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Svend Trost, der sra Kong Abels Grad havde nd- 

spejoet Grev Gerhards Vaabenmagt, sortsatte i slyvende 
Jart sin Tilbagerejse soran Grevens hurtige Hase og naaede 

Nørrejyllands Grænse med et betydeligt Forspring for 
Fjenden. Da han ncermede sig Kolding Aa og den lange 
Palebro, der med sine strobelige Planker her sorenede Nor- 
rejylland med Slesoig, saa han med glad Forbavselse, at 
Broen var besat as jydsle Rottere, der just vare i Færd ined 
at opslaa Lejr paa begge Sider as Aaen; men hans Gleede 
bleo næsten til Stræt, da han saa, hvem der ansorte Rot- 
terne. Foran Hovdingsteltet paa den slesvigsle Side as 
Broen holdt en hoj Ridder paa sin Hest og havde Tilsyn med 

Arbejdet. Det var Greo Gerhards MarsL den mcegtige 
Sti Andersen as Bjørnsholm der saaledes lod til at ville 

silre sin Herre, Greven, denne Overgang, hvor en god banet 
Vej tillod ham at medsore sine Blider og Belejringsinastiner. 

»Den Forrcrder!« —- udbrød Svend Trost og stand- 
sede. —- .,Saa havde Morbroder doa Ret!« Ester nogen 
Betæntning tryllede Svend Trost sm Hue ned over Panden 
og red i jcrvnt Luntetrav med tilsyneladende Ligegyldigheb 
seem imod Broen, i det Haab, at man ille stulde kende 
ham, men lade ham ustandset ride fort. Dog deri tog han 
Fu Slont Sti Andersen ille havde set ham siden hans 
lange Fcngensta5, havde han dog straks lendt sin sorrige 
Verbner paa Hesten, som han selv haode givet ham, og 
Svend Trost havde ille naaet Broen, inden hatt paa Mar- 
stens Vint saa sig omrinaet as sire Ryttere og assordret sit 
Værge. 

»Tøv lidt, Landsmænd!« — saade han til Rytterne ogj 
sprang as Hesten -— »derom vil jeg tale med ederg Herre. 
Men sorst et Par Ord til jer selv!« —- tilfojede han med 
dermpet Rost og blinkede sortrolig. -— »Ved J hvad jer 
Herre hat i Sinde med jet? Han vil sorraade jer og hele 
Land-et til Fsenden. J Morgen lommer den kullede Greve 
med sin Herr; saa slal J hjælpe Tyslen over Broen og gaa 
over til ham med jer Herre eller — hænges!« 

De jndste Ryttere gsjorde store LIer og saa sorbavsede 
til hverandre. »Bei er en anden Sag!« —- mumlede de. 
— »Det har Husbond ille sagt var Men«ingen.« 

»Men det tot jeg satte min Hals paa!« —- veddlev 
Svenv Trost iorig. — »Er J brave Jyder, laster J nu 

Broen as sor Sti Andetsens Nase! Jeg slal holde ham 
med Snat, inedens J løsner Plantetne. Giv mig tun et 
lille Team naar J er seerdigel Jeg sører jer til Hald og 
stasser jer en god Tjeneste hos Hr. Bugge. Er J tro danste 
Mand, betænler J jer intet Dieblil!« 

Rytterne var sast blevne maallose as Forbavselse. De 
lod den dristige Vabner beholde sit Socerd. Medens en as 
dem sorte ham hen til Marslen og blev holdende i nagen 
Frastand med Hestene, opstod der en hemmelighedssuld 
III-Unten tnellem de tre andre, der steals red tilbage til 
deres Kammerater, sor at meddele dem, hvad de havde hørt 
og sornemme deres Mening om Tingen. 

