
Troldtøj i Natten

Et tilbageblik til den skæbnes-
vangre nat, hvor kimen til Garms
had blev lagt.

Kierstens fødsel, Bodils død,
rænkesmedningen i præstegår-
den, "hekseprocessen". En skæb-
nesvanger nat, ravne på tagryg-
gene, syner, ond måne. Gift og
sladder, steningen af Jens
Ravnsø, Mette-Maries skæbne.

Hændelseskort

Din lykke borttaget

Uheld, irritation, besvær, rugende
bitterhed, arrigskab, ond
stemning på Ravnsholm.

Ilde nyt fra Herredstinget -
ledingspligt, bekymring,
kongestrid, krigstrussel, onde
varsler, frygt for fremtiden,
usikkerhed, skræmte
landsbybeboere

En pokkers ka’l

Polterabend, dyssehøje.
overstadighed, manddomsprøve,
braldren og brovten, praleri, bål i
hedenatten, mjød, vågenat,
historier.

Gys, uhygge, er Magnus en
mand?, hedningekongen og den
vilde jagt, maneri og hedenskab,
Erik Grathe er Fanden selv,
leding, en fjern krig.

Kolde Hænder

Mørk, nat, ensomhed, kulde,
klaprende dør, rædsel, Bodils
ånd, anklage, skyld, genfærd,
Dommedag, fastlåst, afsoning,
brøde, gravens kulde, himmelens
straf, bånd.

Hvis man vælter ste-
nen...

Gården brænder ned, troldtøj og
mørkemænd har sat den der,
blote til vætte i stenen, vætten
beskytter Ravnsholm, trold eller
genganger dybt under stenen
slipper løs, jomfru med dødt
spædbarn går igen, Jens Ravnsø
prøver at vælte stenen.

Gengangeren

Nat, tunge skridt på gårdsplad-
sen, Jens Ravnsøs spøgelse,
vælte sten, had, vrede, bitterhed,
umærket grav i skellet, ingen
gravfred, hvileløs, hævn, varsel
om mordbrand, tre hanegal,
solopgang, flugt.
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Forsmået Kærlighed

Karl Marsk, bitter, knuste frem-
tidsdrømme, ærgerrighed, for-
smået, sure rønnebær, gifte sig
med storbondens datter, hårdt
slid, bristet tålmodighed, inde-
stængt raseri, troldbundet mand-
dom, heks, hore, praleri blandt
karlene, magtsyge, hævn.

Drømte Mig En Drøm
Inat

Drømme, natterædsler, syner,
koldsved, varsler, tre ådselsfugle
på en tagryg, brand over heden,
dyssegravene åbner sig, ellefolk
på vilden sti, troldtøj på besøg,
lygtemænd og mosedød, hvad nu
hvis, brylluspfesten, uhyrer,  ha-
nen galer tre gange, mørket flyr.



Ham Kresten...

Kristian Hamme holder "hof",
sladder, verdenssituationen
ordnes, storpolitik for små folk,
overlegen latter, brede bringer,
magtdemonstration, tilskuere.

Kresten, klog mand, ved mere
end godt er, i ledtog med det
onde, heks, dårlig for Framlev,
orm ved barmen, omgås rakkere,
skidt fyr, "Jeg kan også huske
da...", syndebuk, Skind-Grethe.

Hændelseskort

En Rakker-køter...

Trælle, rakker-køter, spyt, spark,
hakkeorden, nedrighed, dyr,
fælde, hån, rakkere er dyr, ligger
med svinene, kulet ned, racisme,
ondskab, angreb, løgn, myter,
rygter, afløb, skarn.

Hun er så ung, og så
yndig ser hun ud...

Berede bruden, gammel skik og
tradition, mølledam, skrubberi, ris,
pigesnak, mandemyter, Maren
Kalsgaard, lagt sig ud, bred om
livet, hvasse øjne, skarp tunge,
flette brudekrone, tvivl om
jomfruelighed, selvmord, bedst for
slægten, ære, hævn, tøjte,
advarsel, værn din slægt, offer,
anstændighed, man bør...

Men det er ellers en
dejlig aften...

Aftentur, hånd i hånd, anstrengt,
anspændt stemning, hvem er den
anden egetnlig, giftes med en
fremmed, få det bedste ud af det,
bedst for alle parter, kærlighed er
ustadig og farlig, tryghed, slægten
ved bedst, akavet, Magnus har
præsteplaner og vrøvler om
fremtiden, kedelig, vag mand,
indrette sig efter andre.

