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Bistop Svend havde talt med Jdet dm Bad og Poeni- 
se. Oan havde meddelt hele Heeren Sakramentet, uden 

starke den blodige Besiutning, hoorpaa hine unge Ktigs- 
Md mumlende modtoge Hostien as hans Haand, som n 

Mis Bektæstelsr. Ebbesen selv var den eneste, som Bi- 
s-- ded Sakramentets Uddelel se var gaaet sotbi. J Spid- 

for sin Heer havde Ebbesen bøjet sine Knæ ded Gras- 

MAlteret under Sattamentets Uddelelse; men Bispen 
7 itte at have set ham. 
Gudstjenesten var endt. Edbesen traadte ind i sit 

thetretelt med Bistop Svend. Der laa en matt Sky 
-s- r den tcekte Heersørers Aasyn, og der var en Uro og 

Banne i hans Sjcel, sorn han ilte tunde dplge. »Det et 

sieben Gang, J ncegter mig det Højhelligste, Herte Bisp!«« 
-:-- sagde han med dæmpet fast bcevende Stemme. — ,,Jeg 

DIewde dog bøjet mit Knæ med Ydmyghed og Andagt. 
EtRiels Ebbesen dentede itke at dcere uværdigete til den hel- 

Iige Naadegave, end den ringeste Sdend i hans Lejr. Hvt 
E 

t J gjort mig detteZ Bistop Sdend!« — vedbled han 
med et smetteligt Udttni as den dybeste Krankelse — »maa 
tm ikke mine Krigsmcend anse mig sor en ugudelig og sor- 

Heerdet Synder og tabe Tillid til Guds Bistand under mit 

nnet, sont oi nu mer end nogen Sinde behøde?« 
; »Den der ikle vil angre sin støtste Synd, « 

— sdarede 
Sispen — ,,tan jeg aldtig paa mit Embeds Begne meddele 

de hellige Naadegader, ej engang »in atticulo mortis« 

q engang i edets Dødsstund fotblindede Ven!« 
»Der var haatdt« — sagde Edbesen mork —- ,,det dar 

ffseesten gtusomt, Heere Bisp! Hvo figer eder da, at mine 

käKtigsmcend hat bekendt edet og angret alt, hdad J lalder 

"Synd ag Btøde, inden J meddelte dem detes Synders 
.--Isaadige Forladelse og det højhellige Sakrament?« 

"- »de ingen kan sige mig, ded den Alvidende« — 

jdatede Bispen med streng Ro — »og den Almcegtiges 
Arm dil ikte lade den uangrede Synd ustrasset. Hdo der 

Mtdig hat annammet hin hellige Gave, hat ædet sig seld 
Dsd og Fordømmelse.« 

Man hatte nu en larmende Jubel i Lejren, og Sdend 
tjft traadte hastig ind i Teltet. »Ved J det? Fadet 
heiml« — raabte han glad —- »Nu stal det faa Klem! 

Paar di nu ikte Bugt med Tysten, siet det aldrig i Edig- 

»Næst Guds Bistand, stet det del, min Spstetsøn!« — 

datede Ebbesen —- »men Dagen og Timen staat i Guds 

Haand Hvad et her paa Fætde?« 
»J tom i en god Stund, Bistop Sdend!« — vedbled 

n idrige Riddet. — »Nu har J ddg gjott os noget godt, 
for alt det ande, J hat tilftjet as i de states Raad, J hat 
Lytta god Gerning, sotn Jd dg næppe tcenkte paa. Eber- 

lsignelse hat sat hele Hatten i Flamme. Nu stal det itte 
pmme en levende Tystet sta Standerborg i Morgen, saa 
ndt idi alle vil daete salige og holde vor Herre og St. 
nd, hdad J hat gidet os Sakramentet paa med alle 
henets Velsignelse.« 

,,Fotdatmende Gud! hvad er dette?« —- udbrsd Bi- 
ydetst bestyttet, og Svend Trost sortalte nu ham og 