Den mocgtige Sti Andersen holdt paa sin Stridshingst 
ved Aabredden i suld lrigersi Rustning. Hans spidse, magrc 
Ansigt var et tco Spejlbillede as hans listige og urolige. 
men dog krastige Rand, som i saa bevæget og sorunderlig 
en Tib syntes at oille bygge sm egen og Landets Lytte paa 
en tlog Beregning as Begivenhedernes Udsald og en snild 
Benyttelse as Lyllens og Omstændighedernes Magt. Ved 
fin Forbindelse med de holstensle Grever var han kommen 
i Besiddelse as betydelige Krongodser, uden at han dog 
havde taget Del i noget sjendtligt Foretagende mod Landet. 
Under Opstanden havde han hidtil sorholdt sig rolig paa 
sine besæstede Vorge, og mange haabede endmt, at han lun 

paa Stromt var Voldghersleren hengiven, for at gore ham 
tryg og sorraade harn —- eller maasle sorntilde Folletg 
Slæbne red sm Jndflydelse, hvig Opstanden sit et ulytte- 
ligt Udsald. Nu, da Grev Gerhard truede Jylland med 

saa mægtig en Heer, sordulgte Sti Andersen ille sm Be- 
undring sor Grevens store Talenter. Han erllcerede Op- 
standen i Jylland sor en asmægtig Trods mod Neide-endig- 
heden, og han havde nylig paadraget fig et stort Otto blandt 
Nidderne paa Halb Ved den ·. tring, et eiihvei llog, danst 
Mand i narvcerende sarlige Øjeblik lunde virte gavnligst 
sor Fadrelandet, ved at understotte Gteoens store Planet 
og stemstynde det Kongevalg, der havde saa statstlog og 
magtig en Bestytter. Ved nu at tage Post ved Romij 
lands Grause, havde han maaste en mulig Mægling til 

Hensigt; men at han lige saa lidt agtede at astaste Broen, 
sr»" at sorsvare den mod Fjenden, var ojensynligt. J det 

Øjeblih han saa og tendte sin sorrige Væbner, som han 
selv havde opdraget og næsten elslet som en Son, men som 
han nu vidste i sine Uvenners Tjeneste, var det ligesom 
han folte sin Hat-ne for-get ved en lsnlig Selvbebrejdelse. 
Svend Trost neermede stg ham medsriinodig Kcelhed, og 
det var som hanö sorrige Herre lunde lasse i den unge 
Mands Blit, hvad Grev Gethards dansle Marst sorgaeves 
sagte at dolge sig selv, met-eng han her dog stod s om en Oder- 
lsber ved Brer mellem Fadrelandetg Venner og Fsender. 

»Es, ej! Svend Trost!« — sagde Marslen og rynlede 
Pandens——»stal vi — ins-des her! Hoad godt nyt fra 
Slesvig?« 

,,Venter J godt nyt sra den,5iant, Hetre Marle« 
— soarede Vcebneren med bittert Estertryk — ,,saa maa J 
dog itte vente det as min Mund: Det nyeste, jeg ved, er 

ille godt oa ej heller sra Slesvig: en as de s nildeste og storste 
Mand i Danmarl hat nu slaaet Lejr ved Kolding Bro og 
vtl selv hjalpe Fjenden over Gransen « 

,,hvo har sagt Ug, hvad jeg vil, Stubbert!« —- asbrod 
Marsten ham heftig, dog i milden Tone — »holder du’ 
mig sor en llog Mand, tan du vel vide, jeg vil sorge suldt 
saa vel for Landets Bedsle, som du og Narrenepaa bald 
Stg stem! hvor har du verrei?« 

»J Fjendens Næehetx Herre! — men blandt eders gode 
Den-er, desveerrel Jeg vilde hellere trusset min varste 
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.—« 

» 

Fjende paa denne Post, eilt-den Mand, jeg sthlder Tat og 
Ære.« 

»Evindelige Dosmer!« — udbrod Marsken. — »me 
der i denn-e Stund er Danmarts Venner eller Fjender, ved 
du saa lidt, sorn de Gelie, du rider paa Spejdertog for.«' 

»At det ikte er vore bedste Venner, der vil gore os til 
thste Trrelle, det ved dog oel enhvcr, der er dansk i Hjertet 
endnu.« 

»Pol) med jer Danslhed og Frihestnatl dersor giver 
jeg ingen Ørtug Raade jer selb, vil J, det er Meningen. 

