunstværk gjort i den kostbare sten. 

"Tag din kurv og læg onyxen i den," sagde den Gamle: "Hent derefter de tre 

kålhoveder, de tre artiskokker og de tre løg, læg dem omkring den og bær så det 

hele ned til floden. Lad Slangen sætte dig over ved middagstid, opsøg derefter den 

skønne Lilje, giv hende onyxen, hun vil gøre den levende ved at berøre den, 

ligesom alt levende dør ved hendes berøring. Hun vil få en trofast kammerat i den. 

Sig til hende, at hun ikke skal være bedrøvet. Hendes befrielse nærmer sig: Hun 

skal betragte den største ulykke som den største lykke, for tiden er inde." 

*** 
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Den gamle Kone pakkede sin kurv og gav sig på vej ved daggry. Solen stod op 

bag floden som glitrede i det fjerne. Konen gik langsomt og besværet, for kurven 

tyngede på hendes hoved, og det var endda ikke onyxen der vejede. Det døde hun 

bar mærkede hun aldrig, tværtimod løftede kurven sig i vejret og svævede over 

hendes hoved. Men når det var friske grønsager, hun skulle bære eller det mindste 

lille levende dyr, voldte det hende den største møje. Hun gik et stykke tid og 

ærgrede sig over dette, da hun pludselig standsede forskrækket. Hun havde nemlig 

nær trådt på Kæmpens skygge, der strakte sig over sletten helt hen til hende. Og 

først nu så hun den vældige Kæmpe, der havde badet si i floden og nu trådte op af 

vandet, og hun vidste ikke, hvorledes hun skulle komme af vejen. Så snart han fik 

øje på hende hilste han og begyndte at lave sjov med hende, og hans skygges 

hænder greb straks ned i hendes kurv. I en håndevending nappede de et kålhoved, 

en artiskok og et løg og puttede dem i Kæmpens mund, så vadede han videre op ad 

floden, og vejen var fri. 

Hun overvejede om hun ikke hellere skulle gå tilbage og hente det som 

manglede i sin have, men blev i tvivlrådighed ved at gå, så hun snart nåede 

flodbredden. Længe sad hun her og ventede på Færgemanden, til hun endelig så 

ham komme med en besynderlig rejsende ombord. En ung, smuk og ædel mand 

som hun ikke kunne se sig mæt på, steg ud af båden. 

"Hvad har I med til mig?" råbte den gamle. 

"Det er grønsagerne som Lygtemændene skylder Jer," sagde Konen og viste 

ham kurven. Da den gamle kun fandt to af hver slags, blev han ærgerlig og sagde, 

at dem kunne han ikke tage imod. Kvinden bad ham så mindeligt og sagde, at hun 

ikke kunne gå hjem nu, og at det ville blive for tungt for hende at slæbe videre på 

denne byrde. Han blev ved sit og tilføjede, at det ikke engang var ham selv, der 

afgjorde det. 

"Det jeg skal have må jeg opbevare i ni timer, og jeg må ikke tage imod noget, 

før jeg har givet floden en tredjedel." Efter en del snakken frem og tilbage sagde 

den gamle endelig: "Der findes endnu en udvej. Hvis I går i borgen og erklærer jer 

skyldner, så kan jeg tage disse seks stykker, men det er forbundet med en fare." 

"Hvis jeg holder mit ord, er der vel ingen risiko ved det?" 

"Ikke den ringeste! Stik blot Jeres hånd i floden," vedblev den gamle, "og lov, at 

I vil betale ælden inden 24 timer." 

Det gjorde den gamle Kone, men hvor forskrækket blev hun ikke, da hun trak 

den op af floden igen og så, at den var blevet kulsort. Hun skændte heftigt på den 

gamle og fortalte ham, at hendes hænder altid havde været det smukkeste på hende, 

og at hun altid havde forstået at holde dem bløde og hvide trods det grove arbejde. 

Ude af sig selv af fortrædelighed betragtede hun sin hånd og udbrød fortvivlet: 
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"Det er værre end jeg troede! Den er endda svundet ind og blevet meget mindre 

end den anden." 

"Det ser bare sådan ud," sagde den gamle, "men hvis I ikke holder Jeres ord, 

kan det blive virkelighed. Hånden vil lidt efter lidt svinde hen og til sidst blive helt 

borte uden, at I vil komme til at savne den. I vil kunne udrette alt med den, blot vil 

I ikke kunne se den." 

- "Jeg ville nu hellere have, at jeg ikke kunne bruge den, men den så frisk ud," 

sagde den gamle Kone, "forresten kan det være lige meget, for jeg skal nok holde 

mit ord, så jeg kan blive af med den sorte hud og det besvær." 

*** 

Rask tog hun sin kurv, der nu gav sig til at svæve over hendes hoved, og ilede 

efter den unge mand, der gik langsomt og tankefuldt langs med bredden. Hun 

kunne ikke få øjnene fra hans smukke skikkelse og ejendommelige klædedragt. 

Han bar en skinnende brynje, hvorunder enhver bevægelse af hans smukke krop 

sås. Over skuldrene hang en purpurkappe. Han var barhovedet, og det brune hår 

hang i fyldige lokker om hans ansigt. Han bar heller ikke sko, men gik på nøgne, 

velbyggede fødder, der ikke syntes at mærke det hede sand. Det var som om en 

indre smerte gjorde ham uimodtagelig for alle ydre påvirkninger.  

Den snakkesalige Kone forsøgte at få en samtale igang med ham, men han 

svarede hende kun med enstavelsesord, så at hun, trods hans smukke øjne, opgav at 

tale med ham og sagde farvel, idet hun bemærkede: 

"I går mig for langsomt min herre, jeg tør ikke komme for sent til det tidspunkt, 

hvor jeg kan blive sat over floden af den grønne Slange: Jeg skal nemlig overbringe 

den skønne Lilje en enestående gave fra min mand." Med disse ord skyndte hun sig 

forbi ham, men lige så hurtigt vågnede den unge mand op og indhentede hende. 

"Skal I til den skønne Lilje?!" råbte han, "så skal vi samme vej. Hvad er det for 

en gave, I har med?" 

"Ved I hvad," sagde Konen stødt, "nu har I hele tiden spist mig af med 

enstavelsesord, og så vil I pludselig have mine hemmeligheder at vide. Synes I det 

er pænt? - Men lige meget, hvis I går ind på en byttehandel og fortæller mig om 

Jeres skæbne, så vil jeg heller ikke skjule, hvorledes det forholder sig med min 

gave." 

