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Neste Morgen tidlig traadte Valdemar reisellcedt nd 

as sit Gemat og gav sme Mænd Befaling til pjeblitteligt 
Opbrud. Hans Aasnn bar uscedvanlig spandt og bang 
Blit uroligt. Han tog hastig Assted med Grev Henrit ogs bans Bruder, tattede dem hofligt sor deres Gastmildhed 
og bad Grev Henril bringe sin Gemalinde og Prinsezie 
Berengaria den Asstedshilsem han selv itte tunde optic- 
bie den passelige Tid til at bringe dem. J saa Tjeblilte 
fad Valdemar paa sin raste Hingst og soer i stacrtt Trav 
med sit hele Folge over Slotgbroen og gennem den stum- 
rende Stad. Bed Lejren standsede han forst ved Greo Al- 
berts Telt, for at give ham Besaling til at folge med og 
lade Heeren drage niem· Med et fordoblet Folge ·as Rid 
dere og Svende ilede Kongen derpaa barst, sont til etl 
Felttog, sor at modtage fm Dronning ned Man-. i 

Afrtebisp Andreas var itte den eneste. som sormodedef 
Grunden til Longens mortc Aasnn Vroder Gnnner og 
den iglandste Stjald troede ogsaa at vide lmad der tote- 
git i den tongelige Brudgomg Hinte, saasnart de eriaredk 

Aarsagen til den hastige Reise. Men sor tilrev Otto darl 
alt dette endan en Gnade. Hart troede at have dragt sinl 
Jiorbroder et hojst glcrdeligt Budslab og tnnde itte sor- 
llare sig den Miesornejelse og Hestighed, bvormed Kon 

gen havde assordret bam det sortonunede Brevstab, hvie 
Jndhold ban dcg Qrd til Ord havde sagt Kongen Vol 
decnar havde sordret strengt Regnstab sor nans tldedlivelsex 
men Ottog Loste sorbod ham at re tsrrrdiagore sig, oa harn 
paadrog sig endnu mere stongens Ugunst ved den aaben ! 
biertige Ertlcrring, at der var modt ham et llbeld soms 
han havde maattet sorpligte sig til ilte at omiale. Mis s 
sont-set red Grev Otto nn oeo ttongeng Srde og troede s 
at Forsintelsen as bang Bitdstab oar den eneste Llarsag til; 
Kongeng Forstenithed, da ban maaste med titrund tnnoeJ 
besrvate, itte at komme tidonot til Dronningeng Mod 

tagelse. 
Grevinde Ida, sont ved Grev Klanseg Lide oa led 

saget as sine Damer og Terner, vaa sin lette Jagtdest 
havde indbentet Zangen sor at folge med sin tilernal til 

Ribe, saa med Deltagelse den Forlegenlied og Ura. hur- 
bavde sat den nnge Grev Ltto i ved bint Tadidersslostc. 
Ubemasrtet as de andre, stantedc bun batn et venligt til 

lidtsfuldt Blit og holdt Fingeren paa Monden Otto 
besvarede stiltiende den taose Erindring med Haanden oaa 

sit Brnst og trostede sig over tiongeng lloillie med den 

Oberbebisnina, at han sor Lieblitlet dog tjente sin sinng- 
bedst ved Tanz-heb og derved tillige beroliacde den ædle 
Grevinde Ida for hendeö Broder. s 

Ist-end Kongen naaede tijderstroinmern fit ban til 

stratkelig Staoscrstelse paa sin Sestersong Veretiiina. tin 
lille, tyk, stovet Rtitter indbentede Toget, irnedeniJ det boldt 
paa Besen og stistede Heite. Jdet Rotteren sprang as He- 
sten, gentendte Kongen Absalon Balg, nagtet hans blege 
Ansigtssarve og bang haltende Gang. Forend Absalonj 
Bælg sortlarede Aarsagen til sin lange Udeblivelse, over T 

ratte ban Kongen et sorseglet Vreostab og sagde nied sitj 
strdvanlige lette Sind, at om han end itte denne Gang 
bandt Gnldsporen sor sit Jlbnd, saa han dag, at det alcrsx 
delige Budstab, han bragte, itte var meget gammelt, siden 
Lungen endnn forst var paa Vejen til sin Unite. Uden at 

svare, rev Kongen stratH Seglet sra Brevet og lasste det 
med mortt Aasyn, sont en Fange, der laser sm egen oel 
betendte Dodsdonn Dog sattede han sig hastig, stat Bre- 
bet i Barmen og spurgte Absalon Berlg om Aarsagen til 

hans Forsintelsr. »Du bar dog vel ikte svoret dig den 
onde i Vold paa at sordelge dine Vanheld eller dumme 