Frihed sor Lov og Ret, det er, hvad Dort Ridderstab har 
Mod paa. Hat blinde og gale er J alle til Hohe. Ser 
J da itte, hvem der her har Ret som Maat til at lade jer 
steile, som duindristige Oprorere, med al jer DanslheM 
Hoor saa du Grevens Hærs hvor starrt var den? tommer 
Hertngrn med? Betend alt, hvad du ved! eller, Ved St. 
Andreas, det gaar dig ilde!« 

»Vil J vide, hvad jeg ved, saa sig mig sorst hvad J 
red, Herre!« —- svarede Vcebneren trodsig ,,paa hvilten 
PantesBorg gemmes Agnete Stidatter til Tyrannens 
Yndlings Jeg har i min Gravhule under Segeberg Taarn 
lovet hendse Frihed og Hans Wittinghos Doden og Diam- 
len.« Svend Trost havde stillet sig saaledes, at Marsten 
ved at dreje sig imod ham, havde saaet Solen i Øjnene 
De jhdste Ryttere stoltedeg nu ved Brohovedet. Nogle horn- 

;rede og turnlede, Inedens andre stillede sig for dem og lob 

isoni om de nedram:nede Teltpcele. »Dog — lad niig tun 
’ride, strenge Herre!« — vedblev Soend Trost pludselig i 
munter Tone, idet han med Glcede bemcerlede, at hans Ord 
til Rhtterne maatte have Virlet. — ,,Hvad jeg ved er snart 
sortalt. Om eders Greve og hans Boddelhoer vidste ingen 
mer i Stegvig, end jeg i dette Øjcbli; det er den rene Sand-i 
bed. Men jeg vinder et Vceddemaal fra Ridder Frost, hviST 
jeg bringet hani en Hest sra Slegvig Marted inden trel 
Solemcerler.« —- 

»Et Vccddemaa12« — gentog Marslen og betragtzte 
hom noje. —- ,,Tænler J tun Paa slige Bornestreger paa 
Huld? Vil du binde mig noget psaa Ærmet? Vogt dig, 
Srend Trost! Jeg lader mig itte spase med. Jeg har en 

Gang lovet mig meget as dig!« — vedbleo han med et for- 
slende Blit og ined en Mildhed i Tonen, der svarede slet til 
hans truende Stilling. —- »Din Rasthed og Snildhed hat 
jeg hast Provek paa. Nu har du prooet, hvad der kommer 
nd as at tratnpe iniod Braaden. Vil du gaa i min Tie- 
nsIste igen, stal alt være gleint og tilgioet! Jeg lover dig 
derhos Ridderslaget inden Aar og Dag, og det baade med 
Borg og Fæste. Ja — hvad mere er, Svend Trost!« —- 

tilsojede han naesten hvistende med et listigt Blit —- »vil 
du sværge her strats, med Haanden paa mit Sværdhæste, 
at du vil tjene mig tro og lonlig blandt mine Uvenner og 
blot give mig et Vink i Tibe, naar de har noget vigtigt for 
mod mig og mine Benner — saa — ja du maa vel gore 
store Øjne —- saa stal selv din soroovneste Barnegrille in- 
gen bestemt Galenstab og Umulighed blive.« 

Svend Trost var bleoen blussende rod; han stod som 
himmelfalden og stirrede paa Marsten, som hans Øjne 
stulde briste ud as hans Hoved. Det var, som om alle 
hans Tanler var Pludselig standsede, og som et eneste Ord 
tunde toste ham Liv og Salighed. 