De blev hurtigt enige. Kvinden betroede ham historien om sin hund, og han fik 

endda lov at se den vidunderlige gave. Han løftede straks det naturlige kunstværk 

op af kurven og tog mopsen i sine arme, hvor den syntes at sove blidt. 

"Å du lykkelige dyr!" udbrød han, "nu skal du berøres af hendes hånd, du skal 

vækkes til live af hendes, mens det levende må holde sig fra hende for ikke at gå en 

sørgelig skæbne i møde. - Skønt sørgelig? Er det egentlig ikke mere ulykkeligt at 
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være lammet i hendes nærværelse end det ville være at dø for hendes hånd! Se på 

mig," sagde han til den gamle Kone, "hvad har jeg ikke gået igennem i mit liv. 

Denne brynje som jeg har båret med ære i krigen, dette purpur som jeg prøvede at 

gøre mig fortjent til ved at regere med visdom, det har skæbnen forvandlet til en 

unødig byrde og intetsigende pynt. Krone, scepter og sværd har jeg mistet, jeg er 

fattig som enhver anden jordens søn: For hendes blå øjne er så usalige, at de tager 

kraften fra enhver levende skabning, som hendes hænder ikke døder ved deres 

berøring, og forvandler dem til levende, omstrejfende skygger." 

Sådan blev han ved med at klage, men den gamle Kone fik slet ikke stillet sin 

nysgerrighed, for det var hverken hans indre eller ydre tilstand hun interesserede 

sig for. Hun ville derimod gerne have haft hans fars navn at vide og navnet på hans 

kongerige. Han strøg hen over den hårde mops, og den blev så varm af solen og 

den unge mands kærtegn, at man skulle tro, den levede. Han forhørte sig meget om 

manden med lampen, og om hvorledes det hellige lys virkede, og han syntes, trods 

sin nedtrykte tilstand, at vente sig meget af dette lys. 

Mens de således talte sammen, så de i det fjerne broen, der strålede i solens 

glans og spændte sin majestætiske bue fra bred til bred. De undredes begge, for de 

havde endnu aldrig set den så herlig. 

"Den var skøn, da den så ud som om den var bygget af jaspis og prasem," sagde 

Prinsen, "men nu, hvor den ligner smaragd, chrysophras og chrysolith, så yndigt og 

indviklet sat sammen, vover man næsten ikke at sætte sine ben på den." 

Ingen af dem vidste om den forandring, der var sket med Slangen. Det var 

nemlig Slangen der, som den plejede hver middagstime, havde rejst sig og slået sin 

dristige bro over floden. Fulde af ærefrygt satte de to vandrere foden på den og gik 

tavse over. 

Knap var de nået den anden bred, før broen begyndte at gynge og svaje, et kort 

øjeblik berørte den endda vandets overflade, så gled Slangen i sin gamle skikkelse 

på land og fulgte efter vandrerne. De fik lige takket Slangen, fordi de havde fået 

lov at bruge dens ryg som bro, da de bemærkede, at de måtte være i selskab med 

andre personer som de imidlertid ikke kunne se med deres øjne. De hørte en 

hvislende lyd ved siden af sig, som Slangen ligeledes besvarede med en hvislelyd, 

de lyttede og kunne omsider høre følgende blive sagt: 

"Først vil vi se os om inkognito i den skønne Liljes park," lød det fra et par 

stemmer, "og beder jer derefter, når mørket bryder frem og vi er blevet lidt mere 

præsentable, om at forestille os for den fuldkomne skønhed. I kan finde os ved 

bredden af den store sø. " 

"Ja, lad os sige det," svarede Slangen, og hvislelydene tabte sig i vinden... 

*** 
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De tre aftalte nu indbyrdes i hvilken orden de skulle præsentere sig for den 

skønne. De måtte nærme sig hende enkeltvis, for det var en lidelse for hende, hvis 

der kom flere på én gang. 

Konen med den forvandlede hund i kurven var den første, der trådte ind i haven 

og søgte sin velgørerinde. Hun var let at finde, for hun havde netop sat sig ved 

harpen. De dejlige toner bredte sig først som ringe på en søs stille flade, derpå satte 

de som et vindpust græsset og buskene i bevægelse. Hun sad på en grøn plads i 

skyggen af de store, omgivende træer og fortryllede fra første øjeblik Konens syn 

og hørelse, så at hun tænkte, mens hun nærmede sig, at den skønne var blevet 

endnu mere skøn, siden hun var her sidst. 

Allerede på afstand hilste den gode Kone på den yndige unge frøken: 

"Å hvor er det dog en lykke at se Jer, og hvor I dog skaber et himmelsk sted om 

Jer her! Hvor I dog holder harpen bedårende i Jeres skød, det er lige som om den 

trykker sig ind til Jeres bryst, og hvor den dog klinger, når Jeres dejlige fingre 

berører dens strenge! Tænk, hvis den unge mand kunne være i dens sted, hvor ville 

han være lykkelig!" 

Mens hun udgød således, trådte hun nærmere. Den skønne Lilje så op, lod 

hænderne synke og sagde: 

"I gør mig kun ked af det ved at prise mig lykkelig, så føler jeg endnu stærkere 

min ulykke. Se her ved mine fødder ligger min lille kanariefugl og er død. Den 

kvidrede altid med på mine sange, den var vant til at sidde på harpen og 

omhyggeligt blevet oplært til ikke at røre mig. Nu til morgen da jeg, udhvilet efter 

søvnen, ville synge en morgensang, og min lille sanger glad som altid ville synge 

med, glider en høg henover min harpe, og forskrækket flyver det lille dyr mod min 

barm, og i næste øjeblik føler jeg dens sidste krampetrækninger. Hvad hjælper det, 

at røveren tumler sanseløst hen over vandet, ramt af mit blik?! - Min lille elskling 

er og forbliver død, og dens grav vil kaste endnu en sorgens skygge i min have!" 

"Tab ikke modet, skønne Lilje!" råbte konen og tørrede selv en tåre bort som 

var kommet frem i hendes øjenkrog, da hun hørte den ulykkelige frøkens 

beretning: Tag Jer sammen, min Gamle lader Jer sige, at I skal sørge med måde og 

betragte den største ulykke som en forløber for den største lykke, for tiden er inde! 