Streger?« — sagde han ,,dog du tan spare al Fortla- 
ring! her er Syn for Sagen: din hintende Fod bar vel 
bedre sortjent en Guldspore, end min Hr. Sestersons bete 
og holdne Ben! Du bar as Jver for min Tseneste sat din 

Hals i Bode. ser jeg; men laa dn end selv under Badslcrrs 
Haand, tunde du dog hast den Klogstab at sende mig Bren- 

stabet med en anden.«« 

»Jeg vovede ilte at betro et saa vigtigt Budstab i 

Fiendehaand, Heere Konge!« --—- svarede Absalon Bælg 
— -— «sor Schwerinerne tror jeg itte bedre, end Fjender, og 
blandt dein var det, jeg styrtede i en Faldgrnbe. Deguden 
stolede jeg paa min raste og lyttelige Medbejler i dette 

Vcedderidt; et starrtt Sted i Hovedet hat-de tilmed beredet 
mig Sans og Sarnling.« 

»Herr du veret gal?«« — svarede Kongen — »det er 

en anden Sag —- saa er du lovlig undslyldt. Havde min 

Sesterson ans-et den Undstyldning, ailde jeg lade det 
( gælde.'« 

Absalon Bælg sorundrede sig over Kotigen-e slette 
Lune paa saa lytteligt et Reisetog og dtog sig saa snart 
sorn muligt tilbage blandt Folget, sor noiere at ertyndige 
sig om hvad der var soresaldet. Den hastige Reise blev 
endnu mere sremstyndet, da Ridder Glug ved Brer over 

hvid Aa indhentede Kongen med Junker Strangeö mundt- 

lige Svar og lod ham vide, at bans Dronning var dragen 
rned sulde Seil under Spil og Klang ned ad Elben, og 
at man nylig havde set Kongestibet ttydse mellern hage- 
land og Amrom. Kongen maatte samle al sm Starke sor 
at tilbagetrænge den bttre, siterende Folelse, som opsyldte 
dam, og som var neer ved at udarte is en ubillig harme 
mod hanc ustyldige, ubetendte Dronning. Han saa sig 
banden i en uoplsselig Laute, som han selv og hans be- 
snndetlige Skæbne bavde sammenteedet; men han bestrit- 
tede Ined Verding at undertaste sig Nodvendigbedem 
san ssgte endogsaa at sormilde dens Tvang,ved at til- 
bagetalde sig bint Billede sont sor saa Maaneder siden 

fbavde benrevet ho- sga vidtmderligt; men sorgæves: Dil- 
ledet af den btbniiske Konsedatter var og blev nu et dsdt, 
biegt-' Helgenindosaspry sont den livltge Portugisetinde 
med stn yppige Livsfylde syntes aldeles at bape soetrcenat 
as han« ltdenstabeltge, ueoltge Sch »Na rast sreml« 
— raubte has til Hne Mord —- »om en spie Stand stal J 
se WI Bronningl Den Lylle. jeg rtder i Mode, 

set Iel md at W halfen seel« Der-ned satte dan 
Suldsporen i clngsteus Stde es for as Sted sont det 

gjaldt et Vædderidt paa Liv og Ded. Knn med stor An- 

strengekfe knnde Ridderne folge harnt og han kom saa be- 

timelig til Landtage-siedet lige overfor Man-, at han kunde 

ifsre sig sin kongelige Hadetgdragt og berede Dronningene 
Modtagelse paa det prægtigste. 