»Sværg stratsl og din Lytte er gjort!« —- vedblev 
Marsten og ratte sit store, lorsdannede Svcerdhcefte ned 
imod ham. Soend Trost oplostede sin Haand; men intet 
Ord tom over hans Lceber. J det samme hortes der et 
vildt Raub blandt de jhdste Rhttere, medens de i stor Hast 
red over Broen, og nogle beghndte at losne Broplanterne. 
Svend Trost slog Marstens Sværd til Side. Som et Lyn 
sprang han hen til stn Heft, og medens Sti Andersen med 
Forbavselse saa paa sine Folts Bevcegelse, uden endnu at 
ane, hoad det betydede, sor Svend Trost med de sidste Phi- 
tere over Kolding Bro, hvis losnede Planter alt nedstyr- 
tede i Aan og bortreves med Strommen. J den heftigste 
Forbitrelse havde Marslen slynget sin Daggert efter Flhgt- 
ningen, medens hnns egen Stridshingst ved den pludselige 
Larm sprang str) tilbage og stejlede. Daggerten var saret 
hvinende sorbi Vcebnerens Ore, uden at krumme et Haar 
paa hans Hoved, og inden Marsten tunde naa den odelagte 
Bro, saa han sig sorladt as hele sin Rytterslare, der paa den 
modsatte Aabred istemte et hoverende Glaedesraab og for 
bort med den dristige Væbner i Spidsen 

»Ja saa!« — mumlede Sti Andersen med sammen- 
-tleinte Tænder og nitlede. —- »Nu ja! ogsaa det tan være 

godt. Hat den Vcebner har jeg Ære af. Men den, der let 
sidst, ler bedst. Han gab sin Hest et Slag med Klingen og 
red ene hen ad Slesvigvejem 
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Tredie K inte’. 

Paa en lang, høj Odde i Hald So, noget over for Riti-’ 
nerne af det celdgamle Halb, laa det nye Slot af sammtl 
Navn, som Ridder Buage havde ladet Opførr. Her var« 

Samlingspladfen for Opstandshøvdingcrne i Ninrejyllandji 
Borghcrten, Ridder Niels Bugge, var, ncest Sti Anderan 
af Bjørngholni, den tigeste og mckgtigftc Ridder i Landet. 
Han ejede betydelige Godset og Botge i Jylland, men hsavde 
stærtest befæstet Halb, hvor han fette et stort og næften 
fyrsteligt Hug. Han taldtes af nogle den fmutte, af andre» 
den« ftortalende Ridder paa Halb, og var en Svigethn as 
den gamle Marft Vendelbo. Mange unge Riddere bejlede 
til hsans Døtre og deltoge i hans dristige Foretagender. 
Hans Jndflydelse var stor blandt de høiere Stamm-; men 

han Var ingen Foltets Mand. Hang ødsle Pomp og stor- 
agtige Bassen mishagede den jævne jyske Bonde, og Al- 
ntuen vilde hellere staas paa egen Haand i adspredte Hobe 
mod de tyste Statteinddragere, end stutte sig til Ridder 
Bugge og hans Wenn-en J sin aristokratisie Stolthed havde 
Burgherren paa Hald ofte ladet Ord falde, som itte havdc 
gjort ham elstet af den ringe Mand, og til hans Trusler mod 
den fcelles Fjende satte man ingen stor Lib. Med Ridder 
Popl«Glol-, Brødrene Anders og Este Frost og flere af 
sine Venner, havde han vssentlig pag Bibng Thing vovet 
at undfige den mægtige Grev Gerhard seit-. Dog derved 
havde han tun bragt Greven til det Fortset, at tnuse Op- 
standen inden den var bleven til andet, end en regelt-s Fejde· 
jth Ridder Bugge dog itte blot var stsortalenide, havde hac- 
»vist. Med sine tre hundrede jydste Ryttere havde han alt 
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stormet og nedbrudt den ene af Grevens Panteborge efte1 
den anden, og hans samlede stedse flere Riddere under si 
Bwanner 