Jst-sen hvad han seid og hans unge Vennet hemmelig 
de ladet Gud og St. Knud, idet man nedsvcelgede den 

ige Hostie under Gudstjenestem og hdorledes i dette 

Ojeblit hele Heeren med stot Jvet havde lovet og sdoret det 

femme 
Bisspen var blegnet; men Blodet dar fatet Ebbesen 

til Kind og Pandr. 
»Na vel, i den retsaetdige Guds Navn!« — sagde Felt- 

Zetren og niktede med en ftygtelig Ro og Fasthed — »et 
Hei Folkets egen utotkelige Villie, stal det nu ogsaa drete 

Min, saa sandt jeg haaber at blide salig uden Absolution 
Sakrament af Bistop Svends Haandt Det er og blivet 

; tilssidst vor eneste Redning — di ellet Tyrannetne maa 
— der stal ikke langer spat-es Blod iblandt as — det et 

Udryddelsestrig« — 

,,Fptfckde1ige Minnen-w — kaut-te Vispeuk — »E- 
Ktistnei Er det den Mildhed og Forbatmelse mod 

ndet, der sial adsiille kristne Krigstnænd og ridderlige 
Heite fta vilde Hedninget og Batdaret? Det et itke Tap- 
FYethed —- det er Gtusomhed. Det et itke cedel Fcedre- 

dstærligheiz men lav Hædngertighed og Vlodtsrst. Hat 
— me felv misbtugt heilig-dummen i sligt vanhelligt og aga- 

t Sind, san stal visselig den Velsignelse, jeg i Dag hat 
ss ever edetö Hodedey blive til« — —- 

»Ist, For edetz egen Seligde Stint-, Heere Bispi« 
dir-d Ebbesen den fortsenede Ptcelat og gteb duld- 
jass Haand — »Jeg hat ikke vidst hdad dote brave 

d i detei Idee hat bestuttet og saa hsjtidelig 
II til —- jeg vilde have ftataadet det, havde jeg 

; des nu, det et stet, staat det ej til at andre. 
san tun den heilige Fader lese dem fra. her er langt 

, meet satt til i Morgen. Det et nu min Pligt, 

W at benytte denne Stemning og Krisernes 
til at site Ende paa denne Fejdez den hat 

« 

NR fette-et Landets Matt-. " 

Mipeiig pg ugudelig Ed stal intet gudftygtigt 
holde dg ingen ætlig Mand benytte, om han saa 

M steife al Betdenö Etappe fta Baand og Lan- 

deddied den ivrige Bist-. — »Fo: Legemets Ftihed 
s« shiie Sirean dyte Fted vg Saltghed eller gtre 

vi es Djeeveleus Trellei Seld vote artig-sie 
sei-Mägden Det er Ulytte not, vt ej 

—- IWUM end at seid di Evangelietz 
» IM- Jotihudete, maa ttllade Ktigdg 
fee Im es Wange-deu- Styrv pg serv 

»"«. M MW Vaaben for det hellipe; det 

« 
Wst Nme seist, men jeg vilde 

W Mis- jeg Mde bede Herren saa min 

Svend!« — tog nu Edbesen Order nied niægtig Rest i et 

heftigt Udbrud ligesom af en længe ncrret, nien tilbage-s 
trcengt Krankelsen —- »Var eders Kristenlærlighed stotte, 
end min, den Stund, J beseglede Forliget i Lybæt og brød 
Staven over dette sredløse Hoden medens J selo lnftc Fred 

iover eders eget?« 
Det var som dette er as Ebbesens Mund slcsg Bi- 

tspen med Forsærdelse: han stod et Dieblit liaesdm ndmnget 
og søndertnust for den sredløse Fadrelandsbesriers Ljne 
»Herr jeg syndet mod eder og Fædrelandet i de magtiges 
Raad« — tog han nu sagtrncelet Lsrdet — ,,har jeg en 

Stund selv ladet mig sorblinde as Fristeren, som siger: 
ondt er godt, naar det ster for det gode —- staar jeg ogsaa 
selv hesmittet for Guds Aasyn med digse onde Tibers 