Rygtet om Dronningens Ankomit havde allerede for 
nogle Dage siden med utrolig Haft ndbredt sig over hele 
Landen J Ribe ajotdes der prcegtige Tilberedelfer til 

dendesz Modtaaelie, og en uhyre Mennetkevrimmel opfyldte 
Staden oa deng Omean Lange med Nipsaaen til Hader 
dar Aadr edden opfyl di med Mennesier, og paa Maus var 

iiaeledeg Kosten tcet belat med de nnsgerrige Øboere 
deres nationale Hsjtidsdragter. Prinseefe Regitze, med 

sin stim, alimrende Hofstat, var allerede ankommen til 

Skibsdroem hoor dun holdt i fm qnldne Karm. Hnn 
rejste fia ita Hnndet for at hilse oa lnksnike sin kongelige 
Broder til den foronsiede Formæltng. Han trykkede den- 
des Haond heftig og tad, og hun tokx bar-H Tathed for et 

Tean paa en dnb og heftig Verm-gelie, iom han ikke for 
iaa manaes Øjne oilde give Luft med Ord. Nu koni der 
Bad Paa Bud orn hvor oidt Flongeftidet dar kommet, og 
det oatede ikke lcenae, inden et boit ozr larmende Gliedes- 
:aab dlandt Tolket forknndte, at den gnlone Drageftavn 
var kommen til Zone under Eile Eis-net laas tydeliat 
del prceatine Langliid qlide frein fort-i Rom-, oa Folketi 
Mir-de beinaredee nn fra Zkibet med Essil og Klang og 
Baadgmcendenez lirdelige Hurra 

Konan badde kalter fia paa tin maslkeboide Dystlobers 
ninait on tumiede den dildt og bestiit pJa Sandet ved 
Ztrandbredden. Lian faa ud intod Ztiket, fom bragte 
ham den frrmincdc Brut-. Dei um Sie oa Jaadcfulde vai 

an bleoet til Viehed oa Birkelialiedx lxoad lian dalot med 

Hand Da balvt nsed Uro for faa Maanecer siden havde hi- 
tet Liter, iorn i Tromme, stulde nn orfikldesz men han 
irnede lsnliat for at le den ubekendte »Zum-, fom han nu 

daa vidite, han aldrig kunde elile. Tek g:)ldne, findende 
Draaeflib dar ham nu inan Gleedens Fan, soin brag«e 
ham Lnkke og Veliignelsex det var dank en frngtelia, hvi5- 
lende Slanae, der draate ham den lsitre Fragt, han nysji 
assindia kiaode areben efter, oa fom ni: k.:«·:ede ham han«-; 
Jstkied on klang Paradis vaa Jorden 

J Forstavnen paa Fiongeskidet stcse den stille, skonnr 
Itnnaedrnd ded Junker -tranae: Eike, cis-i i noaen Fra- 
ttand dendess Meer Da murr. Han derer-Jede med deinod: 
vlandet Gliede de aronnr, danite Finster, ists-i i dereg ven- 

giae Vacrpraat laa andredte for deines Dire; nun laa de 
nianae rniinkse fremmede «J.Ir’ennet·ker, bist-J Moder oa Fani- 
:nd«: ins-n nu fknlde oasrr. Hnn th. ei send-es Hornder 
dadde foldet ssa liaeloin til en stille Bein-. streben-J en mill- 
Taare nliemctrket rulleke ned over bende Pind. Hun stod 
festlia lmnllet i Brudekiolen af cet lkåxxsneldlaa Silke 
gned Verlrdindeniet i de lnleanle Lotter. 

Skibet aled alt ned under Mang. Da Inan var Land 
lniten saa nar, a: alle Anfiater paa Reiten oare keiideliae· 
Tr. dinicertere Marqaretha den stotte. Deratine Nniter, 
sozn rumlede den dnide Hinast tm Tat-seist i Soltkinnet; 
-:«n drasgtiaere Uliandsziklelie trinke-J kian Ho rzii at liade set, 
ca oet dareg bende for, at det oel niratte viere hendeiz 
lonaeliae Binde-our »Sta, mig, He. Zirange lfdbesont 
forend di komme ncerinere Land« verrate hun sig tod- 
mende til sin Sidemand »hvo er vel den dristige Un- 

gerioend, lokn rider den lwide Heft paa Stranden?« 
»Hu oære eder, cedle Tronnina!'« foarede Junker 

