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»Ho, ho! Sti Andersxnsz Brig» Ddrager!« —- ndbrpd 
den lange Rodljortel nied en lsmnl ig Latier in edens han 
ligegyldig kev sit Emer sn Bælt et sog satte siza i For- 
fvarsstilling.— -— »Dir du Vendt Rappen estet den nne Hof- 
bind, Gabsl«1b! on chth et Junker Eva-ro nt note Sptæl 
med? Hold inte, dg: blcktk sssk oes :illx.;iie til B Horn holnik 
Du tun virne, Di: im brant is Vier og Budsl«1b om vor 

Handel ined lureisenx nu san de sto. :-5t. de store Sinn-Ach 
og viser osZ til Helrcdse ester Tat oT Lssw Bil Du sitt-e Dort 

Vidne, st«1l vi Oele Wonnen sont «3Lssren!« —- Dcn lange 
Rævqænscr sil ikt e Tid til ils-re ,yorsl-ag Prinseng cmldne 
Sværd i ten raste Væbnerhncnd sinkequ alt om bans Oten 
og bibriate h«.m sit-als- en »in-enge over detb balde Ansigi. 

— »Tec- og Helvede!« —- sireq han oq sviinlede pna Sod- 
len »Motile tnnstseiz Isoan -— et fokloglet Knaben! 
—- Stil liam neh, feig-: Joan — er det Kamtneratslab!« 
Dei lntledeg ham at bidringe Evend Trost et Saat; men 

han Inodtog selo endnn et l.1n«it farligere og iumlede as 
Sablens bog næsieri i samme Tjedlil solt-e Zoend Trost sig 
lumstelig angreben dager med et smertseligt Stil i Rngqen 
»Fequ Riddinkls fænter du Pan Ziimandkvig!« — streg Von 

og vcndte siki mod den and-en jægertlædte Heere: men del 

sortnede for li«n: Tjne Da ho« n stnrtede bevidstlos as End- 
len i det bøje nn«« meo Essen ««««« nd en Kampesten. 

Da Eise-« ld Trost onslog sine Ljne laa han ille læns 

get Pan Lonnltedem nicn i en stor Sen-g og tnnde ille« s- 

sig for ten starre FordindinzL Han solte sit sJorxd ti-n«.«t 
som en Sten. og alt lob rundt med lum. Etcdct saniei 
heim belendt. Han var Pan Bjornsholm Den iriæzitige 
Burgherre, Sti Andersen selv, stod midt i den bvælrede 
Stenstue og uddelte Besalinner til fine Hnisolt Lige ever 

for Vcebnereng Leje stoo en Sen-g, livori der ogsaa lna en 

syg og oaandede fig; paa Stemmen sog de vilde Eber troede 
Soend Trost at tende sin fothadte Moditander. Novejoe 
geken. Den hoje Borgherre vendte sig moo Evend Trosts 
Leje og nittede lned et listigi Zinil i det lange spidse Unsinn 
dog uden at trwde ham et Stridt ncermerr. ,,Dket taknlte 

jeg not, Galning! du dor itte nenne («!S-ang!« sagt-c ban. 
—- «Uttudt forgaar ef saa let. —— Hain der henne hat du 

givet sin Rest: del var til Pas! Han er en Æsel og en 

dum Hund derboH; dei er utilgiveligi. Du er dog lnn en 

as Delene.« s- Dekpaa forlod ban Engesnim hvoras hatt 
strats havde bottoist de deltagende Hugsolt Der bleo tun 
en læglyndig Filetk tilbage; tret var Huslapellanen neu Bor- 
gen. Han git med listende Kattestridl fri: den ene Sen-g til 
den and-In og sotnkanede die fis-He til L:x. Denk-ekle en Ein-le- 
gsavet til Kirlen inken Eliatdsenzs pkxiit var ude. 

