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Man iaa Ida imidlertid bestandig den Forsig- 
jighed at like en slnnet Hob Rotte-re drage forud for at 

made of. in « die erbr- rx unentet Angreb, indtil Heeren lunde 

famles Da Dirne-L Te havde heller itle forsømt efter scedg 
vanlia Siriggbrug at ndsende Spejdere til Heft eller saa- 
kaldte list-idem stikn stillde ndsorste Egnen og bringe Jl- 
bud, saasnart de san Zier-den- Naar Rrigsfolket hvilede 
om Ratt-en i B:)erne, bleo der udstillet et Zlags Forposter 
eller de iaataldte Holdere, sont vare forfynede med Lurer 

og ilke holdt længere fra hverandre, end at det cne Hold 
knnde here det andets Ludtean og saaledes hastig udbrede 

Efterretning til Lejren, nasar Fjenden dar i Sigie. For 
Lednetwiidler var der ittc videre forgetx men man havde 
stolet paa, l)vad man nn ogsaa fandt belrceftet: hvor Hier-en 
drog frem, kom Hugfasdrene med aiabne Arme Landets Be- 

friere i Mede; alle Lader ca Forraadskamre stode aabne« 
og hvor der var et Brod eller et Knippe Straa i et jyst 
Has, blsev det med Gliede bortgivet. Stemningen var god i 

Herren, da man drog stedse rastere frem mvd Viborg, under 

Iivlig Sang og haabfuld Jubel over den ncer forestaaende 
Befrielse. Det var Prins Ottos Plan, saa hastigt som mu- 

ligt at bemægtige sig Viborg, bvor en tyfl Befalingsmand 
havde den anmle Befæstning Borrevold inde, og man 

var overbevist Din, enhver Biborger med Jver vilde deltage i 

at bestornke Burgen. Dei tom an vaa at vedligeholde og be- 

nytte Lieblikkets heldige Stemning og aabne Felttoget med 

set rast og lykkeligt Foretagende, inden den tysie Befalings- 
mand paa Borrevold kunde faa llndsatning. Det var den 

syvende Tags i Oktober Masnedx Inen Vejret var endnu» 

tlart og smutt som i September Man var brudt op fort 
Daggry vg« ryktet ind paa Landevejen mellem Randers vgl 
Biborg Juden Middag haabede man at naa Jyllandsi 
Hovedstad Ved fm Beligaenhc d niikt i Landet betragtedes 
Viborg med Rette som Nørrejnllands Hjerte og det Punkt, 
hvorfra alle Landets forenede Krafter maatte udftrsmme, 
hvis det store Befrielsens Vært fkulde lnttes. Junker Otto 
vedi Spidsen for Heeren med sine lollandste Ryttere mellem 

Marsk Vendelbo og Ridder Jngvar Hjort. Alle hans Rid- 
dere, der for det nieste vare velhavende Godgejere fra Lol- 
land og Sjcelland, tilligemed en Dszl jndsle Herremcend, 
rede ncermest omlrina ham. Grev Johan den Milde faas 
ille felv ved Prinseng Side; mcn i Folge en Oderenstomst, ,1 
hvcrved Mars Land var bleret Greven forlenet og print- 
sat, fulgte halvtredsinstyrse af bang-— Ryttere og en Del af 
hans Riddsere med Junkeren paa dette Ina· J Prinfens4 
Folge saa man desuden Provst Gerlacl fra Ærø, den nyl 
Kantsler Jge og en Ridder Boetius Falte, der alle tre an- 

saas for tloge og forsigtige Raadairsere Prinfen talte den-i 

ligt med dem-alle, fra Ridderen til den rinaeite Von-de, rg 
der stinnede et stort Haab med en næsten fdærmicrift Be- 

gejstring i hans stille, blau L Ine, fom fnldee entwer, der 

saa ham,1ned Tillid og Hengivenhed. Endnu hadre man 

ingen Fjende set; men Riiatet Din, at den magiiae Grev 

Gerhard var rylket op fra RenM ora for It sperrte Vejen 
til Viborcs Mr am LUiOrgenIn abbredt : Heeren og Isan 
fremsiyndet Taget. Bon: est-often, der nu n.ed Even 
Trost i Spidfen, droa med Viborg fra d:n nordliae Eide, 
var endnu langt titbaae Da tunde itte Vente at naa Bildern 
for Akten. 