Ziranae — ,,at J set liatn forft as alle Marnd i Danmarkji 
Jkiiae! det er min Herr-e oa Nonne, ederg ftorinæatiae Brud 

inni, Fiona Baldemar as Danniart.« 

»J ler dog ikke feil? Or. Stranae!« foarede Mar- 

garetha oa stiftede Farve »han-5 Lllainis er vel herliat o-; 

konaelint, oa en fagkere Mund faa jea ikke i Ver-den: men 

han ser doa ikke ud som en Brudaoin der senter sin Brud.« 
,,Min Herre oa sionge et en streng-, oa Valdia Orlogs- 

mand, Edle Dronning!« fvarede Junker Stranae — 

,,k)an er en Mand, loin del tot se vaa sine Fjender; d 

tin for ham baade i Øltet og Vetter. naar kian er vrcd i 

Hu: men paa fksnne Fioinder fer han itte fuldt faa dri 

stig, helft hoor hon sorud ved sig overvunden og fangen.« 
»Bei tykkes mig doa en helt nnderlig z ard,« fut- 

kede Konaedatteren oa flog SlIret for sit riedmende Aasnn 
— .,at Bruden kommer Brudgomnien i Mode. og at de 

begge rnaa sporae: hoo er denne-W 

»Vtkr trsftig oa alad, fromme Drcnning!« —- sva 
rede Junker Strangex og hang Most bæoede af en rnægtia 
VemodI-Fslelie, lom han iorgceoeg sagte at stinke. —- 

,,Jeg haaber til Gud oa vor Feue, at J aldrig skal fortrnde 
denne Færd saa lasnae J maa leve; oa tykkeJ J eder end 

fremmed her en Stund, det tot jea vidne ved den hpjesxe 
Gub: al den Stund, J maa lede, vil jeg oære eders Tjener 
og Ridder. og hver cedel Sjcrl i Daiimark stal clike og are 

eder, som en Himmelenå Engell« 
Nu kastedes der Anker i Sandet, og Aarefluden laade 

til Vorde. Under Folkets hpje Gliedes-mak- bares Denn- 
ningen i Land med sine Meer og Feuer. Valdemar sprang 
af sin Ganger og gik hende med M Anstand i Mode tilliae 
med Prinsesle Regitie, ledtagei at Ærkebispen og all-: 
Riddernr. Dronningen flog Slsret til Side. Jnderlia 
dem-get betragtede nu Kongen den dejlige Prinsesse, der i 
den himmeldlaa Kiortel bares ham i Mode, som hang 
Brud, og hvis Blufærdighed og Engkeaafon foriryllede alle 

Øjne, lorn faa hende. Han genkendte hint forglemte Drom- 
mebiklede, der ligesom fra en bedre Ver-den en Gang havdi 
henrevet ham til Beundting og til en Kerkighedslængsel, 
som denne Verden ikke syntes at kunne tilfredsstillr. Nu 
stod hun for harn fom hans ægteviede Brud. Stormen 
i hans urolige, angstede Sjael oploste sig i inderlig Bemod; 
han lyntes, at en salig helgeninde var nedstegen til hom, 
for at ydmyge og bestcmme hans ustadige Vierte. Et re- 

nere, utkyldigere Kvindeaasyn hadde han- Øjne aldrig set, 
og han gtk hende i Mode med en Fslelfe as Anget og Blu- 

«tek, sont lian akdtig for hat-de kendt, men sotn bragie Tau- 
ter i han- stokte deitesjnr. can rakte hende sin haand 
til Bello-ist og dsjede nvilkaatlig sit Knie, tdei han hilsie 
hende, sont fin og Danmarks Deo-reing, og bsd hende 
um delkonnnen oa veltignet i tit Ritze. 