Evend Trost trocke blandt Eeni, der M til Eth. 
da han slog Linene op, at ban findt-e bismærlet en sm, win- 

I delig Stittelse, nicn sont lian tun denke set Dac« Singt-im 
vg han haabeke i sit stille Eind, a: Dei lnnde Var-et den dei- 
lige Jonisr«1 ngnc te, som f-: bang Etan «-i«r senkt i 
Klosterskolen for to L«1«rs«d-en. Her-1:n«-«1:« b« n locnge m« 
talte foroirret, hold kironinixnkie, merke-ne alle inn- G« in- 
drinner og Forliaabninxier srgrtkstkkxc S en Jicklke ««f Ta..qei- 
billeder s« r bang indre Lis. J site c Tromnrserict bkev 
han ofte forstyrret as k-: n scarue Tith DIE-« ist-er on 

Trusler med idelige Udraab: »Min Len! —- gio mig min 
Lon!« 

»Gaa i edek selv, He. Hennelel sortrnd edets Tand-e- 
lighev og stammeligse Forbtydelse!« — sciqde den gejstlige 
— »træv aldrig Tal og Lon for eders Miigerningen liber- 
ken her eller bigsetl — J derer jo, det aldxig hat bietet min 
fromme Herrez eller Greise-ni- Mening. Med ederk Lin er 

det snart libe, Or. Hennetiek J let-er ej kenne Nat :il 
Ende; maasle tunde eders chcl cndnu bog reddiss pag en 

Maade" —- — 

»Du redder ingen SjceL Klerll du hat strevet dig 
Lognens Oldefader i Vold!'« — raubte Revejægeren —- 

»jegs lendte din Ravneklo san godt som dine hule Herrers 
Mening. —- Min Lon! min Lon! J Satanerl eller« 
— —- han tav truende og star Tand-et 

»Bryd dig ilke otn den gale, forstollede Syndet, unge 
Menneste!« — sagde Klerlen i ligegyldig Tone til Svend 
Trost — XIV-den spillet ham om Lebewe, og han taler 
sont en besat Dante, dei endnu havde et helt Liv til uni- 
stelig Hævn og slette Getninger.« 

Synet as Sii Andersens listige huslqpellan og Stri- 
vet var Spend Trost lige saa modbydeligt, som den sau- 
tede Mordbrændets Rast-verele og han laa her den hele 
Nat i den pinligsie Stilling, uden at lutle et Ofe, medens 
han ikte hstte andet end Ravejcegerens rasende Raub paa 
fin Lin og sin hævn og Klerkenz kolde Opfordring til 
Bad og Ontvendelse. hen inwd Motgenstunden blev der 
Fille i Sygeftuen. Kletken var falden i Stdn i sin store 
Wol. En Lampe brændte djsig paa Botdet for dam· 
W en Bonnebog og nogle Forbindingztedstaben Den 
Mk- Nciejæger synteo udmattet pg nett ved at opgive 
sendet-. Sund Trost lau stille need aabne Øjne u n at 
M sig us gav nsje Zagt paa den gtuelige Stuekam ats 
Wlser. Nu soc han med Zinsertrle at del blodige 
Mem-est- tejste sig halvt op i Sengen og udsttattes sin lange 
Im esm Lampen. Øjnene stod stive i hovedet paa ham 

Es W fsa nd sont halvbeuftnr. »Se faul« —- mmnlede han 
"1 Ig gab Lampen —- ,,frist Mod, fejge Johnt nu sovet Kon- 

III og Junker-n — nu tyge vi Reven nd —- for Balgen 
keck vi Borg og Feste —- nu tænder jeg Halmen og Span- 
Wi« Detmed holdt han Lampen til de lange Sense- 

j Mlapety spm tkebliktelig opbluösede i en th Flamme. 
M et vix-send- Strig styrtede han selv ud af fm brendende 