»Jnden Sol gaar ned, maa Borredold raste i ror 

Magt!« — saade Prinsen til den gamle Mart —— ,,Lad 
san Rendsborgeren komme i Morgenl« 

Marfken nitlede og saa tilbage efter Fodfollei og mod 

den stigende Sol. Den swd alt hpjt paa den øsjlige Him- 
mel; men nu havde man tun et Par Mil til Vibora. Sta- 
den hcevede sig alt i Solglansen, med sine tyve Flirter og 
Klostve for den jublende Hærs Øjne. Nu lom et Par 
Udridere i stcerkt Firspring og bragte Junkeren det Bud- 

jkab, at en fjendtlig Hcer ryikede mod Tapdrup, og der 

var set holstenske Nyttere paa Tap-Hede. 
»J Guds Navnl saa maa vi hugge os igennem!« 

—- udbrød Prinsen. —- »Lad Heeren samle, Marsi! Se 
de Biborg Mænd as nu iklse som Sejrherre —- se de mig 
aldrig.« 

Medens Lurerne og Krumhornene lod, og Marften 
samlede Heeren, korn et Par nye Udridere og berettede, at 

Fjendens Rytteri var talrigt og anførtes af Grev Gerhard 
Zelt-; men de lode itte til at ile videre frem; en Flok fjendt- 
lige Ryttere havde gjort Holdt i Hulvejen ved Tap-Hede 
og synies der at ville standfe den danste Heer og oppebie 
deres egne Fodfolt. 

»Ser J hans Plan? Marsk!« —- sagde Prinsen —- 

.,ttve vi, vil han overvcelde os paa Heden med hele sin 
W Undvige vi Staget og drage til venstre, lau vi 

Music kalte oö ind paa Huld hos Ridder Bugge og appe- 
Vie vove tro Bemer; men jeg merk-er, vi maa rytte lige 
frem strats og modtage Slagei. Bi hat Bind og Sol paa 
W; i Hulvejen san vi mode ham med lige Styrke vgl 
Mit Flaukeme med Bei-Existen« 

»Wie-tin Hure Junker!« — fvarede Maksken — 

»Und vi undgaa et Slag og beiseite Huld, var det for- 
Igtigsi, matter klogeft; rykte vi lige frem og angribe stark « 

it det Mi, wen et Vvvefwlle Dog — Vejsn til Huld er 

ogfaa Met. Her bltver kun Balget mellem et 
Z Eies og et tlfomt Tilbagetog. Stemningen er got-. Paa 
E M for-sie Bedsktft vil Folkets Tillid og maasle Krigens 
W bew. Vor Heere raadet for alt. Jeg fraraader 

Ist-U« —- 

Im W Styld, naadigite Herr-e Junker-t« — tog 
Greises W urpltg Ordet — ,,lad eder r saa vigtig 

It IV me not-lebe as eders altfor raste Jvert Full 
M Leb et AMI eller sog et fast Punkt, og bt paa 

Ml J Morgen lau Bist-pp Soend viere hos 
IIIle W Das bringet Oder nve MI- 

Jakob tun to Dass Ists ziem- i- W sw- nW Da Ist-ji W« 
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Betcenkning, medens Marsten ordnede de sammenryttende 
Massen Prinfens Aasyn Var opløftet mod den ftnomg 
fiagrede Efteraarshimmei. Dei var ligesom hans stille, 
begejstrede Blil i dette Ojeblik vilde gennemtrcenge den evige 
Bestitkelseg Gaadeslor og lcefe Guddommens Villie i de fin- 
vende Styer over hans Hoded »Ist et besinttet!« —- 

udbrod han med høj Rost og oploftcde sit-. Haand — »Denne 
Dag still dife Ttanmart og mig, oni jeg er befiemt til Fee- 
drelandets Befrier og til at laws de sxorsd Valdemarerci 
Krone. Frem, Landgmændk mod Tap:.t)ere! Jeg hat lo- 
det at fnre jer lige mod Fienden uden Optiold: det erd dil 

jeg indicfo Vil den almcegtiae nnd-e og Sejer og Linke, 
er brer Time bani lige god. Manten er band i Dag, sont 
i al Edighed —s- frem!« 