Spedalsthed, sordi jeg vilde gribe ind i Urenheden nted 

syndig Haand og bortrive den — Gud er rnin Dommer —- 

jeg bøjer mig sor han-Z reosende Haand, naar den rammer 

—- men« —- vedblev han og hcedede Hoved og Rost med bi- 

spelig Berdighed — »sordi jeg selv er en Synder, stal jeg 
ikke lovprise Synden. Jeg tan itke vandre gennem de blod: 

tørstiges Lejr og sige: Eders Jver er tristelig og reifen- 
dig —- rnyrder tun de overoundne sor Fode! Jeg tan ej 
sige til min Menighed i Dag: Ebers Gudssrygt var sand 
og saliggørende —- J har eerlig modtagei Forsoningens 
Pant —- værer tun ubarnthjertige! og hader hoer Fjende 
til Døden!« 

»Hvad forlanger J da? J fromme Mand!« —- spa- 
rede Ebbesen harmfuld og stødte utaalniodig Svcerdet mod 

Jorden — »stal vi lade os sondertrcede as Thranner og 
staane dein? stal vi lade os niyrde og spare Mordernes Liv? 
— stal vi lade os fortoere as Øgler og ille udrydde dem? 
Hdad vil de her, disse ubudne PlagegcesterZ Lad dem fly. 
hvis de ej oil begraves her! Det er en salst Frornhed, at 
lade sig slaa uden at tny. Det er et usselt Folt, der ej vil 
udrydde sine Undertryllere. Nsdvoerge er ingen Ubarrn- 
hiertighed —- og Kamp mod Dsdsfjender ingen blodtsrstig 
Grumhed. Vi hade itle deres Sjcele, sordi vi slaar deres 

Legemer ihjel. Lad dem blive saa salige, soni de lan, i den 
anden Berden! her dil vi have Fred for dem og begrave dein 
i lristen Jord. Mer tan de ilte sorlange. Vi sordrer det 

jo itle et Haar bedre as dem. Liv mod Liv! det er baade 

cerligt og ridderligt. Bed J sor de Sjcele, der sarer sra 
Standerborg i Morgen, Herre Bisp! hdad enten de er tyste 
eller danske! men forlad i denne Stund min Leit! og vov 

ille med et eneste Ord at svælle Krigssollets Mod og 
Kamplyst i eders utidige Fromhedsiver!« 

»Bortoiser J en Herrens Tjener sont en spedalst as 
eders Lejr, sordi han taler Sandhed og Guds Ord, hvor 
J heller vilde høre Løgn og chedelens Tale?« —- udbrod 
den sornærmede Bisp atter med brændende Nidtærhed. —- 

»Velan! jeg gaar, og J ser mig aldrig mer i Verden. Hvo 
as os to der sørst slal staa sor Guds Domstol, Ved jeg itke« 
— vedblev han med en heshnderlig Jld i det opløftede Blik 
— ,,men det ved jeg: Ebers Time tan itle ver-re langt hort- 

J selvbestitlede Fyrsteinorder og Bloddommerk Den, der 

ej dil tage mod Herrens Tugt og Formaning, stal bortryl- 
kes i sine Synder uden Bod og Syndssorladelse. Hvad 
Blod her uden Nødvendighed ndøses, stal strige til Himlen 
mod eder, sorvovne Mand! J, sorn har gjort Jndgreb i 
den Almaegtiges Dommerret og vrister Hævnersvorrdet as 
Dsdsenglens HaandI Den Blodtante, J nu billiger, stal 
salde soni et breendende Blodhav over eders SjæL — Den 
Vanhelligelse, man her har gjort min bispelige Haand del- 
agtig i, hoor jeg stod som den evige Forsonings Bebuder —- 

den Synd mod den hellige Aand slal hverlen bringe eder 
Lykte eller Belsignelse eller Sejer. Jeg gaar; men hvad 
jeg har sagt jer her i den Herre Zebaoths Navn, det vil jeg 
udraabe i eders Lejr ined den morgtiges Rsst, soin udsendte 
mig blandt disse dsbte Hedninaer, om J saa vil lade mig 
stene dersor, som de Sandhedens Vidner, der git sorud gen- 
nern Forsrncedelsen til Mariyrkronen!« 