"pi timde sont Uh, mit paa Gulvet medeno Jlden 
·· 

IS M heb Sturm Spend Trost limde ille rote 

stand-and Meilen mgnede og set 
K Of sen des-unad- Sygestiir. Sie-nd syst 

U W IS M III sig vg smme sig sorgte- 
« site-feka pp »An- Lsut miu Leut-« We 

km- md sag-M M ist pei- 

If i 
Zdidetftit OMMQMMMKPIM 
var-me Hundes-, og do hakt oft-er befan sig i ev spähend-e 
Stilling, fyntes hatt i sin halbe Bkvidsiltshed at fernen-nur 
en fortkyllende Ver-reife pack sin Bande, ligesom of en usw- 
lig Engels Rande. de denne Formmmelfe fokswndt 
alle urolige Tanket og Skrwkkebilleder i hans SjckL »ng- 
nsete!« —— hvistede hon —- »lille, kastlige Skytsengsell hat 
du bragt mig i det faliFe Potodis?« Han kund-e i sin Mot- 
hed itte aadne Øjnene, es hims Sang og Somling syntes 
oxdseles fort-irren men hon drpmte fort om Porodifets So- 
ligkkeder, medenss man stutkedse Jlken Deo Bisan og i Mor- 
genstunden, uden Klokkeklong og ftok Cetiemoni. begrov 
Hennete Brodes foxbtændte Lig Dao Kirkegoordeu vsed 
BjHranbklmLZ BorgkapeL 

Tiende Kapitel 
Svend Trosts Sindsforvirrelse dar langvarigz man 

troede den foraarsaget ved et Stdn i Hovedet. Hin Dtpm 
om en Lykfaliahed, sont dsen saaredie Berliner selv udmalte 
sig efter sit Hiertes lnnlizaste Lnlten blev hanr nn til en 

del Beiden, bvor Jomfru Agnetes Billede dlandede sig mel- 
lem tufmde vidunderlige Æventnr og med de dristigste 
Tanleesistrin af et ædelt og daadrigt Lin for Fcedrelandets 
Frelfe og Lnkke. En saadan Drommetilsisand blev i laan 
Tid bang eneste Liv og Glcede, medens hele den dirielige 
Verden, tillige med alle Smerter og Sorgen var forsdunden 
Les-r han«-s flnmrende Sankt 

Ja dan forste Gana igen ined fuld Bevidsthed traadte 
nd af den lvalme Enge-link on indaandede den friske Luft, 
End-Je han lsortdrømt en hel Binin oa Sommer. Dei var 

»Wer iffteraar og Vladene aulnede paa de faa Løvtreeer i 

JBiornEddlmis Friierlund. liaesom da han sidlt san hen over 

HEXE-ten rnod Lirnfjorden og den gamle Borg; men der dar 
nii ode oa tomt. Den mægtispae Borgderre var fraværende. 
Gaardgfogden og nogle Huglarle var knn tildage til Bor- 
gens Bevogtning tillige med Huskapellanen og et Par gamle 
Tjenestettxnde. J sin lange Drommenat hadde Svend 
Trost dog nogle Gange troet at hegte Sti Anderfens Rssi; 
men langt oftere fynteg han at have haft hemmelighede- 
fulde Besøa af sin Stytsengei. der aandede dam saa leer- 
ligt paa Banden. lindertiden bavde han dert dejlige To- 
ner, til Tels af belendte Foltefange fra dane- Barndorn, og 
altid med Agnetes fortrnllende Summe Hun var den 
for-Je dan nu spurgte orn. Hun var i Klosterfkolen endnn, 
scrn sædvanlia, hed det. Han fpurgte om Junker Otto og 
dvad han foretog sig til Landets Redning. Man svarede 
med Stuldertræk og bad ham ikke brnde sig derniedl alt 
bar ved det gamle, og man ventede lige faa lidt Frelse as 
Junker Ltto, som as nogen andern Nu sit dan fsrst ret at 
inde, hvor lang Tid han havde været spa, og det forekorn 
darn, efter hvad dan horte, fom hele Danmark med ham 
hadde ligget faaret og i Tødgdvale Snart splte han fig 
dog fuldtommen delbredet. Eundhedgrndmen lom tilbaae 
vaa hans Kinder; der lom Orden da Filarle i hans Tanker 
og Foreftillinger, og han kund-e tnmle sin Heft rast og lin- 
lig som tilforn. than ileTke med It fnrlade det nde Blei-nä» 
bel:n, for at opsøne de Fraknkser es- Venner, der endnu ilke 
bat-de ccdridet Haalxtt km Fritz-ed pg Planerne til Fabre- 
lzrkdktg klieknina 