Tenne Tiltalse besvaredes af et nlmindeliat Gliedes- 
raab baade blandt Lolliter og Inder-. Befalingen for som 
en Lobeild til de yderste Retter, og man ryllede rast fkem 
i den bedste Orden. Priner selv ked fremmersi i Adels- 
fnltningen, omgiven af alle Riddetne og sine tro Lollitek, 

taf hvilte den størfte og stcerteste, sont Meerkismand bar 

sHoredbanneret med det hvide, del betendte Dannebtogs- 
ilorsq ncermsest ved dem tom alle de Ktigsmcend der date 

Ibcvcebiiete nied Ølsey Ssvætd og Spyd ellet, i Mangel 
Hderaf, med Høleer og Hotyve; en liden Flok Bueskytter og. 
Slyngetastet fluttede sig til denne Heer-eng ftørste Masse, og 
de tyfte Rnttete rede dels ded Siden, dels dag ded, beredte 
til at danne Slagordenens Arme eller Fløje. J denne Or- 
den naaede man den af Udriderne deteanede lange, indgrøf- 
tede Beje, der mellem to fide Enge fette til Tap-Hede. So-( 
len havde endnu itte naaet sit højeste Punkt, og snart ftt 
man Øje paa Fjendens let bevæbnede Rnttere, der havdei 
befat denne Snckvring og lode til at vente et Anat-ed De- 

pres Antal var allerede betndeiigt, da fjsernt paa Heden faa 
man i forstellig Fkaftand store Klynger af blinkende Lan- 
ser bevæge ftg fremad Prins Otto studsede ved Synet 
af den truende Odermagt. Prodft Gerlact holdt dodbleg 
vied hans Side og befvok ham ved alle hellige at trætte sig 
tildage og ilte indlade sig her i noget Slag. Men Prinsen 
gav ham et ftrengt Blit: »Tal heller et odflammende og 

gudeligt Ord til Krigsfoltet i dette vigtige Øjeblik, etwa-r- 

dige Herre! men svcet itte vor Tillidtil den almcegtiges 
Naade ved eders Forsagthed!« Med digse Otd dendte han 
fig fra sin gejstlige Raadgiver og gad Marsten Befaling til 
at danne den tileformede Slagotden. »Jstem det hellige 
Paternoster-M vor Sjælesorget!« — bød han nu den geist- 
lige Herre, og Provften begyndte med stckldende Stemme paa 
den fromme Sang, der dog snart overdøvedes af Hærraabei. 
— »Ist-km danste McendS ned med Tyrannen!« —- raabte 

mange. —- »Djævelen slaa den tullede Greve!« —- var Jn- 
dernes Herrin-ad Med Prins Otto og den gamle Marst 
i Spidfen rytiede Adelöfyltingen alt ind i Hulvejen. Zod- 
foltet fulgte elter i tætte Klynget, og dei tyfte Rytteri, der, 
som Heeren-s Arme, ftulde slutte sig til Fodfoltet og siden, 
om muligt, overfioje Fjenden, red ind paa Engene ved begae 
Sider og dæitedes af des høje Tiger, nien havde Møie med at 

ttænge sig frein over den lave og fumpige Jordbund. Med 
ftor Forbavselse saa Prinfen oa Marskem at Fjenden trat 

sig ilsomt tilbage; de troede at have tendt den tnceatige 
Grev Gerbard selv og beaae hansls trigerfte Sonnen og 
man saa nu forste Gang den sejerdante Felthette mal-. 
Tette Syn opflammede Hærens Jver, og man anstrenate 
sig for at inddente og adsprede de vigende Staren Eiter- 
beande blev Veer beede«-, hvor Jndgrøftningen ophørte, 
oa en ftor Mcengde Hederseje lob stimmen. Her- laa den 

siore Tap-Hede udstratt for dem. Nu forstode de først 
Guten-J Bevæaeliez midt part Heden bar-de lianiz Rod- 
fscik besat en ftor Lnnalmi og dannet en saataldei Krebs- 