- Og tænk, hvor går det underligt til her i livet," vedblev den gamle, "se her på min 

hånd, hvor den er blevet sort! Jeg tror minsandten at den er blevet endnu mindre! 

Nej, jeg må af sted før den forsvinder helt! Å, hvorfor skulle jeg også gøre 

Lygtemændene den tjeneste, hvorfor skulle jeg møde Kæmpen, og hvorfor skulle 

jeg stikke min hånd i floden? - Kan I ikke give mig et kålhoved, en artiskok og et 



14 
 

løg som jeg kan give til floden? Så vil min hånd blive så hvid igen, at jeg næsten 

tror, den ville kunne sammenlignes med Jeres." 

"Kålhoveder og løg kan du sagtens få her, men artiskokker vil du lede forgæves 

efter. Planterne i min have bærer hverken blomst eller frugt, men hver gang jeg 

plukker en kvist og sætter den på en af mine kæres grave, grønnes den og skyder i 

vejret. Jeg har desværre set alle disse træer, buske og lunde vokse og blive store. 

Pinjernes skærme, cypressernes obelisker, egenes og bøgenes kæmper - jeg har 

plantet dem alle engang som små skud, for at de skulle være sorgens minder på en 

jord, hvor intet andet vil gro." 

Den gamle hørte ikke meget efter, hvad hun sagde, men stirrede på sin hånd, der 

syntes at blive sortere og sortere og mindre og mindre for hvert minut i den skønne 

Liljes nærhed. Hun skulle til at tage sin kurv og ile bort, da hun kom i tanker om, at 

hun havde glemt det vigtigste. Hun tog straks den forvandlede hund ud af kurven 

og satte den i græsset foran den skønne: 

"Min mand sender Jer denne gave," sagde hun, "I ved jo, at I kan gøre denne 

ædelsten levende, blot I rører ved den. Jeg tror, I vil få glæde af det gode og 

trofaste dyr. Jeg er ked af at skulle miste ham, men det gør godt at vide, at han er i 

Jeres hænder." 

Den skønne Lilje så med glæde og åbenlys forundring på det lille morsomme 

dyr: 

"Der sker så mange tegn som giver mig håb," sagde hun. "Men ak, er det ikke 

bare, fordi det er vor natur at tro, at når nøden er størst er hjælpen nærmest?" 

 

Hvad gavner mig de mange gode jærtegn? 

Den døde fugl, venindens sorte hånd? 

Stenmopsen som skal vækkes af mit kærtegn? 

Og er den ikke sendt af lampens ånd? 

 

Se, livet ligger udslukt mig for foden, 

mit hjerte det er stadig lige sygt. 

Ak, hvorfor standser templet ej ved floden? 

Hvorfor er broen endnu ikke bygt! 

 

Den gode Kone havde uroligt hørt på den skønnes ord, mens hun sang og rørte 

ved harpens strenge, så det ville have grebet enhver anden. Nu ville hun benytte 

lejligheden til at trække sig tilbage, men blev opholdt ved den grønne Slanges 

ankomst. Denne havde hørt de sidste linjer i sangen og talte nu fuld af fortrøstning 

til den skønne Lilje: 
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"Forjættelsen om broen er gået i opfyldelse!" råbte hun, "spørg kun den gode 

Kone, hvor herlig broen nu ser ud. - Det som før var ugennemsigtig Jaspis, det som 

før var prasem, hvor lyset højst anedes i dets kanter, er nu gennemsigtig ædelsten. 

Ingen beryl er så klar og ingen smaragd så farvestrålende!" 

"Det ønsker jeg tillykke med," sagde Liljen, "men I må tilgive mig, at jeg ikke 

kan tro på, at forjættelsen er gået i opfyldelse. Kun fodgængere kan gå over Jeres 

høje brobue, og det er lovet os at heste og vogne og alle slags rejsende skal kunne 

drage over på samme tid og fra begge sider. Og er det ikke forudsagt, at der skal 

stige to store piller op af floden?" 

Den gamle, der var blevet ved med at stirre på sin hånd, afbrød nu samtalen og 

sagde farvel. 

"Vent et øjeblik," sagde den skønne Lilje, "vil du ikke tage min stakkels 

kanariefugl med. Bed lampen om at forvandle den til en smuk topas, så vil jeg 

berøre den og give den nyt liv, og den og mopsen skal blive mine bedste 

legekammerater - men skynd dig alt, hvad du kan, for efter solnedgang går der 

forrådnelse i det stakkels dyr, og dets skikkelse opløses for bestandig." 

Den gamle lagde det lille legeme i sin kurv mellem de bløde blade og skyndte 

sig bort. 

"Hvordan det nu end forholder sig," sagde Slangen og fortsatte samtalen, så er 

templet dog bygget." 

"Men det står ikke ved floden," svarede den skønne. 

"Det hviler endnu i jordens skød," sagde Slangen: "Jeg har set kongerne og talt 

med dem." 

"Men hvornår rejser de sig?" spurgte Liljen. 

Slangen svarede: "Jeg hørte det tone i templet, det store Ord: Tiden er inde!" 

En rødme gik over den skønnes ansigt: "Nu er det anden gang i dag, jeg hører 

de forjættende ord: Hvornår kommer den dag, hvor jeg skal høre dem tre gange?" 

Hun rejste sig og straks trådte en yndig terne frem fra buskene og tog hendes 

harpe. Efter hende kom en anden som slog den udskårne elfenbenstol sammen, hun 

havde siddet på og tog sølvpuden under armen. En tredje som bar en stor 

perlestukken sølvparasol kom frem og stod parat, hvis Liljen skulle få lyst til at 

spadsere. De tre hofdamer var dejlige over al beskrivelse, og dog fremhævede de 

blot Liljens skønhed. De var selv klar over, at ingen af dem kunne måle sig med 

hende. 

Imidlertid betragtede den skønne Lilje den vidunderlige mops med glæde. Hun 

bøjede sig ned, rørte ved den, og i samme øjeblik sprang den op. Den så sig 

fornøjet omkring, løb lidt frem og tilbage og fór til sidst med en glad bjæffen mod 

sin velgørerinde. Hun tog den i sine arme og trykkede den til sig. 
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"Hvor er du dog kold!" udbrød hun. "Selv om livet kun rører sig halvt i dig, skal 

du være velkommen hos mig. Jeg skal elske dig, lave sjov med dig, klappe dig og 

være sød mod dig." Så slap hun den løs, jog den fra sig, kaldte den til sig igen, 

spøgte og tumlede uskyldigt med den i græsset. Og hun, som for et øjeblik siden 

havde bevæget alle med sin sorg, rev nu alle med sig med sin nye glæde. 