Rygtet om den store Heer, der ryktede mod Landet 
var endnu itle kommet til Hald Fra Borgens Højelofts 
vinduer stinnede Lysene en Asten muntiert ud paa Søen 
Der lød Sang og Beegerklang sra de høje Haller og bliandt 
de talrige Krigsmænd i Borgestuen. Glceden var alminde- 
lig oa larmende over en ny Sein-, Ridder Bugge havdi 
vundet oder Statholderen, Niels Lembek, hvis Borg har 
havdie stormet og stukket i Brand. Statholderen selv var 

dog undkommenz men mange saf hans Frænder og Venner 
dar tagne til Fange. Blandt Fangerne befandt sig en ung, 
scerdeles dejlig Dame, som ikke var tysk og som syntes megei 
Veltilfreds med sit artige Fangenstab paa Hald og den ven-: 

liae Modtagelse as Fru Jngeborg og hendes livlige Døtre; 
men hun vilde paa ingen Maade tilkendegide sit Navn 

uagtet al den Flid, de unge Riddere gjorde sig for at bringe 
he nde til at røbe Eg Hun sad nu, fom en fornem Gast, 
under den almindelige Spøg og Latier, mellems Frn Inge- 
borg oa den gamle Peder Vendelbo, oed Astensbordet i 
Riddersalen og vidste paa en ret nnderholdende Maade at 

bortvise ethvert frittende SpørgsmaaL llagtet hendes 
Slæmt og tilsyneladende Munterhed, røbede dog oste heu- 
des store, inørteblaa Øjne en dt)b, tilbagetrcengt Vemod og 
undertiden en crngstelig Uro. 

Blandt Ridder Bugges talrige og larmende V·enner, 
sad en« stille, alvorlig Riddersmand, med glat nedhcengende 
brune Haar, der adstilte sig over den usaedvanlig høje Jgse 
og tastsede en Slagskygge over det store, betydninggfulde 
Anstat. Han tog ingen Del i Sanitalen, men stirrede lige- 
sotn drømmende hen for sig nied et strenat, grundende Blit, 
hvori der laa en forunderlig Kraft og Billiesasthed Det 
var Svend Trøsis Morbroder, Ridder Niels, Ebbe Galig- 
Søn, Herre til Brattingsborg og Narreris. Han sad ved 
Siden as den cervcerdige Biftop Svend fra Aarh115, sorn nn- 
lig var kommen til Hald i et vigtigt feedrelandst Antig- 
gende, og med hdem den lille, betcentsomme Riddee sannne 
Daa havde hast en hemmelig Samtale og en Ordftrid, der 

fyntes at have forstemt dem begge. Man oilde ewogsaa 
vide, sat Bistop Svend havde ncegtet den alvorlige Heere 
Sakramentet. 

Den sejrsstolte Ridder Bugge greb nu en stor Sold- 
potal og udbragte sin sædvanlige Staal: ,,Leve hrer Fri- 
hedens trso Ven! Død og Fordceroelse over Tyrannen og 
hans Venner!« 

»Du-d og Fordærvelse over dem!« —s- udbrød den hid- 
til tsavse Ridder nu med mcegtig Rost og rejste sig —- »der- 
paa tømmer jeg dette Bæger med samme Kraft og Gyldig- 
hed formin Sjcel, som det var den højhelligste.« Derpaa 
helligede han selv Bægeret med Korsets Beiegnelse og tømtc 
det til Blinden. Alle saa forbavfede paa ham; men han 
syntes itke at bemærte det. Han satte sig atter tavs ned i 
famme drømmende Stilling som tilforn· 

»Ja-txt psaa hvad jeg har sagt og paa eders udødelige 
Sjcel!« —- hvistede Bistop Svend ham med formanende 
Stemine i Øret. —- ,,L·ad ikte de vilde og ugudelige Tanter 
faa Magt over eders Retsind og Gudsfrygt!« 

»F sorstod mig itte, cervcerdige Herre! her er ingen, 
sorn forftaar mig!« —- svarede Ridderen sagte og tad. 