Elaxiordem bag hdilten brin droa fig iilbaae nted Nntteriet, 
ca hdoti han alt inddrog en beindelia Foritckrtninagtrop 
»:f Spyddragere og Sinngelaitere, som ltan ried sit Silbe-iste- 
tog hadde gidet Tid til at indhente hamz han ldd Jokfols 
let alene dætte Hof-en medens han endnu trat iia langer-e 
tilbage med Ryttetiet, for at forene sig med Heeren fra 
Tapdtup. 

,,Lad os strats sptænge Kredfen med Kilen!« —- taabte 

Prinfen, og Marsten ilede med at fnldftcendiagøre denne 

aamle, belendte Slagordem der dar sckrdeleg stittet til at 

gennembryde Fjendens faste Stilling. 
»Frem, Landsmænd!« — raubte Prinsen med høj 

Rost — ,,sejret jeg itte i Dag, med Guds og Hellig Finnds 

Bistand, —- fkal J aldrig se mig bcere Danmarts Firone2« 
Provst Gerlack vilde endnu holde ham tilbage med en 

betænkelig Jnddending og opfordrede ham til en fredelig 
Mcegling med Greven; men Prinsen itrcemmede ham til- 

bage med et alvokligt, bebrejdendc Blit. »Vil J se mig 
bestcemmet for al Vetden?« —- fagde han. —- »Har J 
Tillid til den retfærdige Gud, saa vis det nu! Bliv tun 
selv uden for Siagordenenl men bed ækligt for os, mens 
svi stempel« 

Provsten tøvede itte med at holde fin Heft tilbage. 
Hæren ryttede frenf med gentagende Heerraab, og Slaget 
begyndte. Saasnart den fstfte Salve af Kastcdaaben fra 
begge Sider var udsendt, ttængte Prins Otto blandt sme 
Riddere med voldsom Hidsighed midt ind paa den fjendt- 
lige Slagotden, for at tlpde den til beage Sider ved den 
stedse beedeve og trvktende Masse; men det var vanfteligt 
at bestige Hsjen uden at bryde den tunftige Slagorden. 
Fægtningen vpad var ogsaa fveer og lidet vittsom, htm- 
imod Fjendens Spyddragere ogs Slyngestytter overst paa 
Htjen havde en betydelig Fordel og flyngede en umaadelig 
Merngde Spyd ogs Sten mod de dristige Angribere. Kam- 
pen var haatdnattet og blodig; der faldt mange paa begge 
Sider. Juntetens tyste Soldtyttere date til Dels blevne 
siddende i Heengedyndet ved Hulvejen og gave sig gode 
Stunder; i Siedet for at overflsje den fjendtlige Stagorden 
og falde Fjenden i Ryggen, betragtede de sig som Reserve. 
Det var Landsmænd de stulde kampe imod, og de bleve 
tilbage. Desuagtet syntes Lykten at ville fsje Junker Otto 
otz den dankte Her. Gtev Gerhard havde med fine Riddere 
vg heb sit Rytteri opstillet en anden Slagorden bag Hofm, 
»dem han endnu var dcttet af den næstrn uigennemtmns 
Egelige Kreds af Kastespydstyttey Slyngetastere og Buestyt- 
lterz met-eu- diise fotsvarede des-es faste Stilling, stulde de 
EssethMfey der endem var paa seien, faa Tid til at 