*** 

Munterheden og den smittende glæde  blev afbrudt ved, at den sørgmodige 

yngling pludselig viste sig. Han så ud som da vi forlod ham, blot endnu mere 

udmattet efter den varme dag, og her i nærværelse af hans elskede, blev han med ét 

helt bleg. Han bar høgen på sin hånd, den sad blid som en due og lod vingerne 

hænge.  

"Det er ikke pænt af dig," råbte Liljen ham i møde, "at du bringer det forhadte 

dyr med dig, det afskyelige dyr som har dræbt min lille sanger!" 

"Læg ikke skylden på den stakkels fugl!" svarede ynglingen: "Anklag hellere 

dig selv eller vor fælles skæbne, og lad mig holde min lidelsesfælle ved selskab." 

Mopsen forsøgte hele tiden at få den skønne til at lege med sig ved at drille 

hende, og hun besvarede den lille gennemsigtige skat tilnærmelser på den venligste 

måde. Hun klappede i hænderne for at skræmme den bort, så løb hun et stykke for 

at få den til at løbe efter sig. Hun forsøgte at fange den, når den flygtede, og jog 

den fra sig igen, når den forsøgte at komme ind på hende. 

Ynglingen så tavs og med voksende utålmodighed på dem, men da hun til sidst 

tog det hæslige dyr, der virkede så modbydeligt på ham, op i sine arme, trykkede 

det til sin hvide barm og kyssede det på dets sorte snude med sine himmelske 

læber, da mistede han al besindelse og råbte fuld af fortvivlelse: 

"Er det ikke nok at en sørgelig skæbne måske for altid skiller mig fra dig. Er det 

ikke nok, at jeg for din skyld har mistet alt, endda mig selv, skal jeg nu også se på, 

at dette modbydelige misfoster bedårer dig og holder din opmærksomhed fangen 

og kan nyde dine kærtegn! Skal jeg da i al evighed drage frem og tilbage over 

floden i den samme håbløse kredsgang? Nej, der er endnu en gnist af det gamle 

heltemod tilbage i mit bryst: Lad den flamme op for sidste gang! Hvis det er sådan, 

at din berøring dræber, så lad mig dø for din hånd!" 

Med disse ord gjorde han en heftig bevægelse, høgen fløj fra hans hånd, og han 

kastede sig ind til den skønne. Hun holdt hænderne afværgende frem for sig, men 

km på den måde til at berøre ham desto hurtigere. Han mistede bevidstheden, og 

med forfærdelse følte hun den skønne byrde ved sit bryst. Med et skrig veg hun 

tilbage, og den ædle yngling gled livløst ud af hendes arme og ned på jorden. 

Ulykken var sket! Den yndige Lilje stirrede på det afsjælede legeme. Hjertet 

syntes at holde op med at slå i hendes bryst, og hendes øjne var uden tårer. 
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Forgæves forsøgte mopsen, at få hende til at lege igen. Hendes hele verden var død 

med ham. Hun stod i stum fortvivlelse og så sig om efter hjælp, for hun vidste, at 

der ingen hjælp var. 

Til gengæld kom der liv i Slangen - det så ud som om hun kendte en måde at 

redde prinsen på, og med sine mærkelige bevægelser kunne hun virkelig for en tid 

afværge de umiddelbare følger af ulykken. Med sin krop drog hun en stor cirkel om 

den dødes legeme, bed sig selv i halen og blev liggende således. 

Det varede ikke længe, så trådte en af de smukke tjenerinder frem for Liljen 

med elfenbenstolen og bad hende med en venlig bevægelse sætte sig. Straks efter 

kom en anden med et ildfarvet slør som hun lagde om sin herskerindes hoved, mere 

som et smykke end en hovedbeklædning. Den tredje rakte hende harpen, og næppe 

havde hun trykket det dejlige instrument til sit bryst og lokket en tone frem fra dets 

strenge, før den første kom tilbage med et lyst, rundt spejl, som hun holdt frem for 

den skønne, så det fangede hendes blik og dermed viste det skønneste billede 

naturen ejede. Smerten gjorde hende endnu skønnere, sløret gjorde hende endnu 

mere henrivende, harpen fremhævede hendes ynde, og selv om man inderligt 

håbede, at hendes sorg måtte gå over, kunne ingen lade være med at ønske, at de 

kunne fastholde dette billede. 

Hun så stille ind i spejlet og begyndte at røre strengene, der klang med 

smeltende toner, men hendes smerte syntes at øges, og tonerne lod ane 

voldsomheden i hendes sorg. Flere gange åbnede hun munden for at synge, men 

stemmen svigtede, og smerten gav sig frit udløb i tårer. To af ternerne tog hende 

nænsomt i deres arme, harpen gled ud af hendes skød, og den ene af dem nåede 

lige at gribe den og stille den til side. 

"Hvem kan få fat i manden med lampen, inden solen går ned?" Hviskede 

Slangen sagte men tydeligt. Ternerne så på hinanden og den skønne græd endnu 

stærkere... 

*** 

I dette øjeblik vendte Konen med kurven stakåndet tilbage.  

"Jeg er ødelagt, jeg er invalid," råbte hun, "se min hånd er næsten forsvundet. 

Hverken Færgemanden eller Kæmpen ville sætte mig over floden, fordi jeg er i 

gæld til vandet. Jeg har tilbudt hundrede kålhoveder og hundrede løg, men 

forgæves. Han vil ikke have mere end tre stykker, og artiskokker kan man nu 

engang ikke skaffe her i nabolaget." 

"Tænk ikke på Jeres egen nød," sagde Slangen, "men prøv at hjælpe os - måske 

bliver I selv hjulpet dermed. Skynd Jer alt, hvad I kan og find Lygtemændene. Det 

er endnu for lyst til, at man kan se dem, men måske kan I høre dem le og flagre 



18 
 

omkring. Hvis de skynder sig, kan Kæmpen endnu nå at sætte dem over floden, og 

de kan finde manden med lampen og sende ham herhen." 