Med disse Ord sorlod den sortsrnede Preelat Felt- 
herreteltet. Ebbesen blev staaende merk og betænlelig ined 
sammenflettede Arme og stirrede mod Jorden. Svend 
Trost saa sorundret paa ham og ventede en streng Besaling 
mod den farlige Bisp; men Ebbesen oplsstede sit hoved i 
Sollhset nied en besynderlig Ro og Klarhed i det saste, 
bestemte Blit. »Fslg ester ham!" —- sagde han —- »ledsag 
ham gennetn Lejrenl han stal drage sredhellig her sta, sont 
den store Herres Udsending, han ej sorstaar, men hvis 
Villie han, soin et blindt Redstab, dog har rnaattet suld: 
byrde. Lad denne Bisp nu tun sorlynde os Død og Ulyklet 
——— Livet og Seiten er i den Retscerdiges Haand.« 

Svend Trost betragtede sin Morbroder med et stolt 
og lærligt Blil og sulgte hastig ud ester Bist-en Den 
nidkære Preelat holdt Ord; han red straks ester med sit 
lille Folge gennem Lejren, sorn en ildevarslende Proset, og 
holdt en rhstende Tale sor de forbavsede Krigssolt, der 
uagtet der-es Gru over Bispens Brede dog ille lunde be- 
gribe, hvad Shnd der var i, at ville slaa Thsterne ihjel, 
naar man laa i Krig med dem. 

«Brhd jer ikle bekom, brave Landsmænd!« — sagde 
Soend Tr-st, saasnart Bispen var helt ude as Lejren. — 

»Den Aarth-Bisp er en srom Guds Mand; det er sandt; 
men i vor Herres Riaad sidder han bog ikke endnu. Lad 
os tun blide vort ærlige Forsæt tro, og i Morgen vise Bi- 
spen og al Berden hvad vi verdölige Jyder duer til!« 

,,han hat Ret! —- det er der Mening i« — mumlede 
Jhderne, men syntes dog endnu noget betænlelige over 

Bispens Ord. 
Nu traadte Ebbesen, med stille, hsjtidelig Alvot i Blik 

og Aasyn, ud as Feltherreteltet, og rnan llhngede sig om 
hom, for at htre, hvad han sagde. 

»Landsmænd!« —- sagde han med hpj og streng Rost 
—- ,,hvad J hat lovet Gud og St. Kund, med det hsjhel- 
lige Sakrament spaa ederz Junge, det maa J visselig holde, 
saa sandt J hat ederg Sjeel og Salighed leert om saa al 
Beiden- Btsper vtlde sordimme jer verspr. Juden Sol 
gaar ned i Morgen, maa Standerporg være i vor Magi, 
og ersten vi ellet vore Fjender verre udslettede as Jordan 
Dei er alle Sie-les Dag t Morgen; paa den Dag stal alle 
Kristue ihntpmme de MU. Maaste stal danste Mænd og 
Minder paa den Dag omshundrede Aar thukomme vor Dsd 
ei bebe for vore Sjeeltz naar Danmark er srt og ingen 
stene-seh perfect sahe mer at plante sit Banner paa hint 
Saat-rece- Wmssyke beste i Glaubenser S-. Ltv og 
Optik-»O densMWiqef haand med Lytken og Seiten; 
ÆM W Hi fejve elle- ssldq ersten bei bltver dort 

——s 

ellet Fiendens Bind, der stal fiyde — Danmarts Ftiheds- 
tra- stal opvotse as det Blod, og Ærens favte Trce stal staa 
ved dets Side. J har lovet at sejre eller salde i Morgen 
og intet Liv at staane —- det samme lovet jeg her sot edets 

og den tetsaetdige Gnds Aasnn; men ctrligt og aabent slal 
det gaa til, sont det sommer sig danste Mand. Drag med 