HWHI mod dem. »Funk, fremt« —- taadte Otto og 

Jurist M Anstebet blev atmet-staunst Det Int- 
E-. etwas m 

kedes nu Prinsen og den gamle Marsk at tndtage Hsjen og 
kuldtaste Fjendens rlørede Slagorden. Dette stete med et 

frrsatetiat Blodbad. Te danste trængte frem nred jublende 
III-»san« »Junker Otto lede! chevelen skaa den kullede 
t«---:i«-:.« --— lød atter Heereaabet, medens man med Kilen 
rasstxc a: adfpritte det fjendtltge Rytteri. Men nu vtste 

jk;:: »sam- erv Gewakd sm jammertin Overregeuhev i 
;.t:ki,1—:-tnnsten; paa et Vint as den mcegttge Fektherres 
Yzzoxrmtankostar aabnede den tcetstuttede Nyttertolonne sig 
til wende Zider, og medens sen kangt talrigere Fadfotthær 
rnttetse frem i Midten, dannede Rytteriet en saakakdet 

ltdsrkssst scller besticftoformset Stagorden, som stedse nted sing- 
tetigicre IKraft og Merngdc udsotdede sig paa den store 
Lede- indttt den havde overslejet lkeke den danske Stagorden 
red Pyramidean yderste og bredeste Basis. 

Da Prinis Otto oa den gamle Marsk saa denne 
nventede Vending, stiftede de begge Farve og saa paa 
binanden med et smerteligt Blit. »Dein var klogere, end 
vi« — saade Marsten — ,,han kendte dem, der stulde 
dcekte vors Sider. Staget er tabt, Her-re Junker!" 

,,Endnn itte!« — raabte Otto —- ,,det sorbyde Gutt! 
-—— Lad rykke sammen i Krebs-L« 

Ved denne Fotandring as Slagordenen stsandsede den 
angribende Fremrykning; men idet Heeren skulde indtage 
denne ny Forsvarsstilling, opkom der Forvirring blandt 
de uøvede Landsolk, og man klyngede sig kun i Hob uden 
Orden og Plan. Forgæves sagte Marsken og Prinsen at 

bringe Orden tikbage; det var umukigt, og nu var alt 

Haab om Sejr og Lytte tabt. Den indesluttede, samtnen- 
trykte Heer angrebes paa en Gang fta alle Sider; dog man 

forsvarede sig saa godt man kunde og ndholdt en lang og 
blodig Kasse-s nrod den overkegne Fjende. Heke Klynger 
sakdt. Adelsfyltingen om Junker Otto blev stedse tyndere, 
Jyder og Lolliker fægtede sortvivlet og traengte sig ivrig 
srem for at bestytte Prtnsen. Jngen vttde kaste sine Baa- 
ben og overgtve sig, saa længe de endnu saa Svcerdene 
blinke i Junker Ottos og den gamle Marsts Hcendm 
men nu segnede Marsken saaret af Hesten Jngoard Hjorth 
dar heller itte mere at se; ncesten enhoer Ridder og Svend 
var saaret —- dog kæmpede man endnu. Blodet randt 

Prins Otto ned over de hvide Kinder; han havde selv 
med venstre Haand grebet Rigsbasnneret fra den dpende 
Meerkäsmandt han svingede det nu orer sit Hoved, medens 
han lod sit blodige SvErd synke. »Lad dette Blodbad 
ophøre, Grev Gerhard!« — raabte han med hoj Rost —! 

»msd mig i Enetamp paa Lisv og Dad, for Danmarts 
Frihed!« — —- men nu sank Banneret af kIans saarede 
Haandz han kastede et fortvivtet Blik mod Himlen og 
sank baglænds den over Sadelryggen; i samrne Øjeblik 
var han ornrtnget og sangen —- og nu faldt Sværdene de 
udmattede Krigere as Hænderne. »Slaa dem ihjel!« —- 

lød en nrcegtig Stemme blandt de jublende Sejerherrer 
—- »spar itte Bønderpatkett bind hver Ridder, soin vil 
lede!« Den, der udstedte dette Bud, var en svcer, jernpan- 
sret Riddersktkkekse med lukt Hjcklmgttter og et Madonna- 
billede i en stot Guldtcede om Haksen. Derpaa lendte en- 