Konen skyndte sig så meget hun kunne, og Slangen og den skønne syntes at 

vente på deres tilbagekomst med lige stor utålmodighed. De sidste solstråler 

forgyldte allerede de højeste trætoppe i tykningen, og skyggerne trak sig lange hen 

over søen og engen. Slangen flyttede uroligt på sig, og Liljens tårer strømmede. 

I sin nød så Slangen sig om i alle retninger. Hvert øjeblik kunne solen gå ned, 

og forrådnelsen ville nedbryde den magiske ring og med det samme angribe den 

smukke Yngling. Endelig så hun højt oppe i luften høgen sejle med purpurrøde fjer 

i aftenrøden. Hun skjalv af glæde over det gode tegn - og hun blev heller ikke 

skuffet - for straks efter så de manden med lampen komme glidende over søen som 

på skøjter. 

Slangen rørte sig ikke af stedet, men Liljen rejste sig og råbte til ham: 

"Hvilken god ånd har sendt dig i dette øjeblik, hvor vi så inderligt længes efter 

dig og behøver din hjælp?" 

"Min lampes ånd driver mig," svarede den Gamle, "og høgen ledte mig hertil. 

Lampen gnistrer, når nogen trænger til mig, så ser jeg mig om efter tegn på himlen, 

en fugl eller et meteor, som kan vise mig hvilken vej, jeg skal gå. Vær rolig 

skønneste pige! Jeg ved ikke om jeg kan hjælpe, alene kan man intet gøre, men den 

der forener sig med andre i det rette øjeblik kan udrette noget. Lad os vente og 

håbe." - "Lad din cirkel forblive lukket," fortsatte han henvendt til Slangen, hvorpå 

han satte sig på en tue ved siden af Liljen og lod lyset skinne på det døde legeme. 

"Bring også din lille kanariefugl herhen og læg den ind i kredsen!" Ternerne tog 

det lille lig op af kurven som den gamle Kone havde stillet fra sig, og gjorde som 

manden sagde. 

Imidlertid var solen gået ned, og som skumringen tiltog begyndte både Slangen 

og mandens lygte at lyse på hver sin måde, men også Liljens slør udsendte et 

dæmpet lys, der faldt yndefuldt som en morgenrøde på hendes blege kinder og 

hvide kjole. De så på hinanden, eftertænksomt - sorgen og smerten begyndte at 

vige for et sikkert håb. 

Nu viste den gamle Kone sig i rette tid med de to muntre flammer, der rigtignok 

havde været ødsle i mellemtiden, for de var blevet yderst magre. De hilste desto 

artigere på Prinsessen og de andre damer. Formfuldendt og med stor sikkerhed 

afleverede de deres almindeligheder. De syntes at være meget modtagelige for den 

tiltrækning det lysende slør forlenede Liljen og hendes ledsagere med. Damerne 

slog undseligt øjnene ned. De blev virkelig skønnere ved den hyldest, de var 

genstand for. Alle var rolige og tilfredse bortset fra den gamle Kone. Skønt hendes 

mand forsikrede hende, at hendes hånd ikke kunne mindskes så længe han belyste 
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den med lampen, fastholdt hun hårdnakket, at blev det ved på den måde, ville dette 

ædle lem være fuldstændig forsvundet inden midnat. 

Den Gamle med lampen lyttede opmærksomt til Lygtemændenes tale og var 

glad, da han så at underholdningen havde adspredt og oplivet Liljen. Den Gamle så 

op mod stjernerne og begyndte derpå at tale: 

"Vi er samledes i en lykkelig time. Hvis nu enhver passer sin gerning og gør sin 

pligt, vil vores fælles indsats ophæve den enkeltes smerte, ligesom nu fælles smerte 

ophæver den enkeltes glæde." 

Da han havde sagt disse ord opstod der en forunderlig larm: Enhver af de 

tilstedeværende begyndte at tale for sig selv og udtrykke højt, hvad han eller hun 

havde at gøre. Kun de tre terner var tavse. De var faldet i søvn, den ene med 

harpen, den anden med parasollen og den tredje med stolen ved sin side, og det 

kunne man ikke fortænke dem i, for det var jo sent. De flammende ungersvende 

havde til at begynde med også henvendt deres artigheder til tjenerinderne, men til 

sidst havde de udelukkende vendt sig til Liljen som var den allersmukkeste.  

"Tag spejlet!" sagde den Gamle til høgen: "Fang solens første stråler i det og 

væk de sovende med genskæret af lyset fra det høje." 

Slangen begyndte nu at røre på sig. Hun opløste cirklen og gled langsomt i store 

bugtninger ned mod floden. Begge Lygtemændene gik højtidsfulde efter hende, så 

man skulle tro, at de var de alvorligste flammer i verden. Den gamle Kone og 

hendes mand greb kurven, hvis sarte lys man indtil nu knap havde bemærket. De 

trak i den fra begge sider så den blev endnu større og endnu mere lysende, 

hvorefter de løftede Ynglingens lig og lagde det i den og den døde kanariefugl ved 

hans bryst. Kurven hævede sig i luften og svævede over den gamles hoved, mens 

hun fulgte Lygtemændene til fods. Den skønne Lilje tog mopsen på armen og 

fulgte den gamle. Manden med lampen sluttede optoget, og hele egnen blev på det 

sælsomste oplyst af det forstærkede lys. 

Men da de kom ned til floden, så de stumme af beundring en vidunderlig bue 

spænde sig over vandet. Det var den gode Slange som på denne måde havde beredt 

dem en strålende vej. Havde man ved dagslys beundret de gennemsigtige 

ædelstene, hvoraf broen syntes at bestå, så blev man nu ved nattetide slået af 

forbavselse over dens lysende pragt. Foroven stod den lysende bue skarpt tegnet 

mod den mørke himmel, men forneden var det ligesom levende stråler, der søgte 

mod midten og viste bygningsværkets bevægelige fasthed. Optoget drog langsomt 

over den, og Færgemanden, der kom ud af sin hytte i det fjerne, blev undrende 

stående og stirrede på den lysende bue og de forunderlige lys, der bevægede sig 

over den. 
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Næppe var alle kommet over på den anden bred, før broen begyndte at svaje og 

nærme sig vandet i bølgebevægelser på sin særegne måde. Slangen bevægede sig 

derpå hurtigt i land, kurven satte sig ned på jorden, og slangen slog på ny kreds om 

den. Den Gamle med lampen bøjede sig ned over hende og sagde: 

"Hvad har du besluttet?" 