Lutblæserne mod Borgporten, min tctre Søstersøn! Be- 
bud Slottetg Hpvedgsmand og hele Bescetningen i denne 

Stund, at vi nndsige dem alle paa Liv og Ded, og at det er 

deres eller vot sidste Dag i Motgen!« 
Et larmende Bifaldstaab as Hatten ledsagede denne 

Feltherrens Besaling, og Svend Trost begav sig sttats, 
som Herold, hen mod Botgen og bebudede dens III-bebs- 
mand vg Bescetning den store, alvotliae Undsigelse. Det- 
paa lvd Ebbesen alt betede til Slottets Bestvtmelse. 

Tisvende Kapitel 
Da det blev Asten var det en højtidelig Stilhed i 

Lejten, idet enhvet Ktigsmand syntes at derede sig til De- 
den, medens dog det stimodige Haab oin Lylte og Sejet 
iite var udslutt. J den tolde November-nat brandte Bassi- 
blussene sinukt blandt de mangsoldige Telte og tastede hist 
og her et Genstin i Standerbotg So, medens Slottet stod 
instit med de høje Taatne og Mute og tastede sin stote 
Stygge ud over Søen i det svage, hemmelighedssulde Ny- 
knaane-Lys. 

Bed Midnat git Svend Trost stille gennem Leiten vg 
saa til Vagterne. Hans Blil dvcklede ofte paa de tlate 

Stiernebilledet paa den notdvestlige lHimmel, der sited 
sjernt hen over Brattingsborg og hans tæte Agnete. Han 
drsmte sig et Øjeblit hjetn til den stille, velbelendte Sove- 
stue, hvor hun nu maaste slumrede utolig ved stn s-rstessd- 
tes Vugge vg drørnte vm ham. Ogsaa til Nstretis fle 
hans Tante. Han syntes at stimte Ris Siovttands sokn 
en svrt Stytand Norden svt Standetbotg SI, og han 
tæntte paa hvad Tidende, Ebbesens Husttu og Born mvnne 

spsrge inden nceste Midnat. »Store Gud! bevar hans Liv 
sor Danmatt og vs alle!« bad han og svldede sine Hemden 
idet hans Blil saldt paa Feltherteteliet, hvvr det btændte 
et enligt Lys, medens Bagten git udensot som en Stygge. 

Ebbesen havde tastet sig i suld Rustning paa sit Felt- 
1eje. Han vilde styrte sig til næste Dags vigtige Jorda- 
gende ved nogle Timers Blund; men Planen til Angrebet 
vpshldte hans vaagne Sjcel; hint Optrin med den nidlære 

Bisp havde ogsaa estetladt en Uro i hans Sind, som «an 

itle tunde betcempe, og han soldede nogle Gange sine Horn- 
det heftigt med et smerteligt Blii mod det Stjetnelys, det 

stinnede ned til ham gennern en Rist i hans Vadmelstelt. 
Han lod Lyset btænde og laa stille med aabne Øjne, lige- 
sont han vilde læse sin og Danmarts Sterbne i de gaade-- 
sulde Stjetnet over sit Hoved. Henved Morgenstunden 
laa han vaagen endnu og saa en lang, msrt Stittelse i en 

tød Kappe liste sig Stildvagten sotbi og ttæde ind i Teltet 
med hastige Stridt. Den dunkle Gæst saa ud som en as 
de Bødlet, Grev Gert havde søtt med sig til Jylland; men 

han tastede Hatten as Hovedet, vg Ebbesen tendte sin dri- 
stigste Spejder. 