boer tyst Kriger den mægtige Gtev Gerhard fra Rends- 
borg; hans Bud bkev øjeblittekig adkydt. Kampen sor- 
vandkedes nu tik en vtld Nedsablen og Myrden. Soken 
ait ned over den btodige Hede, inden endnu Mnrderiet og 
Den fortvivtede Dødiskamv havde Ende. Næsten enhverJ 
LollEk og Jyde saldt med Vaaben i Haand, og de saa, der 
spate Fretse ved s wettet-« btcrs for del cueste indhmiede af 
Rutterne og nedsablede. Pring Ottos tyste SoldrnttereL 
over-gab sig paa Naade og Unaade oa stap, for Lands-wand- 
skabets Skytd med Livet. Medens Grev Gerhards dikde 
Krtgere plyndredse paa Vakpkadsen, og k,an selv drog adj 
Viborg til med sine Riddere, for en Rytterstare paa GrevensI 
Besaling bort ad Stegvtgvejen med den fangne og haardts 
saarede Prins Otto, som haust bunden og næsten udcn BH 
didsthed i en Ftløvsadtsel mellem to plump-, haandfastet 
Ryttere, der bver med en Haand holdt ham btot saakedes 
oprejst, at han itte tunde tnoetke Ryagen, medens de, uden 
videre at betymre stg om hom, ilede fort t stceth Trav, an- 

sørte as Grevens Aammersvend 

Det var nd Pan Ratten, da Svend Trost og den 
forie Soend naaede den nlyttetjne Valplads. Rnntet om 

det tabje Sie-g band-e adspredt hele Bondehæren Nymacp 
nen cg de rolikae Stjemer udspredte et sparsomt Lys over 

dens tore nedtn npede Lynghede, hdor der laa H lyndrede ogt 
halvnogne Lia c Tusmdtnl mellem døende Heste og sonder- 
brudte Vnaben 

»E» Ulyttecsdag for «T)anmart!« — udbrød Svend 
Trøst, fast motfalden --— ,,k)a! medens vi sove og nøle, som- 
mer Ulvtten dng altid over os; det er vor( gamle Stckbnr.l Hvi kom vi itte en halv Dag tidligere med de brave Ben- 
dert —— Hvi stulde Morbroder Niels nu just ligge syg paa 
Brattingsborg!« 

,,Hverten han eller vi kunde dog gjort Miratler, unge 
Herre!« —— svatede den sokte Svend. —- ,,Tysten var jo 
ti Gange saa stcert. Den gode Junker maa not vaere et. 
Brushoved, sotn J, naar han vilde maale sig med den garnle,l 
etfarne Mester-Rcev,- inden han sit lært ham Kunst-en as 

De var tomne til Heim, son. »- Danste i Singetsi 
Begyndelse havde frataget Tysterne Her san de en stort 
Mangde sjsendtlige Lig, og stønt det gruelige Syn opvatte4 en Slags udiltnarlig Medynt, udbkød Svend Trost dog 
her i et Glædesudbrud: »Se, Volle! se!« — taabte han 
—- »her har Junteten og vore Landsmcend mejet Tyskerne 
ned i Hundredvis!« Men nu kom de til Stedet, hvot den 
sidste blodige thesning havde staaet. Her saa de vel ogsaa 
mange Tysteres Lig; men her laa de ulytketige, danske Bon- 
der i hele Dynger i detes Blod mellem deres tabte Træsto 
og spuderbrudte Avlstedstaber7 her laa alle de brave Lol- 
litet myrdede og udplyndrede mellem detes styrtede Heste, 
hvoraf nogle endnu rette sig Det var et setgeligt Syn » 

Paa Væbnerens Opfordring trat den sorte Svend sin lange 
Jagttntv og gav de halvdøde Heste standest-den Der var 

dsdsstille paa den store Valpladö. Svend Trest og den 
sotte Stytte rede langsomt og tavse fra den ene Ligdynge 
til den anden, ncestsen uden at here nvgen anden Lyd, end 
deres eget tunge Aandedecet og heftenes Pjasken paa den 
sumpige og blvdtge Hedejvrdbund Undertiden troede de 
dog at here en svag Staunen eller Dsdseallem Hist og her 
bevogede stg endnu en Arm eller et Ben; men naar de ted 
he- fpt at hjcelpe de ulykkeltge, var det forbi. Den sotte 