"At ofre mig før jeg selv bliver ofret," svarede Slangen: "Lov mig at du ikke 

lader en eneste sten blive tilbage på land!" 

Det lovede den Gamle og sagde derpå til den skønne Lilje: 

"Berør Slangen med din venstre hånd og din elskede med højre." 

Liljen knælede og berørte Slangen og liget. I samme øjeblik syntes Prinsen at 

vende tilbage til livet. Han bevægede sig i kurven, ja han rejste sig op i siddende 

stilling. Liljen ville omfavne ham, men den Gamle holdt hende tilbage, derimod 

hjalp han Ynglingen at rejse sig helt op, og han tog ham i hånden og ledte ham ud 

af kurven og kredsen. 

Ynglingen stod oprejst, og kanariefuglen baskede på hans skulder. De levede 

begge, men deres ånd var endnu ikke vendt tilbage. Den smukke unge mand havde 

åbne øjne, men han så intet - i hvert tilfælde syntes han ikke at bemærke noget af 

det han så, og først da man havde kommet sig lidt over forbavselsen over denne 

begivenhed, lagde man mærke til, hvor underligt Slangen havde forandret sig. 

Hendes skønne slanke krop var faldet fra hinanden i tusinder og atter tusinder 

lysende ædelstene. Konen kom af vanvare til at støde til hende, da hun greb efter 

sin kurv, og nu så man ikke mere Slangens omrids, kun en skøn kreds af lysende 

ædelstene som lå i græsset. 

Den Gamle med lampen begyndte straks at samle stenene op i kurven, og hans 

Kone måtte hjælpe ham. Sammen bar de kurven op på et højt sted ved bredden, og 

der styrtede han hele ladningen i floden, ikke uden beklagelse fra den skønne og 

hans Kone som gerne ville have haft sig et par stene. Lysende og blinkende som 

stjerner blev stenene ført bort af strømmen, og man kunne ikke se, om de forsvandt 

i det fjerne eller sank til bunds. 

"Mine herrer," sagde den Gamle med ærbødig stemme til Lygtemændene, "nu 

går jeg foran og viser vejen og åbner gangen, men I vil gøre os en stor tjeneste, hvi 

I vil åbne portene til helligdommen, som vi denne gang må gå igennem og som 

ingen uden I kan åbne" 

Lygtemændene bukkede høfligt og holdt sig i baggrunden. Den Gamle med 

lampen gik foran ind i klippen, der åbnede sig for ham. Ynglingen fulgte ham, 

ligesom mekanisk, Liljen holdt sig i nogen afstand bag ham, stille og uvis, den 

gamle Kone med kurven ville ikke gerne blive tilbage, og strakte sin hånd frem, så 
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hendes mands lampe kunne lyse på den. Lygtemændene afsluttede optoget idet de 

bøjede deres flammespidser sammen og syntes at tale med hinanden. 

De havde ikke gået længe, før optoget befandt sig foran en stor metalport, hvis 

fløje var lukket med en gylden lås. Den Gamle kaldte straks på Lygtemændene, og 

de lod sig det ikke sige to gange, men fortærede straks med deres spidse flammer 

både lås og slå. 

*** 

Det klang i malmet, da porten sprang op til helligdommen, og lyset fra de 

indtrængende faldt på de værdige kongebilledstøtter. Hver især bøjede man sig for 

de ærværdige herskere, særlig Lygtemændene stod ikke tilbage for nogen med 

hensyn til buk og skrabud. 

Efter et øjebliks pause spurgte Guldkongen: "Hvor kommer I fra?" 

"Fra verden!" svarede den Gamle. 

"Hvor går I hen?" spurgte Sølvkongen. 

"Tilbage til verden! svarede den Gamle. 

"Hvad vil I hos os?" spurgte Malmkongen. 

"Ledsage jer," sagde den Gamle. 

Blandingskongen skulle netop til at tale, da Guldkongen advarende sagde til 

Lygtemændene: "Hold jer væk! Mit guld er ikke for jeres munde." 

De vendte sig derfor til Sølvkongen og bukkede for ham, og deres lys gav et 

smukt gulligt genskin i hans kappe. "I skal være velkomne," sagde han, "men jeg 

kan ikke ernære jer - stil jeres sult andetsteds, men skænk mig jeres lys." 

De fjernede sig og strøg forbi Malmkongen, som ikke lod til at lægge mærke til 

dem, hen til Blandingskongen. 

"Hvem skal herske over verden?" råbte han med sin rå stemme. 

- "Den som står på sine ben!" svarede den Gamle. 

"Det gør jeg!" sagde Blandingskongen. 

"Det vil vise sig," sagde den Gamle, "for tiden er inde!" 

Den skønne Lilje faldt den Gamle om halsen og kyssede ham af hjertens grund. 

"Hellige Fader," sagde hun, "jeg takker dig tusindfold, thi nu hører jeg for tredje 

gang de forjættede ord." Knap havde hun talt ud, før hun holdt endnu fastere i den 

Gamle, for nu begyndte jorden at gynge under dem. Konen og Ynglingen holdt 

også fast i hinanden, kun de svævende Lygtemænd mærkede ingenting.  

Man kunne tydeligt fornemme, at templet bevægede sig. Det var som et skib, 

der langsomt glider ud af havnen efter at ankeret er lettet. Jordens dyb syntes at 

åbne sig for det, hvor det gled frem. Ikke en eneste gang stødte det på, ikke en 

eneste klippe stod i vejen for det.  
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Nogle få øjeblikke stod der ligesom en fin regn ind gennem åbningen i kuplen. 

Den Gamle holdt fastere om den skønne Lilje og sagde til hende: "Vi er under 

floden nu og snart ved målet!" Et øjeblik efter troede de, at de holdt helt stille, men 

de tog fejl: Templet steg til vejrs. 

Nu hørte de en sælsom larm over deres hoveder. Bjælker og brædder mellem 

hinanden trængte bragende ind gennem kuplens åbning. Liljen og Konen sprang til 

side. Manden med lampen greb fast om Ynglingen og blev stående. Færgemandens 

lille hytte - for det var den templet havde taget med sig på vej op gennem jorden og 

havde optaget i sig - dalede langsomt ned over Ynglingen og den Gamle og skjulte 

dem helt.  