Garm, jeg må sige
dig noget...

Opgør, konfrontation, hvorfor lå du
med mig?, kulde, had, situationens
alvor, dybden af Garms handlinger,
vankelmod, forførelsen , den gamle
fejde, fortiden der rykker tættere på,
Garms kulde og had, elsker du mig
ikke?, dømt til døden, ført i ulykke,
spiren til slægternes fald, Kiersten
fatter planen, stjålne hjerter,
forfærdentligt, tragedie, bøddel og
offer.

Her ved jeg, hvad jeg
har...

Hævnen er sød, planer afsløres,
forventet støtte smuldrer, hadet er
døet ud, gamle knogler, ildens
varme, heden er kold, brushoved,
alderdommens træthed, hovedløs
hævn, sejren svinder, blod mel-
lem mænd, det evige had, fejden
bør dø, vokset sig gammel med
fjenden, dele fjendens seng, du
forstår det ikke, han er god nok,
ubøjelig vilje.
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Brudefærden

Guds kolde velsignelse, kirke,
truende præst. Gildesal i det
gamle stuehus, fede spiser, over-
flod, grådighed, fuldskab,
balstyrighed, kædedanse, vild-
skab, forventning, hor,
løssluppenhed, brikker falder på
plads, blod, drab, rædsel, tabuer
overskrides, det unævnelige,
hævn fuldbyrdes, onde magter,
ond nat, stenens magt.

Epilog

Afrunding, lukke historien. At gøre
hverdag til folkesang. At gøre
mennesker til ikoner.

En historie, der vil blive sunget
om hundrede år af mennesker,
der stadig får gåsehud på armene
over vildskaben, brutaliteten,
volden, hævnen. blodet, kraften i
ordene.
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Magnus Hamme

Præstesøn, Kierstens
tilkommende

Myg, stilfærdig, præstestudier,
hovedet i skyerne, rar, rolig,
høflig, tålmodig, under pres fra
sin far, usikker, nikkedukke,
lænkehund, en brik.

Maren Kalsgaard

Præstens husholderske,
sladderkælling

Skarpe øjne, hvas tunge,
ondskabsfuld, nidkær, hårde
hænder,  emsig, sladder,
landsbyens onde ånd, bister,
fjendsk, skarp, bitter,
nøjeregnende, uforsonlig,
hadefuld.

Ingelise Hamme

Moder til Magnus, gal kvinde

Tynd, fugleagtig, tynde skrig,
varsler om ondskab og død,
uhyggelig, stirrende, et vildt dyr,
ufrivillig spåkone eller medium,
måske ser hun mere end godt er.

Karl Marsk

Indsidder hos Oluf, Kierstens
forsmåede tilbeder.

Ærgerrig, hoven, tung, træg,
tålmodig, bred, træsko, slider for
jord og gård, mange års
kurtiseren, vedholdende,
prangeragtig.

Per Isenvad

Smed og 'ombudsmand'

Sindig, rolig, indsigt, kløgt, ro,
tyngde, rap med næverne, retfær-
dighed, den lille mands fortaler,
passer sig selv, diplomatisk tæft,
at overleve i et lille samfund, at
læse mellem linjerne, kender til
byens hemmeligheder, holde tand
for tunge.

Mose-kresten

Framlevs kloge mand

Knarvorn, særling, bister, skarpe
øjne, uønsket viden, graver tørv
ved den gamle offermose, urter,
besøg i nætterne, kan mere end
sit Fadervor, uønsket nødvendig-
hed, udenfor, siger sin mening,
svær, på tværs, passer ikke ind,
farlig viden.

Skind-Grethe

Rakkerkælling og syndebuk

Fæl og grim, kælling, fedtede
tjavser, ildelugtende, stirrende
øjne, skinger skrigeri, gal, sær,
pryglet tæve, skælder og smæl-
der, bider fra sig, angst, mistillid,
gravrøveri, selvdøde dyr.

Sivert Rakker eller
Køteren

Rakkernes leder, Garms pleje-
far

Mager, gammel, klog køter, hulne
kinder, vindtæret, pjaltet, træt af
livet, biiter, modløs, tålmodig,
stilfærdig, kløgt, hård erfaring.
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.
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