Svend mumlede om, at man Zäge saa suldt burde give by : 
halvdøde Karte Naadestødet, som der-es Bester; men Sven 
Trost truedc med Gku ad den vilde Skytte, og han stak 
sm blodige Jagtkniv i Stehen. Saaledes soin de sieste var 

sorhuggedse, var det bog ille sandsynligt, at der endnu var 
en encste lebende Sjckl tilbage blandt de sauredsr. »Ehe 
brcce Viborgetc man give dem en kristclig Jordeserd!« — 

sagde Svend Trost —- »og vox Herr-e vil vist ikke nægte dem 
en salig sttandelse ester en saadan Dyst. Jieg hat set 
mer Elendigheb i kenne Nat, end jcg glemmcr i mit Liv. 
Junkeren liggcr her dog not iste, iellers lyavdc vi vel set hans 
Läg vcd hans trosaste Lollikers. Ham hat de vcl siæbt 
med sig, lecenbe eller bad. Men hvad set jeg? lmkler en 

død Riddcr ikke der med Rigsbannkret miellem Ligsene?" 
»Er her et levende anscste cndnu?« ——- lød en dyb, 

svag Rost. Dei var den gcsmle tro Feltherre, Marst Ven- 
deibe 

»Don sever!« —- ndbwd Svend Trost og sprang af 
sin Heft. 

»Red hom! ted Prinsen, Landsmand!« —- bad den 

gcnnle Festhexre —- ,,til Segeberg Taarns det var Tyran- 
nens Bud.« — Med disse Otd sank den saarede Matsk til- 
bage i sit Blod mcllem Ligsene, bog uden at slippe Rigsban- 
nietet, og man sørte ham med stor Deltagelse bort sra Val- 
pladsen ad Besen til Landsbyen Tapdt11p. 

Tolvte Kapitel. 
Den tro, gamle Marst havdse hørt ret. Seaeberg var Ä 

bestemt til Prins Otto-s Fæniisel 
Det aamle, faste Segeberg Slot laa, sont en Druc- 

rede, pan Spidsen as Kallbjerget, nielletn Traven Da Sege- 
berg Jndsø, og ragede stolt srein over Ftlosteret oa den lille 
By. Borg-en hadde for nitten Aar siden tilhørt Grev 
Adolph den Ssette, der for en oererørig Fornæritielse tnod 
den a"atnl-e, stolte Ridder Hartvin Reventlow, as Ridder 

Hartvig selv, ined Grev Gerhards Hin-In blev overfaldcn 
eg ihjelslagen oni Natten paa sit Slot. Siden havde Grev 

Gerhard listelig vidsi at tilegne sig Slot og Gods og gjort 
Ridder Haktviq til sin Lehnsnisand oa Befalingsinand Paa 
Segebera. Den mørie Ridder Hartvig havde vsed hint nat- 

lige Overfald paa Slottets forrige Ejer stødt sin egen Ssn 
Sværdet i Bthstet as en besnnderlig Omhn for Sonnens 
Ære. Sønnen stod nemlig i den myrdede Greves Tjeneste, 
soin Væbner, og Faderen vilde heller selv niyrde han1, end 
taale, at nogen slulde anse det unge Menneste for delagtig 
i Oversaldet og for at have forraadt sin Herr-e til Faderens 
Hcevm Siden hin dobbelte llgernina, som han dog selv 
ansaa for et nødvendigt Osser for sin Ære, havde den 

aamle, itdtærede Ridder Hartvig, i møri Tungsindighed, 
liaieforn udelntiet sig selv as de mennestelige Selskab. Uag- 
tet den Gru, han tnaatte søle Ved daglig at have Slueplad- 
sen sor sin Hervn og sit Sønneniord sor Øje, følte han sig 
dog linesom af en stjult Neiiisesis feengslet til dette Sied, 
hvnr han puslede oni Daa da Nat sont et Genfærly ag sjcel- 
den lod sia se sor noget Mennesle. An myrdede Grev 
Vldolph badde danaret hang Datter on siden ladet en as 
hang Brit-dre, sen- h.:n:s Truselsord over denne Standseh 
halshuaae lstreden l;.wde endoasaa sendt det blodige Ho- 
Ved i en Staal til Brei-treue Ridder Hartvig sad just til 
Heft, da han inne-trog hin gra·5«seliae Gabe. Noale Bind- 
draaber saldt paa hans Haand; dein indsnaede han« sont 
rasende-, on svor ved sin Bruders Vlod hin Oceer sont han 
don sørst noale Aar ester sil stildietrL Hvad han under- 
tidsen shneLJ at slruvle over ved hin Daad var, at han havde 
mhrdet Streben rinnen og vaalienlng i Sen-gen; inen Son- 
nens Trab hande sonderinust l)ain. 