,,Hvorledes stal jeg fortlare mig eders scerdeles Jvet 
i Aften? min betaenlfomme He. Ven og Nabo!« — tog nu 

den stolte Borgherre Ordet med en vis Oderherremine, men 

dog i høflig Tone. —- ,,J er den eneste af alle mine kcekke 

Venner, som har ncegtet mig sin Bistand i denne Tid. J 
har ikke rørt en Haand endnu mod vore Tyranner og Pla- 
gen-, medens vi dog har ftormet en Slump Borgere. J 
syneg itte at mene Fjenden det stort bedre, end vi; men J 
lader det bero med at dritte med en vis Højtidelighed paa 
der-es Undergang. Nasar J vilde, Riddet Niels, kund-e J 
dog ftille hundrede Heste i Plade hoad Time det stulde 
være·'« 

»Min Time er itte kommen endnu!« — svsarede Niv- 
der Niels as Brattinasborg og rejste fig. — »Jeg er dragen 
hid i Dag for at sige eder og eders unge Venner et alvorliat 
Ord, Ridder Bugge! og det baade som eders og Danmartg 
Ven; men dertil har der endnu ikte vaeret Ørenlyd for 
Hoderen og store Ord om Smaating. J oprejser ikte Dan- 
niartd Trone ved at nedbryde alle tongelige Lehnsslotte. 
Dei er for tidlig at holde Sejerssester paa vore Vorge, saa 
lænqe Bot-get og Bonde endnu sorgaeves slider i deres Lern- 
ler. Vort Ridderftab spilder tun Kraft og Blod i unyttige 
Sniaasejder. Om J vinder hundrede Sejre som den i Dag, 
er doa Danmarl itke freist.« 

»Lader J haant om vore Smaasejre, Ridder RielS!« 
— tog Hr. Bugge heftig Ordet i stolt, sorncermet Tone — 

»saa er J vil kommen hid, for at erstatte oS med vise Raad, 
hvad J- lader os savne i Daad og trosaft Biftand. Sig 
frem! hvad stort har J da udfundet, i ederg gode Mag paa 
Brattingsborg til Landets oa Riaets Frelse, medens jeg 
og mine unge Venner tun har spurgt vore starpe Svaerd til 
kliaadg og tugtet Fjenden, hvor vi traf ham?« 

»Sta! Landet reddcg ved sm eaen Kraft, og ej ved et 

Lyttetrcrf eller en entelt Mands Daad, maa vi innne møde 
sznden i aaben Mart med en ordentlig Herrl« — svarede 
den aloorlige Ridder. —- »Jngen vaabendygtig Arm blandt 

Borgcr og Bonde maa di foragte eller ftøde sra os i over- 

modig Tillid til vort Riddersvcerdl men en Flok selvraa- 
digc Herr-er og Riddere er itte Foltet.« 

,,Den;Tale tende vi not!« — tog Ridder Bugge opfa- 
ten-de Ordet. —- »J vil gaelde for en Foltevsen, en Almue- 
fotsvarer; det hat jeg lcenge mærtet. J vil, ligefom min 

lcere, gamle Svigerfader, der sidderz endnu holde paa det 

elendiae Kongehusz men det er Fjas med det ene, som med 
det andet. Hvilten fribaaren Ridder i Danmark maa ilte 
i sit Hjerte soragte den dumme, ustadige Hob, der i Dag 
oil et og i Morgen et sandeti Strab en Heer as hundrede 
Tusinde samtnen af eders plumpe, ubehøvlede Bønderkarle 
og før dem mod en ordentlig Heer med deres Høleer og Troe- 
sto og ellevilde Hefte, uden Mandstugt og Orden, og J sial 
se hoad det hjaelper til. Rende de end itke hjem til Madgry- 
den, naar de se, man flaas ined starpe Svcerd, saa lade de 

sig dog flagte«· fom Kvæg, uden at forstaa andet as Mias- 
tunften, en rihpad enhver Otge og gal Hund forstaar 
Saaledes gi det jo paa Tap Hede, og saa vil det gaa frem- 
deles med de feivillige Klodderjaner," J kalder Landets 
Maro, felv naar de hat en af de nsaadige Junslere i Spidsen, 
der kalder sig Arvinger til vort frie Balgrige.« 

.- Den gamle Peder Vendelbo havde under stn Svigev 
: sons heftige og ustaansomme Tale uden Opsigt rejst sig 

sta Bord-et og forladt Riddersalen. Fru Jngebotg blin- 
kede utolig til sin Ægtemand. 