Stil-Ideer og Beten fta Stranddredden var beklcdt 
med Mariaqu Den forgyldte klaren ttod beredt til at 

tm Bronnle til Mie. san passe besparet Kotigen- 
sonieu pg velsiauet hau- oq ne tust-av- zon med ei vyhe 
»den-get W es med et Udtryk af Fepmhed og usigektg 

Ynde, spm gjorde et uudsletteligt Jndtryt paa alle; nu 

fteg hun i Karmen, ledsaget af Prinsesse Regitze og liden 

Rigmoru Kotigen svang sig paa sin Heft og gav Befaling 
til at drage frem. Men den larmende Folteslare spendle 
Hestene fra Karmen og mere bar end trat den til Nil-, 
under Veltvmstsange og Fryderaab. Fsrend man lom til 

Slottet, standsede Toget ved Domlirken. Kongen steg as 
sin Ganger osg git op til Hojalteret, ledsaget af Ærkebispen 
og den talrige Ridderslare. Tronningen ledsagedes til 
Alteret af Junker Strange og hans tredive Riddere, og i 

hendes Folge var Prinfesse Reaiye med sme Damet Da 
de bohtniste Mser og Ftuer saa vel sont Dronningens 
Hofmefter, Hin Jb Urne, og de andre ftemmede Ridder.-. 
Liden Rigmor og Kirstine af Rise, Karl af Rifes Ststrry 
en dejlig halvvoksen Bege, fom nylig var kommen i Prin- 
fessens Tjenefte, bare Dronninaeng Slceb. Ved Alter-et 
des-jede Junker Strange sit Kna- for Dronningen og traadte 

irtbødig tilbage blandt Ridderne, efter at han havde over- 

ralt Kongen et Pergament-J Blad, hrorpaa den i Kongenszs 
Kann fuldbyrdede Formæling var stadfcestei. Dette Do- 
lument overralte Kongen til Ærlebifpen, Tom udlagde og 
nplæste det hsjt for Falten og i Kraft deraf ekllærede m- 

Ærlebispen i den hellisge Kirteg Navn Valdemar Walde- 

.:larsøn as Dantnarl og Margaretha af Bøhmen rette 

pEgjefoll at vere, hvorpaa dan eftet en hojtidelig og ro- 
tende Tale meddelte dem Flirtens Velsignelse. Derpaa gik 
Brudetoget med Kongen oa Dronningen i Spidsem i en 

bøjtidelig Procession over Siltei og Starlagens-Tceppet 
csd paa Ribehus, ledsaaet as det jublende Fell. Pan Nil-e- 
inig blev Kongens Brvllnpsfest fejret med stor Pragt vg 
Dejtidelighed Stjaldene besang den unge Dtonnings 
Fromhed og Dejlighed og Kong Valdemars Lylsalighed. 
Ingen, som san den staune Margarethn, tunde tvivle Paa, 
s.t Valdemar jo maatte være den lytteligste Brudgom i 
Vetdem 

Tlndet Kapitel. 
Dei dar bledet en venlia, mild Foraarådaa. CFn stcr 

JJLasnade iremmede ovinldte Zlottet da Etaden. Borgere 
Da Baader have-e trænat sia til Slottet, for at se det finste- 
liae Brudepar, Da Nonnen oiste sia vaa Llltanen med sin 
Trrnning oa modtoa sit Folts alade Hnldest. Hans Sind 
var heftig bevasaen thi han saa, hvor høit ban var æret 

ca elstet, oa hvor opriatiat Foltet alaedede sia ded den Lyt- 
saliahed, de troede at veere Vidne til. Manae tusinde 
Tunaer aentoge: leve Konan da hang- Brud! medencs 

Theraej Danasijald sang et hjerteliat Ztvad til Ære sor 
ein dejliae Daamar, soin snart aenlød sra alle danste 
Oserter da Tannen Det bohmiste Navn DanrmarXi 
Worined Margaretha helft denævnedess oa hilsedscg as sinel 
Landsmann var nemlig stratg as det henrntte danste Fall 
Eis-net forvandlet til Daamar eller Taanior, hvormed de 
ixlerg venasvnede Morgenrødenz thi saaledes«som hun var 

frenistegen for dem sra Havei, med det auldaule Haar ok; 
)et lyse, fromme Aasnn, snnteg hun dem liflig soin Mor- 

genrot-en, og det var liaesoin man haavede, at med hende 
fiulde en ny, herlig Morgenrøde opstaa over Danmart, 
idet Frevens, Fronihedens oa Ustyldighedens Billede syn- 
tes at rastte Krasten oa Heltemodet Haanden i en sjelden 
da lnttelia Forenina as den cedleste Kvindelighed og den 

:nest alimrende ridderliae Manddoin. Navnet Dagmar 
beholdt Dronninaen sra den Diag af saa vel i Folke:s 
Mund, som i Stjaldeneg Sange, oa det blev siden et Hee- 
der navn, hvormed Tanmart til de sildigste Tider hilsede 
sine frotnmeste og elsieliaste Tronninger. 