Et and-et nlhtleligt Mennesle belioede Segelserg Slotz 
det var Grev Gerhardg stolte Da modige Laster, Frn Eli- 
snlreth, der, sont Lsser sor BroderenH og sin eaen Statis- 
tlgat, havde unstet forincelet nied Rang Christophers ældste 
Sim, Prins Erit, der allerede bar stongenavned og ved 
hvetn hun hadde Ventet nt blive virtelig Dronning i Dan- 
inart. Men ved Fredsbruddet nielletn hendes Broder og 
Ko« «·. Christovber var hun snr tre Aar fide-n pag den Umkr- 

diaste Maade bleden sorsludt as sin lavhjertede Gemal, ter 
ogsaa tort ester sii sit Banesaar i Slaaet nie-d hendes Bro- 
ker paa Firopper Hede. ,- 

Pan Segel-ern Sldt sad Frei Elisabeth alene i Feuer- 
stuen den seinte Asten ester Slaget paa Ton-Heda hvorom 
der endnn ingen Underretning var kommen til Slotiet. 
Hun tunde i den stille Asten høre hvorledes Ridder Hart- 
vig, sont soedvanlig, gii frein Da tilbage i den øde Riddet- 
sal med sinse besynderlige hule Trin. Hun sad, stolt og 
rant, ined Haanden under den store, magre Kind, og be- 
tragtede en Asbildning paa Pergament as Halvøen Norden 
for Elben og alle de danste -Øer, som hendes Broders Ka- 
pellan i Rendsborg havde asridset. Hendes Blit dvcelede «-« 

paa Narreiyllands Neids-, og hun maalte med en lang 
Guldnaal Afstanden mellem Viborg og Segeberg. »Im 
Gange ti Timers Vej« —- sagde hun -——« »kunde en Rytter 
ikle ride dem i sire Dage? Du hat dog ej forladt ham, 
heilige Jomsru·e Jeg hang ham dog dit undersulde Billed 
om Halsen; ved det gav du ham altid Seier og Lykke.« 
Hun rejste sig fra Bordet og git hen i en Krog as Feuer- 
stuen, hvor hun basede sit since paa en Bsnskammel og 
læste tre Aver for det der sopstillede Madonnabillede. »Giv 
min store Bruder-, hvad du ncegtede mig, mægtige Himmel- 
dronning!« —- bad hun — »lad mig glenrme min For- 
nedrelse over hans Højhed og Magtl lad Danmarkö for- 
sludte Dronning blive hcevnet paa alle danste og paa den 
elendige Christophers hel: Aftomt — Amen!« Dekpaa 
rejste hun sig og git need stolte, Inandige Siridt hen ad Gul- 
vet med sammenslhngede Arme. Nu hørte hun atter den 
hule Lyd sra Riddersalen as Ridder Haetvigö afmaalte 
Fodtrin. Hun standsede og holdt haanden for Banden 
»heevn« —- gentog hun med sagte Stemme —- «Hævn bad 
han derinde vel vgsaa vm .—— han sit den fuldt op —- men 
naar saar han No? —- Et det tun saaledeö J opsylde vore 
stsrste Banner, J mægtige hist appel« Hun tav og sank 
tilbage i Atmstolen foran Bordet, hvor der brændte to 
Vokzlys i svare Sslvstager over Pergamentet. hun la- 
nede atter havedet til haanden og stirrede paa det udbredte 
LandsAftids. O (Fortseettes.) 

« 