»Bei et en slet Fich, det besudler sin egen Rede!« — 

sagde nu Riddet Niels og oploftede sin Rost med ufors 
dulgt Harme. — »Foragter J den tingeste dansie Mand, 
der srioillig gaar i Doden for at frelse sit Fædteland, saa 
forngtcr J det ædleste og bedste her i Landet, og jeg kan 
itie langer kalde edet min og Danmatks Ben, om jeg 
end agter eders Kerlhed og Kraft.« 

,,I et min Gcrft og gamlse Beni, Ridder Niels!« — 

spat-Iris Dr. Bringe og sogie at ovetvinde sm opbrusende 
Heftiqhed og Stoltl)ed. — »Det got mig ondt, slal vi 
stillt-g ad i Asten som llvennserz vi hat dog i ntange Aar 
tendt og stattet hinanden. Hat jeg maaste for ringe Tan- 
ket om edets tlodsede og stivsindede Ttaeskomaend og vore 

uduelige Junkere, saa hat J for liden Agtelse for det fri, 
cedelliaarne danske Riddetftab, hdottil J selo dsog horer. 
Lad osJ ikke i saa vigtig en Tid adsplitte vor-e Ktcefter ved 
daatlig Spil om Meninger ellier Fordommel Sank J en 

Hast as vore Bonder, hvig de hat mete Tillid til edet, 
«end til mig! jeg samlet saa mange Riddete og hyrede 
Svsende, sont vil folge mit Bsannetl saaledes mode vi 
Fjenden sotenet, saasnatt han viser sig!« 

»Jet: srygter, det et for sildigt!« — sagde Ridder 
Nietz. —— »Motiven ian btyde over Gtcensen i Dag ellerl 
i Motgcm nien en Bondehcet kan ikke samles og ones i en 

Mann-ed. Jeg hadde for lcenge siden gjott hvad J nu 

opfordter mig til, Riddet Buggel naat J ilte selo havde 
gjott mig dit umuligt: vied eders Ovetmod og usorsigtige 
Adfcerd hat J oalt Almuens Uvillie mod enhoet danst 
Ridder her i Landet og gioet den menige Mand Mistillid 
til og alle. De er naet oed at arise jer for en sorvoven 
Lyltejceget, der selv tragt-et eftet Kronen. De holde helse 
vort Riddersiab fot Smaatytanner, det kun vil aflose 

;Tysietne mcd at plage og plyndte Folket. Nu hat de til- 
’med set, der er nabeiibare Fortædete blandt os. Den fal- 
Isle Sti Andetsen et jo dragen Fjenden i Mode, for at sor- 
taade VI rg h:le Landet.« 

Ridder Bugge Var bleven rod i Ansigtet ved hin 
Ytting om die wrgetrigie Ønsker, Almuen tilttoede ham. 

Han vilde svarez men Mcendenes heftig-e Samtale afbto- 
des oed en utolig Bevcegelse blandt de tilstedeoærende 
Damen Den ftemmede Jomfru, der ikke haode villet 
nceone sit Navn, var ved den aloorlige Ridders stdste Otd 
blegnet og falden i Asmagt. Medens Ftu Jngeborg og 
hendes Dottse kom hende til Hjcelp, og man und-er dennse 

Forstyrrelse rejste stg sta Bord-et, stodtes der i et Horn 
fta PorttaarneL Mcendenes Opmcetksomhjed -afdtoges 
detvied fta den stonne ubekendte og den deltagende Gruppe, 
der stjultse hende. Der meldtes Riddet Bugge, at en Flok 
Ryttete forlangte at indlades paa Borgen. Saasnatt 
man horte, det var jyste Krigsmcend, fom vilde ttaede t 

Botghetrens Tjeneste, blev Potten strais aabnet, og 
Svend Trost ted ind i Slotsgaarden med Overlobetne 
sta Sti Andersens Banner. Snsatt stod den dristige 
Væbnet midt i Ridsdsersalen og berettede Ridder Bugge og 

»sin Morbtoder hvad han vidste om Fjendens Fremtykning 
sog Mengdse, -om den sormentlige Sprending mellem Gre- 
ven og Heringen, samt hvad der var soresaldet ved Pole- 
skooen og ved Kolding Bro. 