Junker Stranae oa de tredive dansle Riddere, som 
havde sulgt Dronninaen sra Bøhnien, saa vel som hendesz 
Hosmester Hr. Jb Urne og de andre bohmiste Adelsmænd, 
sorn var i hendes Folge, modtoge nu af Konaen losteliae 
Gaver: Starlageng Æregtapper, Vaaben, Ringe, Guld- 

vidsler og Paradeheste. Adstillige as dem rnodtoge end- 

oasaa bethdelige Forleninger, da blandt dem var Grev 

Engelbret; thi uaatet han, as Høsliahed mod Dronninaen 
og maasle as Overbevisniiia, vilde have ertlceret hint spe- 
aefulde Bceddetnaal sor tavt, hvis det havde sømmet sig 
at tale hpjt derom, blev han doa as Konaen uden al videre 

Fortlarina, udncevnt til arvelia Lehnsbesidder as Gren- 

stavet Gleichen med alle detg Herliaheder. Da Junker 
Stranae hørte dette, blev bang Aasyn merkt: han erindrede 
sig hin Stakint ved Asrejsen oa vidste af Konaens Brev, 
at han havde set oa beundret Prinsegse Berengaria i 

Schwein. Stønt Konaen nu lod soin hin Sammenlig- 
nina inellein hendes og Daginars Stønhed var en lcengst 
sorglemt Spog, sorstod Stranae dog tun altfor vel, at 

Kotigen selv nu i sit Hierte ansaa Borddemaalet for tabt 
og sandt sia sorpligtet til at opsylde sit Laste. Uagtet 
Junker Stranae intet sortroligt Ord endnu havde talt med 

Kotigen siden Hjemtomsten, behøvede han nu ingen Be- 
trcestelse paa den setgelige Hemmelighed, som han i Kon- 
gens lidenstabelige Lnnbrev sorvarede tavs ved sit Bryst. 

J Dronningens oa hendes Damers Nærværelse stulde 
ogsaa, i Vlnlednina as Dagens Højtidelighed, adsiillige 
Adelgsvende i Slotstapellet modtage Ridderslaget as Kon- 
geng Haand Grev Otto og Absalon Bcelg stode i spændt 
Forventning; men Kongen syntes itte at erindte dem« 
ligesoni de heller itte vare blevne tilsagte til de seedvanlige 
Forberedelser. Efter sotegaaende Badning og Striftes 
maal, og ester at have modtaget Bodssakramentet, stem- 
traadte nemlig tle unge Verbnere, Sonner as de sornemste 
Mcend i Landet og som alle havde aslagt tilstrætkelige 
Prover paa Mod og Manddom i det sidste Felttog. De 
vare isørte hvide Klæder og havde et Sværd hcengende ved 
et Bind orn Halsen. De nærmede sig snrst Alteret, hvor 
de overratte deres Sværd til Slotspmsten, soin indviede 
Vaabnene og lnste Belsignelsen over dem, hvorpaa han 
hang dein i Bindet igen om Vabnerens hals. Derpaa 
nejede de unge Riddernovitser sot Alteret, hvorpaa de 
neermede sig Kongens Seede og tue-lede. Kotigen spurgte 
dem i hvilten hensigt de Instede at indireede i Riddetstani 
den«-is orn de agtede at beslhtte den hellige Kristendoms 
vg Nivderstabets Ærr. Dette betrcftede de med en M- 
tidelig Ed. Kotigen erindrede dem derpaa lottelig om de 
Digttgste Ridderpligtm han sormanede dem til itke at leve 

sorgt-ff i denne Beiden, men bestytte Foltet og deti ret- 

meesstge Konge og udese deres Blpv for Trom; han erin- 

Itede dem om at staa Enlet, sadctløse cg alle svage, ufpkk 
nuende Mennestet bi as al Eone og æte alle tene og dadels 