Liacfoin isan en Morgen iidlja inkd denne Beflutnina 
Isrd rejsrtlasct i Emlden ca alle-rede davde iadlet og op- 
Dixktct sin H-:«."t, trnidte den dsie Eii Andersen i ridderliq 
Reisedraat frem for heim i Skalddøren Den mceatige 
Borgherre var kommen hjem oin Natten og vilde endnu 
samme Morgen forlade Bot-gen igen. »So-zehen saa tid- 
lig?- Svend Trøf !« —- fpurgte han nied streng Rast og 
fremftat det lange, spidle Ansigt af Hjclmhuen —- »er du 
nn kommen til Forftand og Fireefter igen, for at gnre gale 
Etreaer paann Z« 

»Al! er J der endelig, Heeres« —- udbrsd Vetlmeren 
Ia ilede irnod dam, men veg tildage for hans strenge Blit. 
—- »J er vred paa mig; men J vil blive det endnu mete, 
naar jeg siger eder, hvad jeg lcenge hat vieret hindtet i —« 

»Det kan nok vere? Hvad er det?«' 
»Jeg siylder eder stot Tal, strenge Herre Stil for 

den Omhu, hvormed J hqr ladet mig pleje« —- vedblev 
Spend Trost — »faa vel sont for alt, hvad J dar lcert mig 
i den ædle Vaabenlunst og al ridderlig Færdx men da jeg 
kam til hin Ulylle her ved Feuerlundem var jeg tun paa 
Vej til Bjsrnsholm for at sige jer Tal for alt godt og lade 
eder vide, at jeg ilke langer vilde tjene edet som Vabner.« 

»Dde Dteng!« — udbtpd Borgherren barst og 
stampede —- ,,dog, det et sandt!« —- vedblev han mildere 
—- »Dteng er du ille langem jeg lan flaa dig til Ridder 
hvad Time, jeg vil — men saa maatte du have fortjent 
det, og ved andet end Fusentasterier og patriotisle Dum- 
heder. — hvad er det nu for Griller? hvotfor vil du ikle 
tjene mig langer? — hat bin Morbrdder gjort dig ud til? 
Pens? — eller denne Drtmtnekonge as Junkers Nu besY 
hsvet jeg dig just s- pg nu vtl du folgte, Stubbertl« 4 ,,J er jo Geev Gerhath Marst endigt-« —- shared-s 
Svend Trost —- «og J maa sige hvad J dil, herre! den 
Rendsborger Grepe er og bltver Danmarks Tyran og 
Dtdåfjendr. -—· Saa lenge der er en danst Bloddraabe t 
mit Vierte, forraader jeg ikse mit Fedeeland, lunde jeg der- 
ved end blive lige saa stor og mcgtig en Nil-den som J er.« 

«Dum Saal, Knægtl hvad fotstaar du dig paa Lan- 
dets og Rigets Busch Lad du rnig detotnl Mig han 
du fjlge sitlert; jeg hat altid vidsi, hvad jeg gjvrde.« ( 

»Jeg ved nu vgsaa hvad jeg vil give herefter, strenge 
br. Marskl Jeg vtl tlle længer adlyde nagen Herre i 
Blinde, om han saa var Kejfer. Dei sidfte Wunde jeg 
red i eders Tjeneste, vtl jeg fortryde faa lange jeg leverz 
dek var hvetken akdelt ellet ridderligtl del hat J selv er- 
lendt ved at gaa fra det og vife Jorrcederen til Helved efter 
Tal og Stuf 

»Ah es Ulykhlden Handel var Grevenö —- i den 
Sag var jeg tun han« Markt —- hvad lommer det nitg 
ved — sein Mem-Iß sont frt Mandk —- 

,,Jeg vtl stse fee rent nd hoch jeg bar for, bettel« 
—- tpg va Jan atte- Otdet — »so-; flatte- mig im 
til min erlise Werdender ellet Widder Vugge paa Halb 
ellerhvemdnlanogvllgsrenpgetforatbefrtsandetha 
d- Tle 