»Gønduls Aander hjcelpe jet, Herre! — den hellige 
Fristen stulde jeg sagt« —- taabte den sorte Svend vg ta- 
stede Rappen as sig; —- ,,Gtev Jernhentit tommer Stan- 
derbvtg til Hjaelp med sets hundrede Ryttete — de tun 
væte het inden Sol staat vp — og alle Tysietne i hele Eg- 
nen er i Ritte« 

Ebbesen var sprungen op sta sit Leje. ,,Godt!« —- 

sagde han —- ,,Getts Søn stal finde mig vaagenl Er du 
vis i din Sag? Volle! hat du selv set hom? Er hans 
Magt itte starre?« 

»Paa et hundrede chegsthtter toinmet det jo itte an 

i denne Slagtertid, Herrei Er der itte sler end sels hun- 
dtede, satte er der itte, saa sandt jeg hat Glugger i Stal- 
len! Jeg saa dem holde Rast udensot Hotsens Poete. De 
var tomne i Huj og Hast sta Fyn. Jernhentit saa ud sont 
han havde slugt Sjeellandssatetne og vilde tygge Jhderne. 
Tag jet i Agt sot ham, Hettei han beerer Helsebilledet paa 
Brystet — hende fra Jtzeho, J not ved, og han hat sin Fa- 
ders lange Slire ved Landen. J husler not, hvad det er 

galei otn den Blvdhaevnerlnivz hat-de J hehvldt den, da 

jeg btagte jet den, havde J nu vcetet sitter.« —- 

»Ti med din Overtro vg hedenste Snat, Volle!« —- 

asbrsd Ebbesen ham og greb hastig Hjælrn vg Svcetd. — 

»Du et ellets en slinl Karl!« — tilsøjede han og lagde 
Haanden paa hans Stulder — »du hat vcetet mig en tto 
Svend· Faldet jeg i Dag, stal du atve min Stridöhingsi. 
Til Vaaben, alle Mand!« —- taabte han nu med mægtig 
Feltherrersst vg ttaadie med dtaget Svcetd ud as Teliet. 

Snart var hele Lejten i Bevcegelse, og da Solen stod 
op, blintede over tre tusinde Svcerd vg Sttidsøtser i den 

vistnot slet bevæbnede Bondehcer, hvormed Ebbesen med 
Svend Trost ved Siden, i Stotmstkidt kntkkdk End mpd 
Standerborg Mute. Dog inden de naaede den yderste 
Bescestning og havde sat detes Siotmmastiner i Bevcegelse, 
nedtullede Vindebtoen over Slotsgraven Poeten til det 
belejrede Slvt var aabnet, og hele Besætningen rhttede 
stetn til et Udsald med deres hpje hsvedstnand i Spidsen. 
Ebbesen studsede ved dette uventede Syn. Beseetningen 
var langt stotte, end man havde sotmodet. Der myltede 
en vel beveebnet Krigetstate ud as Standetbvtg Slotspvtt, 
og deteZ Lutbleesete spillede Gtev Getts betsmte Seins- 
salme. Fjenden syntes indviet til den alvvtlige Bevö- 
tamp, ligesorn de dunste, og de udvitlede en Baabenmagt, 
der tunde maale sig med Belejrerne i aaben Mart. 

»Til Nonnebjetget!« — bsd nu Ebbesen og sotandrede 
sieblittelig sin Plan; han pegede med sit Svaetd paa den 
anselige hsjde, der sta gamle Dage bat dette Navn, men 

som i Gerts Boldshersler-Tid var bleven beugt til Retter- 
sted sor Optmrne og taldet Blodbjerget. Den laa med sit 
rsdbrune Lhngdækte hsjt over Stov og So med en fortwi- 
lende Udsigt og beherstede hele Egnen. Bed et Singt aaben 
Mart tilbsd denne Hsj den sotdelagtigste Stilling. 

Mod Scdvane blev Felthetkens Bud itle øjebltttelig 
adlydt, og man lod til enten ilke at have svrstaaet han- 
Mening ellee maaste at anse Siedet sor ildevatslendr. 

»Ti! Nonnebjerget!« — gentog nu Ebbesen med streng 
Rest — »til Blodhsergetl dersra steiget mange tto Lands- 
mænds Blod til Himlen —- dersta stal vi udfste Ende 
Dom i Das over de dedsdsmte!« 

Nu soc-stod man hacn og adled med et Juhelraab pg 
med vild Glekde. Regen Fotvirring vat vel opstaaet i 

Bondehæren ved den pludselig forandrede Bis-stracle Ell IUT 

nye, vanslelige Si.:aordcn, Feltherren tief-ITLIE; »11!J-«I’s DIE 

lykkedes dem dog at indtage den'fotdtkügkige STEUMA H 

besætte Nonnebjera(2, inden den talrige Befckmllm fN 
Zlaiiderborg endnu havde ordnet sig til Anareb. 