:øse Damets Besiyttere mod Fotnetmelset og Gelt-en- 

Zende Ord; han optnunttede dem endelig til BilliM 
Tappethed, Gavmildhed, Sanddtuhed og ubtsdelig Ord- 
holdenhed. Detpaa lod han dem ved Gtev Albert og Jun«L 
let Strange overmtte de goldne Spotet med den Erin- 

dring, at de ille alene stulde tjene dem til Hestens Frem- 
lyndelse, men til et Symbol paa, at Tappethed og Æte 
oate Spotetne til alle cedle Riddetbedtistet. Paa sammt 
Naade ovettaktes dem Pansetsætletne, Fintadsetne, Atm- 

itinnetne og Ponsethandstetne, og idet de bleoe omgjotdedc 
sned de indviede Eva-ed, blev det betydet dem, at dette va: 

et helligt, tiddetliat Symbol paa Kndfkheden, Retsærdig- 
heden og den lristelige Kettliglien Nu kejste den tidde;- 

Iige Konge sig og gao enbdet as dein tte Slag paa Skal- 
deten med Fladen as sit blottede Evcerd, idet han ved en- 

hvet as dem geniog den ictdtsanliae Formel: »i Guds, des 

bellige Michaels og den belliae Gcorgg Nadn got jeg dig til 
sltiddetx Voet tappet, usorsngt on tro!« Detpaa lod hat« 
dem mit-e Hicelm, Skjold rg Lanse. Nu kejste de ung- 
Jiiddete sin, hilsede tiongen ca Tronningen og begav sig 
Irrt« sot at oise sie fot Jeltet i detesj Nidderpomp og tids 
et Dosttidt ellet en lttanaetdang samtnen i Zlotsgaatdeth 

Denne Hejtidskiabed syntes endt. For at samle fix 
liavde liongen gjott den saa ontstasndelig sont tnuligi; en-. 

tselig reist-: ban sig oa gjotde Mitte til at tcttle Dtonnin- 
ten sin Arm for ct sotiade Fiapellet Men da stemtraadts 
den nnge Grev Ltto med Kæthed og Vcetdighed og op-. 
sotdtede det sakntlige dansie Riddetsiad til at vidne, ont 

sJan ille havoe aflagt saadanne Ptøvet paa Mod og Mand- 
oom, at han uden llbcsledenhed tunde udbede sig Riddet- 

staget as sin Heere-J og Konsist- egen Haand »As ingen- 
cingere Hat-nd vil jeg modtage det!« —— tilføjede han stolt. 
— »Hm min stongc endogsaa i dette Øjeblil miskendet 

s:1ig, haabet jeg dog oel, den Tid sial komme, da Kong 
Baldemat itle vil forttyde. at han slog sm Sostetsøn og 
Hentit Løvesjs Sennesøn til Riddet pag sen Btyllupsdag 
Des-Juden et min tongelige Ftænde eftek sit ubrødelige Otd 

og Tilsagn mig sine gyldne Sporet skyldig!« —- vedblev 
han med last Ftimodighed —- »thi slønt jeg blev fotsinl:t 
--— hvad jeg maasie til sin Tid slal bevise, slete as Trostab 
og Jvet for min Konge — var jeg doa den føtste, der 

btagte ham det lytkelige Budstab, at den skønneste og ed- 

leste Prinsesse var hans Brud« 

Kotigen saa sotbavset Paa den lceile Yngling og oidste 
ille, om han slulde vredes ellet gloedes ovet saa dristig o- 
nscedoanlig en Fotdting »Fot Ubestedenhed hat jeg hids 
til ilke kunnet dadle den unge, lceiie Gtev Otto af Lüm- 

botg,« —- sagde han med streng Alvot. — »Paa han5 
Rasthed og Dtistighed bat jeg haft usoedvanlige Provet7 
med hans sidste Fotetagende var jeg utilftedgz nien hetover 
tnaa jeg opsætte niin Dom til hans Otdholdenhed tillader 
ham at tetscrtdiggøte sig. Han et min Søstetsom aedle 
Tstiddete! jeg vil dersot overlade det til edet at asgete, one 

bang Bøn og drisiige Fotdting strats kan opfyldes, og hast 
uden alle oidete Provet lan modtage Riddetslaget as tnin 