»Sei ind og -« 

standen endnu. Hvad WW Fa one. Galningl Teoe 
du feg havde sorladt den usle Chriilopher og hans Somm- 
kgkois der var noget Haad om Landets Redning sra den 
Kuliss« 

»Im tror gerne, J mener diet godt med Land og Folt, 
strenge Herre! Inen dersor tan jeg ej dcere as eders Tro 
om det tnste Regimente. Kommer det til Feld-e paa ny 
rned Rendeborgerem er min Haand imod ham igen, om 

det san ille gaar os bedre end sidst, da edit-J egen tapre Arm 
m: icnod hasti. Det sank-gan. rnia sont vor Heere dil! men 

lad mia’tnn itte hat-e den Ulntte at se inin namle Heere og 
Vaabenmester, med sin tcklle Arm og sit snilde Hored dlandt 
Bank-Its Fjender!« 

»Mit dig Dummerjanl pan Ljelslitletl loin aldrig 
mer for mine Ljne!« —- nddrod den tin-je Ridder, heftig op- 
lsrant ,.jea bavde bedre Tanter oin din Forstand, Soend 
Trost! Vcer lcenge not bindegal as Zaar og Bulerl det er 

der Rand sor — det lan Tid og Badslcer turere —- men nn 

iixasrter jeg. du er en dum Nar, sont din Morbroder og 
Etorpraleren paa Hald, irr hode oa trner med Guds Lnn 
on oil gore Miratlen VilJs befri Landet sra Tnslerne 
sont de prale as, saa jag forst dem Fanden i Vold, der nn 

komme anstigende med Junker Otto og hans taabelige 
Lolliter, for at bringe Greoen i Harnisl og stnrte hele Lan- 
det i lllntle!« 

,.Hvad horer jeg?« —- nddrod Sdend Trost sorbaoset 
s-- »er den aedle Junker Otto kommen herooer rned en 

Heer?« 
»Pad! Drenaestregerk mumlede Ridderen —- »den 

Heer vil være bortdlast, sorn Avner og Faun. naar den store 
Greoe oil agte dem den Ære oærd at rejse sig mod dem. 
Man det vil svie til jer alle. Betanl dig endnu, Svend 
Trost! folaer du dit eget trodsige Hoden er al din Lylle 

denne Verden forsdildt Jeg bavde ventet. der stulde blioe 
non-: t as dia: men nu er du Paa den dies-se Vej til Galge- 
battens 

»J Gudo Navnl strenge Herre! Samdittigbeden tan- 
ter jeg dog at srelse Endnu en Gang hiertelig Tal for alt 
godt, Ridder Stil Hils ogsaa eders Edle Datterl sig hende, 
at jeg aldrig i mit Liv slal glemme« — — 

»Glem tun vat! Glem din Troslab og Tatnenrnielig- 
hed mod mig! nien glem sorst og sremmest alle sorelstede 
Bornegrillerl bild dig aldrig ind, Agnete tænler paa dig 
-—— eller sporger om den salste Svend Trost, naar du hern- 
ger til Ravnesode i Rendsborg Galge!« Med disse Ord 
vendte Ridder Sti sig om og gil med heftige Stridt op 
daa Borgern Soend Trost saa oemodig ester ham og trat 
sen Heft ud as Stalden. Han beteagtede det gamle, tcere 
Biornelholm endnn en Gang ret noje, ligesom han log As- 
sted med det for evig. Han red langsotnt nd as Poeten og 
gennem Feuerlunden. Det var ligesom hoeet Tra- og 
hoer Bust assordrede hatn et oemodigt Fackel Endelig 
leerer- tzan fig sra de sorgelige Forestillinaer og red rast 
den mod Udaangen as Fruerlundgtrattet, sor at dreje oin 

ad Biborgvejem men i det saintne hvinede der en Arm- 
drnftbolt taki sorbi Tret; dan sra en Flot biet-note Lin- 
kobere as de sankaldte Taterfoll lejrede i Grotten, osi en 

kann-, start med et sortbritnt A lniiat sprana cp as Grotten 
Este-d en Armbrust paa Still deren oe; en tin-It Jaatlniv i 
.8«J-»:»-.n:-en. Evend Trost areb til sit -orrr?:- :; for see-n i 
Eolflinnet nrm sox Hintre-U mrn ban leid sorbaosek Eva-r- 
ekr snnte Da raadtec ,,V.olle! sorre Seendk vilte dn mnrde 
niia?« « 