»Du bliver en darin alle Sjælcå Dag. MADE LEUJVJ 
mænd!« —— sagde Lihbcsen og red frekn sar Spidsen As W 
murtastte Slaaordcn paa Strcknten af Hosen. —-t»LAD 
os begyndc den med stille Bein for de Sjarle, dern Tag 
stal fare hersta, og med sikkert Haab am den FUHEVMH 
Aand, der stel besri Danniart for Tyranner og Trældvm, 
saa lcenge her er ledende Sjcele tilbage!« Terpaa MS kWI 

as sin Hest og bsjede sit Knce paa Højetl UUVU M km 

og stille Bon· Hele Heeren sulgte hans Etsempel, og der 

var et Øjeblit saa stille, at man nceppe høtte et ANDE- 

drag. ,,Gud og St. Knud vil viere med os og Datlmdkk 
alle Dage!« — ursbrod nu Ebbesen højt med begsjftht 
Rost og svang sig atter i Sadlen. —- »Det FOU, Vek Vll 

udrydde hver Tyran og ds sor sin Frihed, er ubetdingeligt. 
Lad eder itle sorvirre eller rolle« — vedblev han med et 
sittert Blik over Kainppladsen — »orn J end om en søxe 
Stund se den sorte Jernhenrit sare mod os hist sra 
Horsensvejen med alle dem, J har lovet Død og Unver- 

gang! Jeg ved, han vil komme som en Storm for at ad- 

splitte os; men staar tun sast som en Mur, til vi tan nip- 

des, Mand mod Mand og Svcerd mod Svoerd, med 

dein alle! Vi har delt Sol og Vind med Fjenden; vor 

Styrke et ncesten ligez dog bliver end Fjenden dobbelt saa 
stcert, ingen Jydes Ryg stal han se, dg, næst Guds Bi- 
stand, stal han hverten tvinge os eller Danrnarts Rigsr. 
Kam eders Løfte i Hu, irrite Landsmændi og Danmart 
stal iite glenime os saa lcenge Nonnebjerget staat. Her 
stal nu enten vi eller Danmarks Dødsfjender bide i Linn- 
gen!« Derpaa slog han op med Haanden. Under et tre- 

tusindstemmigt Hurraraab hvirvlede Ebbesens Trommer 
sra Blodbattem Laterne gjaldede paa en Gang i beage 
Heere. Med en Forbitrelse uden Mage istemtes Hinta- 
raasbet, og det mærtelige Nonnebjerg-Slag begnndte, som 
hverlen Danste eller Holster endnu i fern Aarhundreder har 
glemt. Det var et as de blodigste Slag i hin store Falte- 
tamp sor Danmarts Frihed, hvorved det danste Folk for 
alle Tider har lckrt hvor det rette Dannevirle sindes mod 

Undertrytterne· Nceppe mødtes Kastespydene og Slynge- 
sten-Skyerne i Lusten nied Hvinen og Brag og sloae ned 