Kvinderne skreg højt og templet dirrede som et skib, der pludselig støder på 

grund. De løb ængstelige rundt om hytten i halvmørket. Døren var låst og ingen 

svarede, når de bankede på. De bankede stærkere, og hvor forundrede blev de ikke, 

da træværket til sidst begyndte at klinge.  

Ved lampens kraft var hytten indvendig fra blevet forvandlet til sølv. Et øjeblik 

efter ændrede den endda skikkelse, thi det ædle metal gik fra bræddernes og 

bjælkernes tilfældige form over til at danne det herligste skrin af drevet sølv. Nu 

stod der er herligt lille tempel midt i det større, eller om man vil et alter, der var et 

tempel værdigt. 

*** 

Nu steg den ædle Yngling ad en indvendig trappe op på alterets tag. Manden 

med lampen lyste for ham, og en anden mand i korte, hvide klæder og med en 

sølvåre i hånden syntes at støtte ham. Man genkendte ham straks som 

Færgemanden, den forvandlede hyttes tidligere beboer. 

Den skønne Lilje steg op ad den udvendige trappe, der førte fra templet op til 

alteret, men hun måtte stadig passe på ikke at komme for nær til sin elskede. Den 

gamle Kone - hvis hånd stadig var blevet mindre mens lampen var borte - råbte: 

"Skal ikke også min ulykke snart have ende? Her sker så mange undere. Er der 

ikke også et under, der kan redde min hånd?" Hendes mand pegede mod den åbne 

port og sagde: "Se dagen bryder frem - skynd dig ned og bad i floden!" 

"Det var også et råd!" råbte hun, "så bliver jeg helt sort over hele kroppen og 

forsvinder til sidst helt, jeg har jo ikke betalt min gæld endnu." 

"Gå og gør som jeg siger!" sagde den Gamle, "al gæld er betalt." 

Konen skyndte sig af sted, og i dette øjeblik faldt morgensolens lys på 

kuppelranden. Den Gamle trådte hen mellem Ynglingen og Jomfruen og råbte med 

høj røst: 

"Der er tre som hersker på jorden: Visdommen, Genskæret og Magten." 



23 
 

Ved det første ord rejste Guldkongen sig, ved det andet Sølvkongen, og ved det 

tredje havde Malmkongen langsomt hævet sig, da Blandingskongen pludselig satte 

sig ubehjælpsomt ned. 

Den der så ham kunne ikke lade være med at smile trods det højtidelig øjeblik, 

for han sad ikke, lå ikke, lænede sig heller ikke, men var skredet sammen i en 

uformelig masse. 

Lygtemændene, der indtil nu havde beskæftiget sig med ham, trådte til side. Til 

trods for at de så lidt blege ud i morgenlyset, syntes de dog at være ved godt huld. 

De havde behændigt fortæret guldårerne i den kolossale billedstøtte med deres 

spidse tunger. De uregelmæssige, tomme rum, der på den måde opstod, holdt sig 

åbne et stykke tid og figuren beholdt sig skikkelse, men da de sidste fine årer til 

sidst var spist, brød statuen med ét sammen og desværre netop på de steder som bør 

være hele, når et menneske sætter sig. Hvorimod leddene, der skulle have bøjet sig, 

forblev stive. Man måtte vende sig for ikke at komme til at le. Denne mellemting 

mellem form og klump var for besynderlig at se på... 

*** 

Manden med lampen førte nu den smukke Yngling, der stadig så stift hen for 

sig, frem foran alteret, hvor Malmkongen stod. Ved den mægtige fyrstes fod lå et 

sværd med en skede af malm. Ynglingen spændte det om sig. 

- "Sværdet ved venstre side, den højre fri!" råbte den mægtige konge. 

Derefter gik de til Sølvkongen, der sænkede sit scepter mod ynglingen som greb 

det med sin venstre hånd. Kongen sagde mildt: "Vogt mine får!" 

Da de kom til Guldkongen, lagde han egekransen faderligt velsignende om 

Ynglingens pande og sagde: "Erkend det højeste!" 

Mens dette stod på, havde den Gamle nøje iagttaget Ynglingen. Da han spændte 

sværdet om sig, hævede brystet sig, armene fik liv, og fødderne trådte fast på 

jorden. Da han tog scepteret i sin hånd syntes kraften at mildnes og derved at blive 

endnu mere majestætisk. Men da egeløvet kransede hans lokker kom der liv i hans 

ansigtstræk, hans øjne lyste af ånd, og det første ord der kom over hans læber var: 

"Lilje!" 

"Min Lilje" råbte han, da han ilede op ad sølvtrappen, thi hun havde fulgt hans 

bevægelser oppe fra alterets tinde. "Kære Lilje! Den mand som livet har skænket 

alt, hvad kan han vel ønske sig højere end den uskyld og stille længsel, der 

strømmer mig i møde fra dit bryst? Å min kære ven," vedblev han, idet han vendte 

sig til den Gamle og kastede et blik mod de tre hellige billedstøtter: "Mægtigt og 

grundfæstet er vore fædres rige, men du har glemt den fjerde kraft, som er endnu 

ældre, og som har hersket over verden endnu sikrere og endnu mere udbredt: 
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Kærlighedens kraft!" Med disse ord faldt han den skønne pige om halsen. Hun 

havde kastet sløret, og hendes kinder farvedes af den skønneste rødme. 

Til dette svarede den Gamle leende: "Kærligheden hersker ikke - den former, og 

det er mere!.."  

I al den lykke og højtid og henrykkelse havde man ikke lagt mærke til, at det 

var blevet højlys dag, og nu så man på én gang et uventet syn gennem den åbne 

port: 

En vældig plads omgivet af søjler dannede en forgård, og for enden af den så 

man en lang, prægtig bro, der med sine mange buer spændte over floden. På begge 

sider havde den praktiske og smukke søjlegange som var indrettet til fodgængere, 

og de havde allerede i tusindvis taget den i brug og spadserede frem og tilbage. 

Den brede vej i midten var fuld af hyrder med deres kvæg, ryttere og hestevogne 

som flød i to strømme hver sin vej. Alle syntes at undre sig over skønheden og den 

praktiske indretning, og den nye Konge og hans gemalinde var lige så glade over 

deres store folks liv og bevægelse, som de var fyldt af deres egen lykke. 