Dei bilde, sortsmudsede Menneste laa liiælende soranl 
Seiten mrd Dasnderne roa Flor-J over Brnstei oa sontes 
band-e at: ille arcede ca it. »Es-sub til-:- Blonde r sie Tals jegi stod io.s1 et Plien, take nne .8·;serre3« saade lian med 
dedanet Rost. -— »Vil J lneaae 1Sikrene as mig sor den 
Streg, laa stnnd jer — og var goo igenl Jeg holdt jer sors 
den laadne Hanrceo deroppe; ham vilde feig gioet et lille 

tTat sor sidsi sra mig selv og ser, aerlige Heere MorbroderX 
» »Rose: du, Volle! — ctaa op, Mennestel—— Bilde du 
niyrde Sti Andersen —- og paa min Morbroders Begnei 
Naar har Ridder Niels as Brattingsborg sendt Stimænd 
mod sme Fjender?« I 

Det var tun mit eget gode Jndsald, unge Herr-el« —- 

svarede den sorte Karl og reiste fig. —- »Jeg- dar sen-di hid 
sor at sporge til jer i al Slittelighed Man sagde 
sog her og var gaaet sra Vid og Sans men Ridder Sti 
var l Rendsborg. Se, saa tras jeg disse gamle, gode Ben- 
ner og sit at vide, den gamle Rad var i Beute her i dennet smntte Morgenstund og saa« —- —- 

Saa sor Fanden i dig, i den smulle Morgenstund. 
Volle! for Irr-bestens Styld paa Bjornsholm og Hunde- 
sei-den Not om det lumpne Herrin-Stud! men krummer 
du et Haar paa min gamle Herres Hoved, stal det loste din 
Hals, det lover jeg dtg. Har du en Hest, saa folg mig!« 

«Strats, -unge Herre! —- Min Hals raader J ellers 
ille sor; det var tun mine Ørem jeg gao jer Magt over- 

Blot et lille Farvel til mit gale Folteseerdl saa stal 
seg klare sor mig!« Derpaa sor den sorte Karl med et 
Spring tilbage til Tatersiolten ved Grosten, og Svend 
Trost red et Stolte sort ad Landeoejen alene. 

Den saalaldte »sorte Spend« var almindelig belende 
i Jylland sont en dristig Krybstytte og coentyrlig Vovehalo. 
Han horte oprindelig til hine hsemlsse og omflallende Ta- 
ler-banden som han dog ilte videre haode bundet sig til: 
men han stod oste i Tjeneste paa Herregaardene sont Stytte. 
J de sidste to Aar havde han saaledeo tjeni hos Soend 
Troste Morbroder paa Bratttngoborg ved Viborg, hoot 
han bavde udnnerlet sig ved Trostab og Hengivenhed. Paa 
Bjornsholm havde han for tre Aar stden siddet sangslet 
fom Krybstyttr. Ved Soend Troste Dialp var han bleven 
befriet sra en haard Straf og grusom Behandltngx Nu 
totn han sarende paa en lille Hest uden Sadel, som han lod 
ttl at have ranet paa Matten. 