;Haand.« ! 
» 

Et enstemmigt hasdetligt Ja as det samtlige dansle 
Riddetskab sulgte paa Kongeng Opsotdting, hvotpaa Gtev 
Otto bøjede sit Ftnee og modtog Riddetslagei af Kongenz 
Haand med den scedoanlige Formel. Men idet Vaabnene 
ovetraktes nam, tilfojede tinngen streng og alvotlig: »wer 
ille blot tro og otdl)olden, Ridder Otto! men ocer ogsac 
sanddtu og optigtia! voet den stdste til at tale i ældteö 

Samsund, sont jeg et ois paa, du dil ocete den sprsie til 
at slaa til i stampem naat det gaeldet Landets og din 
Fiongeg LEte.« 

Den nbillige Bebkejdelse der laa i disse Ord. star- 
den unge, cetelnstne Gtev Otto i Hiertetx men han aetede 

og elslede den strenge-, heltentodige tionge for høji, til at 

vredes paa ham derfot. Han bøjede endnu en Gang sit 
Knay lyssscsde Kongenö Haand med de taose, brændende 

Lieber og dtog sig hastig tilbage blandt Ridderne. 

»Siden nu en Undtagelse sta den almindelige Bed- 
tcegt hat fundet Sted,« s-— sagde Kongen detpaa oq vendte 

sig til sine celdste Riddete — ,,sordrer Billigheden, at jeg 
endnn foteslaar edet en anden. Riddetloven siget del, at 

ingen, sont er lam ellet hat noget legemligt Btcek, lan op- 
tages i den cedle Ridderstand, han væte nol satt rig og tap- 
pet; — dog her staat en daliet ung Adelgmand af den WI- 
petste Heiteslægt i Landetx hnn bar vist sig brav ved LI- 
venbotg, men et nnlig i min chneste bleven lam, jeg haa- 
ber, lnn for en Tid; lan det tillades, at jeg hædter hant 
stralg med Riddetslaget?« Med diese Ord vinlede Kotigen 
ad Absalon Bælg Nceppe niastlede den lille, tytke Bcelg, 
at Talen var otn l)am, søtcnd han til Aungeng Foclsavselse 
stemtkaadte tasl og sast, uden at halte ellet ønune «ig, nag- 
tet det ulcegede Saat og det opsvulmede Knae roldte hat-I 
den heftigste Smette. 

»Min Hette og Konge!« —- sagde ban —- ,,naat det 
gældet de gyldne Spotet, et jeg lsverlen halt ellet lam, 
al den Stand begge Ben ete lige lange, om de end ikke 
ete lige tylle.« Derpaa bøjede han det opsvulmede Knss 
sast mod Flisetne, uden ved en Mine at tøbe sin Smerteq 
og Kongen tovede itte med at give ham Ridderslaget under 
det almindelige Bisaldstaab. 

Til denne Højtidelighed var der i hele Fotsamlingm 
intet opmætlsommete Vidne, end Karl as Rise; han siod 

med sin Hertes Kappe og Svætd bag ved Gtev Albert: 
hans Kinder bteendte socn Glødet, og han teenlte iun pac- 
hvot det vilde væte hetligt, naar han ogsaa en Gang lunde 
modtage Riddetslaget as den siøtsie Konges Haand. Hatt 
bettagtede Kotigen og Dtonningen som et Pat ovetmennes 

stelige Versuch som man tun i Frastand lunde ser op til 
og beundre. Blandt de statelige Vetter og Hosmænd stlte 
han sig del ftemtned og sotladi; dog sandt hatt i den 

store, fotnemme Forsamling to Var oenlige Øjne, sont 
tittede forttolig og smilende til hatn bag Dtonntngent 
Stol. Der stod nemlig hans Sester Kttstine, som hats 
iite havde talt med slden han drog med Ætlebispen M 
Soet5 hun var i band Itavcerelse kommen til hohe; ved 
hendes Side stod den lille, lunefnlde Mantos-, det beflis- 
Batn, for hvis Oer Karl tun snstede at vise sig sont den 
drabeligfte Velt i Vetdem z- 

Guts-tw- 