som Lyn paa Herrenes Stjoldtage, før Grev Jernhenrit i 

sm sorte Rustning, i Spidsen sor sin vilde, rasende Rinier- 
stare, siøj Standerborg Udsaldshær til Hjcelp i en Stn af 
Støv og blinkende Lanser sra Horsens-Bejen. Han mod- 
toges med et Jubelraab af sine Landsmænd Heerraabet 
apløftedes Paa ny; de lcempende Masser tørnede samtnen 
nied tordnende Vaabenbrag — og nu blev Blodhadet grues 
ligt Paa begge Sider. Jngen oeg en Fodsbred Jngen 
gav eller modtog StaanseL Solen steg højt paa Hinilem 
det blev Middag, og ingen tunde endnu se, til hoillen Side 
Sejren vilde hælde. Ebbesen og hans edsvorne Hær sor- 
svarede deres faste Stilling og tastede Fjenden mange 
Gange tilbage; de indtoge altid igen hin sordelagtige Stil- 
ling, naar den stundom i Aampens Hidsiahed snntes tab:. 
Nonnebjerget laa bestrøet nied Lig; nien der laa suldt saa 
mange ved højens Fod Kampen sortsattes med utreette- 
lig Jver, og Solen var naer ved at date, inden Grev Hen- 
rik og Ebbesen endnu vare lomne hinanden saa ncer, at de- 
res harmlynende Blit og Svcerd paa en Gang lunde mo- 
des. En personlig Kamp mellem de vigtige Heersørere sog- 
te baade de tnste og danste Krigere at sorhindre. 

Midt under den niest sortvivlede Kamp, da de ranfte 
trcengteö haardest, hartes der et Glædesraab blandt Jn- 
derne: »Sei se! stærte Mester Jakob! —- Hurral Stauden 
borg er taget!« 

Ebbesen vendte sit Aasyn mod Slottetz den danste 
Rigssane vajede sra Muttinden, og den trigerste Bisp sra 
Ribe holdt paa sin store Stridshingst paa Vindebroen ded 
det erobrede Slot, hvor han shntes at ordne sin Ryttersta- 
re sor at tage Del i Slaget. Dog Grev Henril havde 
alt market dette Uheld: han havde opgivet Slottet, men 
asstaaret Bispen Vejen dersra og saaledes omsløjet baade 
Slottet og Nonnebjerget, at Bispen maattc nasses nde sin 
Erobring og hverlen tunde tonnne Ebbesen til Hjælp eller 
assiære Grev Henrik Tilbagetoget. Selv higede Gertg 
tapreste Ssn lun med lidensiabelig Jver ester at naa sin 
Faders Baneniand. Han teernpede med en mageløs lKast- 
hed, og Navnet Jernhenrit, som han siden sin Sejer over 

Kong Valdemar ved Kallundborg nu almindelig hcedredeg 
med baade as Fjender og Benner, viste han nu ogsaa at 
han suldelig sortjente; intet Svcerdslag syntes at bide paa 
hom; han sad i sin sorte Nustning, som stsbt as Jern, 
paa sin høje, pansrede Stridshingst, og enhver steiget-, der 
lom ham net-, var Dsdsens. »Gut Plads, J Daarer!« 
— raabte han til Svend Trost og de unge, dsdsindviede 
Ridde:, som endnu adsiiiie ham sra Maalet for hang 
Blodhævn —- «kender J itte dette Svcerd? den store Geris 
Aand er i dets Tunge —- det hviler ilte for det har drutter 
hans Mai-vers Hierteblod — Plads!« Det var som 
Svcerdet virkelig sattes as en uovervindelig Magi; sor 
hvert Slag sisd der Blod; men den sorte Jernniand ad 
selv urokiet og som groet til Sadlen. Med det nedslagne 
Hjeelrngitter og den store Guldkcede med Madonnabilledet 
over Brystet, lignede han sorunderlig sin mægtige Fa- 
der. Hvo, der havde set hin bertmte Feltherre i Stagene 
ved Gottorp og Dannevirte eller paa Tap-Hede og itle 
vidste, at han nu var dsd og begraven, maatte tro, det var 
ham selv, der nu atter svang det store Svcerd, paa hvis 
Od han vilde seeste Danmarts Krone. Gortsættey 

US- Alle Tilbagenumre as »Danfteren« med For- 
taellingen »Prins Otto as Danmark« vil ikte kunne 
saasx Enkelte habes. Bogen sang, naar scerdig,t 
Dmslag 80 Ets» indbunden 81.20. Bestillinger mod- 
Lage-. 

B. S. Jngemanm 
Valdemar Seien 

J Omslag 80 Cents. Jndbunden 81.20. 

Erik Menveds Barndom 
Jndbunden 81.20. 
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