,,Hoorledeö har Morde-oder det?« —- spurgte Svend 
Trost. —- Han er vel dragen Junkeren til Hielt-W 

,,Paa det Lav! det ladet han not viere, unge Herrel 
Husbond hat argeet sig den gule Sot paa Halsen over 
Schiner-Sagen med den lumsle Hund« seg vilde havnet ham 
paa i Dag.« 

,,Hvad! syg as Ærgrelse over det garnle Bewegungs- 
vrovli saa maatte han dog sie gidet sin Harme Lust og 
ladet sit gode Svcerd viere Boldgiftimand!« 

»Bei siger seg med, unge Herrel del havde der vaeet 
For-stand t. Men l det Stylte er Hutbond en Gal, mel- 

— evnde den rede an Hi 
ted Jord need Bald leg Uret. » 

irre ei- epkdqapet Saat, vers han oev jo des Les css fes 
di. her innen anden Net er mer i Landen end den, WHAT 

Ex- sie 

Wkg Mond san lage· fig seid rned Haand og Spede Den, der i vor Tid vil lægge sin Sag i sm Udens spann 
man jo vcere bindegal; men del gjorde Orts-band og dildte 

sig endda ind, han var klog, og at Greven ftulde stammkt 
sig ded at dsmrne sin gode Ben til Villie; jo pmk den Mkde 
Bulbidser maalie jo ogsaa dcere gol. badde dcm dsmi ander- 

ledes og lagt sig nd med sin mckgtige Ven. Il.li.s.rslen.« 

»J, du ved rigtignol hvad Ret er, Volle! san Si 

Anderer hat beholdt hele Godset?« 
« 

»Hdad andet? det iunde enhrer band-It paa sprud- 
undisagen jer trostyldige Bleibenden Jeg red med ka 
til Biborg Thing den Dag, den iullede Greve flnlde Aste 
Rest og Skel imelletn dem. Jeg glentmer nldrig den Dag, 
unge Herre! Jeg er ille rcrd of mig, dei ded J noc; MM 

da den storagtige Grede havde sagt hvad Ret stulde viere, 

og Sti Andersen beholdt Godfet og niltede svinepolifl, san 
faldt mine Øjne hen paa Hur-band, og —- Gønduls Aander 

hatte mig-! lob del itle fom Js ned over min Rog: han var 

fact hvid i sit Ansigt som Viborg Kiriemur, og hitm bliebe 
et Par Øjne til den tullede Greve, Tom min Bedstemoder 
hat fortali mig om Sulln Sul, naat hun san paa Erdl- 
dense i Norge, og de blev til Sien« —- —- 

»Snat, gale Volle, dei iunde hellig Ohrf, men aldrig 
hin vaniro Heis, du taler ein« —- afbrpd Edend III-est darn. 
-« NU, bvad sagde faa Morbroder til Grepen 

»Jkte et Bredsens Ord, unge Herre? hcm fteg poa 
sitt Heft. saa morl sont Jord, og red fra Thingr. Dei va- 

rede en god Stund inden jeg iurde intle min Mund op 
til darn; men da jeg endelig fit at vide hvad hatt grublede 
paa. hvad mener J saa det dar? Qtn det stnutte Forde- 
gods, de havde bestubbet harn for, mcelede lyrn intet Ord, 
og ej engang orn ai slaa Sti Andersen for Banden Nef- 
Dantnortl ulyttelige Danmartl var alt hvad han malede. 
Var dei ikle ogsaa en forbnndet Snat? hvnd tot-n diet Don- 
nran ded, at de Slyngler havde taget Hussbond red Rassen-P 

»Kan du ilte forstaa dei? Volle! det mir-I jeg lide 
Morbroder for? Af Gods hat hart jo not end-nu; hvad 
brnder han sig om den Klump Jord? men at her ingen 
Net er mer i Landet, del er en stprre Ulytte; det lan sag- 
tens scette en ærlig Mond graa Haar i Hovedet.« 

»Nu ja, del forstaar sig, det er siemt not« s-— fagde 
den fort-e Svend — ,,tnen blæfe med Reiten! vilde jeg sagt,. 
nanr de tun itte havde taget Godsetz bog, hvad der var 

rnig allerscrrest ved Hast-nnd han vilde gerne redet som en 
Vetter fra Thinge —- sngde hcm —- nnar tun ingen ærlig 