Estetretningen om Fjendes Ncethed og Stytke hav- 
dse slaaet alle Riddete med Forbavselse, og der var en uto- 

lig Mumlen iblandt dem om hvad man i denne one-then- 
gende Fate skulde gribe til. 

»Op, alle snine Vennerl i Panser og Plade!« —- 

taabte Ridsder Buggse. — »Hu er jo intet at betænle sig 
paa. Vi maa mode Fjenden med Sværd i HaandI —- 

han stal lobe hoett Sktidt paa Nortejyllands Grund 
med sit Hjerteblod!« 

,,Rast og niemt sagt, Hr. Bugge!« — tog Riddet 
Niels med motk Rsolighed Ordet. —- »Vil J med en 

Haandsuld Riddere og tte hundrede Ryttere standse en 

Heer paa saa mange tusmde Mand, saa maa J til visse 
lforstaa Krigskunsten som en Heksemestet. Ensp eneste 
»Haand kan vel sortnaa met, end mange Tusinder, men en 

saadan Haand maa komme fta Himlen ellet« —- han holdt 
pludselig inde og syntes selv at gtue for hvad han vilde 
sagt. — ,,Vil J folge mit Rand,« — vedblev han og 
fattede sig — ,,saa holder J jet rolig her paa Hald, til 
vi etsate hvorhen Fjenden vender sig. At ville standse 
den fotenede Heersttom er Assindighed. Fordeler Fjen- 
den sin Stytke, inaa di se hdad der kan gores. Lad os- 

være enige i hvad vt samlet og aabenbart vil sotetageli 
Jeg tidet i Nat til Brattingsborg J Morgen stal der 
stasa hundrede Heste i Plade. Folg mig, min Sostersonk 
hvot er du?« 

Med al stn Jvet sot de vigtige Ting, der sothandle- 
des, haode Svend Trost dog pludselig saaet en gansle 
anden Genstand baade i Hoved og Hjette. Han laa knir- 
lende for den ubekendte stonne, der opslog sine dejliges 
Øjne paa ham. »Agnete! iceteste Agnete! er det d-ig!« —— 

udbtod han« —- »Jomfru Agnete!« — vedblev han besied·- 
nere — »tender J ikke met Svend Trost, eders Leg-Widder 
paa BjornsholmZ —- Se! jeg hat Huen endnu med de 
tto Turtielduet og Bceltet med eders Naon. — Jeg hat 
tcenlt paa jer i seks lange Aar i den motte Grube og ikle 
haft anden Sol og Masane, end Tsanken i min Sjæl om 

ederg himmelsle -Øjne. J tier; J lender mig ikte. — Er 
det da ilke edct selv? Er det da ilke Sti Andetsens lille 
Agnete, der nu et blseven saa stot og dejlig og himmelsk 
over al Maade?« — — 

Den unge Pige stirrede paa ham, som maiallos as 
den heftige indre Bevcegelse. Blodet var kommet mange 
Gange tilbage og atter slyttet fta hendes fine, gennem- 
sigtige Kinder, uden at hun endnu torte sig, og uden at 
der kom en eneste Lyd over hendes Labet. Ftu Jngebotg 
og hendes Dottc saa sorundret paa hende og den tnaelende 
Vcebner. Nogle as de unge Riddete havde sor et Øjes 
blil glemt de vigtige Ting, der taltes om, for dette Op- 
ttin. »Sii Andersens —- Fotrcedetens smukke Datter!« 
— hoislede de halv hojt mellem hvetandre. 

Svend Trost vedblev at met-ne det Nahm der var 

ham tatest as alle, og erindtede hende om Bjornsholtn vg« 
alle Barndomsmtndetu 

(Fortsætte5.) 