"Hold Slangens minde i ære!" sagde mandes med lampen til den unge mand," 

Du skylder hende dit liv Konge. Dit folk skylder hende broen som forbinder de to 

bredder og først nu giver landet liv. De sunkne, lysende ædelstene, resterne af 

hendes ofrede krop, er denne herlige bros grundpiller, på dem har den rejst sig og 

vil til stadighed opretholdes." 

Man ville netop til at bede ham om en forklaring på denne vidunderlige 

hemmelighed, da der viste sig fire skønne piger i tempelporten. Det var ikke svært 

at genkende Liljens terner, for den ene bar harpen, den anden parasollen og den 

tredje feltstolen, men den fjerde - som var den kønneste af dem - kendte ingen. Hun 

lo og spøgte kammeratligt med de andre, da de ilede gennem templet og steg op ad 

sølvtrappen. 

"Vil du så tro på mig en anden gang lille Kone?" sagde manden med lampen til 

den skønne. "Held til dig og en hver anden, der bader i floden denne morgen!" 

Den foryngede og forskønnede gamle Kone som havde mistet et hvert 

alderdomstegn lagde sine unge, bløde arme om manden med lampen, og han tog 

venligt imod hendes kærtegn. 

"Hvis jeg er for gammel til dig," sagde han smilende, "kan du vælge dig en 

anden ægtefælle i dag: Fra i dag af er ingen ægteskaber gyldige, hvis de ikke bliver 

indgået på ny." 

"Men ved du ikke," svarede hun, "at du også er blevet yngre?" 

"Det glæder mig, hvis jeg ser ud som en smuk ungersvend i dine øjne. Jeg 

modtager på ny din hånd og vil gerne leve sammen med dig i det ny årtusinde." 
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Dronningen bød sin ny veninde velkommen og steg med hende og sine andre 

damer ned fra alteret, mens Kongen blev stående mellem de to mænd og 

opmærksomt betragtede broen med det myldrende menneskeliv. 

*** 

Men hans glæde varede ikke længe, thi han så en genstand, der et øjeblik gjorde 

ham fortrædelig. Den store Kæmpe, der endnu ikke havde fået søvnen ud af øjnene, 

kom ragende hen mod broen og skabte et vældigt røre på den. han var netop stået 

op som han plejede og ville søvndrukken til at tage sig et bad på det sædvanlige 

sted i bugten. Da han i stedet for floden bare fandt tørt land der, kom han nu 

stavrende ind på selve broen. Men selv om han bevægede sig klodset mellem 

mennesker og dyr, og vakte forbavselse, hvor han kom frem, var dog ingen i særlig 

grad berørt af hans nærværelse. Men da solen skinnede ham i øjnene og han 

afværgende løftede hænderne, fór skyggen fra hans kæmpemæssige næver frem og 

tilbage over mængden, så at mennesker og dyr stødte sammen, kom til skade og var 

lige ved at styrte i floden. 

Da Kongen så denne ugerning tog han uvilkårligt til sit sværd, men besindede 

sig og så roligt på scepteret, og derefter på sine ledsageres lampe og åre. 

"Jeg gætter dine tanker," sagde manden med lampen, "men vi og vore kræfter er 

afmægtige overfor denne afmagt. Vær kun rolig! Han laver sine ulykker nu, og 

heldigvis vender skyggen den anden vej." 

Nu var Kæmpen kommet nærmere. Fuld af forundring over, hvad han så, lod 

han hænderne synke og gjorde ingen skade mere, men gik måbende ind i 

forgården. Han satte kursen lige mod tempeldøren, da han med ét stod som naglet 

til jorden midt i gården. Her stod han og var blevet til en mægtig statue af rødligt 

glinsende sten, og hans skygge viste klokkeslættene, der var indlagt i brolægningen 

i en ring omkring ham - ikke som tal men i form af ædle, dybsindige billeder. 

Da Kongen så, hvordan uhyrets skygge var blevet forvandlet til noget nyttigt, 

blev han ikke så lidt glad, og ikke mindre forundret blev Dronningen, da hun 

smykket i al sin glans besteg alteret med sine jomfruer og fik øje på den sælsomme 

billedstøtte, der næsten tog udsigten fra templet til broen. 

Imens havde folkehoben samlet sig om Kæmpen, da han blev stående. Den 

stimlede sammen og så med undren på forvandlingen. Fra nu af begyndte 

mængden at drage hen mod templet, som den først syntes at få øje på nu, og den 

trængte sig om porten. 

*** 

I dette øjeblik fløj høgen højt over domkirken, fangede solens lys i spejlet og 

kastede det ned mod den gruppe, der stod på alteret. Kongen, Dronningen og deres 
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ledsagere blev belyst af en himmelsk glans i hvælvingens halvmørke, og 

menneskenes bøjede sig og faldt for synet af deres ansigter. 

Da mængden var kommet sig af bevægelsen og havde rejst sig, var Kongen med 

sit følge steget ned fra alteret og var nu på vej gennem de hemmelige haller som 

førte til hans palads, hvorpå folket spredte sig i templet for at bese herlighederne. 

De betragtede med undren og ærefrygt de tre stående konger, men var fulde af 

nysgerrighed efter at få at vide, hvad det var for en klump, der lå under tæppet i 

den fjerde niche. Hvem der end lå der, så havde barmhjertige hænder skjult den 

sammenstyrtede konge med et pragtfuldt tæppe som intet blik kunne 

gennemtrænge og ingen vovede at løfte på... 

*** 

Folket var vel aldrig blevet færdigt med at se og beundre, og 

menneskemængden havde vel til sidst maset  sig selv ihjel, hvis ikke 

opmærksomheden igen var blevet draget mod den store plads. 

Det var begyndt at regne ned fra luften med guldstykker, der klingrede mod 

marmorfliserne, og de nærmeste kastede sig over dem for at få fat på dem. Underet 

gentog sig snart her, snart der. Det er ikke svært at regne ud, at det var 

Lygtemændene som til afsked morede sig med at smide med guldet, de havde spist 

af den sammensunkne konge. Begærligt løb folk en tid lang frem og tilbage, 

trængte sig sammen og splittedes igen. Men så opløste mængden sig omsider og 

drog sin vej igen. Og endnu den dag i dag, vrimler der med trafik på broen og 

templet er et af de mest søgte på hele jorden... 

*** 

  

  

 

 