IMand vilde tro, han nn var Grevens Fjende til hans Dsd 
.for sin egen Sags Styld Var det itte ogsaa en fordern- 
zdei urimelig Snat? unge Herre! Naar jeg hoder en Sinn- 
zgeL er det jo rimeligt, ieg hader hant for min egen Sidld, 
og fordi han hat opfort sig mod mig sotn en Æselx lyvem 
vilde give en halv Øre for at lunne bade fm Fjende for an- 
dres Skyld? men del er nu Husbonds underlige Grillen 
og derover lror jeg det er, hnn hat cergtet sig den gule Svt 
dem Halfen.« 

»Bei ligner heitr, den brave Mordroder!« —- udbrsd 
Svend Trost glnd —— ,,men sig mig, hdor er Junker Otto? 
og hvad hat han for?« 

»Ja, det ded innen reisban er kommen bereden siger 
man, vg- alle Foll er i Rom men mein lebet dir-a Firde- 
og Knar. og her er ingen Orden i Tingenr. Man mener, 
hatt dil drage lil Viborg strats og lade frg hyldex men er 

lknn lieg, gider han vel Stunden See J hvor Folt alt 

mylgdrer frem ad Viborgvejen!" 
Lad os efter dem og bringe Orden i Tingene!'« —- 

sagde Svend Trssi, og de red rast af Sted efter en stor 
Stare Banden der til Fods og til Heft, med og uden Baa- 
ben, strsmmede samtnen fra alle Landsbyer og drog ad 
Vihorg til, med hpjrøiiet Tale og glade Udraab om Junker 
Otto, »som nn stulde vcere Konge og befri Landet fra 
System« 

A 

Ellcvtc Kapitel. 
Junker Otto ncrrmede sig vielelig Vibotg fra Rotte- 

jnllandg Tstknfl med en lille Heer, der mesl bestod af Lom- 
ler og knsle Soldtrovper. Han ventede med Foje, at Nygtej 
om hans Anlomst inatt vilde scette alle tro Jyder i Bech- 
gelse, og at man inden faa Dage vilde samles under hans 
Banner i Tusmdtai. En Del Jyder vare allekede stsdte til 
ham med flot Deltagelse og Jou. Glceden over hans An- 
komst og lrigetsle Forelagender var saa megel stotte, som 
man for to Maaneder stden havde vidst« at der ved Grev Jo- 
han den Mildes Mellemhandling var slultet Forlig mellem 
Prinsen og den fothadte Grev Gerhatd. At dette Forlig 
bog fta Junker Otto-Z Side lun var indgaaet paa Sltsmt, 
for at vinde Tid og straften saa man nu flatt, og man 
glaedede sigs over, at han havde vcetet lige saa statsllog, 
som han nu viste sig kæt og bestem. Dog hvo der lendle 
den holstenste erves Snildhed, Vaabenmagt og bersmte 
Ktigslunst, maatte vistnol anle del for et forvovent og 
neesten fottvivlet Foretagende med en saadan Heer at byde 
ham Spidsen. De flesle vare siet bevcebnede Landfolt med 
detes Holeet og tunge Trost-U en Del vare til heft, med 
Plejle og Hohn-. Lolliletne vare bebst udtustede og for- 
fynede med gode Hestez de holdl sig nærmeft omlring Jun- 
leken og betragtede sig somit-ans Livgatdr. De tyfle Sold- 
rytteke saa med deres store Mundstceg mest trigetsie ud og 
havde el Slagö ensfonnige Vaaöenljorllekz de holdt sig 
gerne samtnen og lode til at tingeagle deres slet bevcebnede 
dansie Rtigslammerater. For Reiten gi! og red de mellem 
hvetandte eftet sædvanlig beklogsiil uden nogen bestemt 
Orden. Enhver stuthede ftg til sine Venner og Bekendte ellet 
noermeste Laut-stumm Jydekne holbl sig til been pg de 
faa Sjcellændeke, der vate med, dannede en egen Floh sc- 
ren var ofte vidt adsptedt, idet enhver dtog fkem ellek hvilede 
sig efter Behag; men der var Lut- og hotnblcfete med, 
som af og—til samlede de adspkedte Massen naar Vol-din- 
gerne fandt del nsdvendiglz dag- derved maatte Tagel ide- 

llg fotsinles. 
(Forlsaltes.) 


