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»M, kæ:e, unne .f)erre!'« fonrede Doribe og kyssede 

hans Haand —- ,,nna: stnl jeg ten have den Hinten-J Gerte 

at se jer forsorget og modmne en from og dleizi nng Hug- 
frue ber pnn Bergen-? J sorthnre, san sankelig, at en af 
vde kcrre Guds Engle stiilde nun ind til jerl — her er 

Guds Velfignelse, cg J er jo som den Vietsigneoe Joseph 
bleven den forste Mand i Lanret not-it Kotigen, og der tor 

jeg svcerge paa, oilde Potiplsnrg Hiistru endogsna friste 
« 

Jer —- 

,,Godt, good Dort ek« — cfdrøfd Trost Perser bendt 

og rodmede —- ,,jcg toioicr itte paa dine gooe Tanter oni 

mig« —- 

»At" jI?« — oedbleo Tor-the —- ,,men hoad bjælper 
al den Ære oq Lytke jet, min tret-s, unge Herre! nnnr 

J dog snaledeis leoer som en enlig Fugl i Verden? Tro 

mig, gode Herre! der er ikte godt, at Mennestet er ene 

Dei sagde altid min salig Mand. Gud glcrde hans Sjæl! 
Bel slog hnn mig en Gang imellem, den salig SjæL naar 

han ikke iik Verm Haltemad til cheldsnadvek —- det var 

saamcend bang-s Livret — og hver Mennestesjcel har sin 
Strøbelighcdz men han var dog en Hiertens god Mund 

og saa from iom en Engel, naar han havde fanet sm Mad. 
—- Ak ja, alt i Verdcn er forgængeligt. Min lyttelige 
Tid er forbi. Nu har jeg ingen anden Glcede end at se 
eder til g-ode, min dyrebareste Herre! og tunde jeg en Gang 
se min lille, gode Peder Hessel gift og hjemsaren og ougge 

eders Born og de velsignede Borneborn paa mine Arme, 

saa vilde jeg samcend gerne lutte mine gamle Øjne og sige 
denne forgcengelige Ver-den god Nat-« Med disse Ord 

tørrede hun et Par Taarer af sine ryniede Kinder med 

Stegersfortlædet, uden at belytnre sig om Tyge Borgfogedg 
tørre Bemærtning om, hvor langt hun tunde være ooer de 

hundrede, inden alle de Ønster bleve opfyldte. »Men tom 

dog nu ind, min tære, unge Herre, og faa noget at leve as!« 
—- tilsojede hun og trippede i Foroejen for at aabne ham 
Deren. —- »J— oansmægter, Gud hjælpe mig! i eders eget 
Hus miot i al denne Guds Velsignelse.« Med disse er 

lob hun tilbage og trat ham ind med sig i den blanke, bonede 

Dagligstue, hoor hun nødte harn til at sætte sig til Bord-T 
medens hun geslceftig sørgede for bans Vedertvcegetse. 

Trost Peder haode endnu meget at aftale med Borg- 
fogdem Han sit endelig Dorthe til at gaa til Ro og bleo 

ene med Tnge Borgfoged tilldoae i Stum. Han ertyndigede 
sig om Godsth og sine undergiones Tilstand, og nogle Ti- 
mer git ben. 

Borgsogden var gis-net ud for at se til Foltsene og tom 

nu ino ig-:n. 
Det bliver sildigt, Tnge!« — sagde Drosten og folte 

sig trcei. — »Hoor blioer Stirmsen af? Det er pag 

Tiden, at vi alle komme til Ro. For Dag maa oi ride 

Kongen i Mnde med T-: rnskeste Zvcnde. Du bar oel sorget 
for, at de kan lægge sig for at vcere iidlig paa Fcerde2 

,,De sove alle-rede som Stem, de Knægtse!« —- svarede 
Borgfogden —- »mcn det var ittse efter min Husstit. Tre 

af die-Karte, der folgte med Stirmen, stulde holde Vogt 
i Nat; men deres Posier staa nu ledige. Dei er en slern 
Uorden, Herre Most! det er aldrig hcendtes mig«s-r; og 

J maa gunstigst undstykde mig. Dei er scert not, Herre! 
men vi to er i det Øjeblit de eneste ocragne Sjæle her pack 

Borgen- Vore Husiarle er ellers brave, cedruelige Karlex 
men as Gleede over eders Hjemtomst hat de alle set lidt 

sor ldybt i Ølkruset og ilaaet Hul paa den tyste Tonde.« 

,,Hvad? hat J tyst Øl her paa Borgen?« — spurgte 
Drosten missornpjet —- ,,det oed du fo, jeg hat strengelig 
forbudt: det strkder mod Kongens Anordninger, og dem 

maa jeg og mine Folt sprst og fremrnest adlnde.« 
»Det har jeg ogsaa sagt, strenge Herre! men det var 

Dorihes Stde: hun lod rnig itte saa Rist eller Ro, for 
jeg lod hente et Par Tender fra Viborg. Uden tnst DI, 
nunte hun, tunde man ikte med Anstandighed beveerte 

i Kongens Folt, om saa Kongen havde sorbudei det ti Gange. 
, Naar shan selo og hans Folt sit godt deras, var det ingen 

Sond, troede hun.« 
»Det ligner henide!« — sag-de Drosten og smilede. —- 

.,Det saar nu saa vere! men i Morgen tidlig lader du 

thver Draake ttzst Øl her paa Bergen lobe i Rendestenen, 
enten Dorthe saa ser surt eller mildt!« 

»Bei flal ske, Herre! men vil J itte selv sige hende 
det for den leere Hussreds Styldt — Hvad er nu dette?« 
—- vedblev than og lyttede —- »mig syntes, det tnirtede 

med Diren i Riddersalen. Jeg troede Dorthe sov fide- 
1ig. Stuf-de hun endnu pusle orn derinde2 hun er san 
ivrig i fin Huölighed, at hun tidt staat op midt orn Natten 

og sit-ver as; bliver hun itte gal af Gleede over al denne 

Lqetligheo er det en Guds Lyite. Tillader J, herre! vil 

« 
"dogse, om deterhertfdr.« 

Gan tog et as Lyseneog neermede sig Deren til Widder- 

sslenx men inden han naaede Men, aabnedes den sagte 
pas Klem, og et vilsdi, stcgget Anstgt tittede ind til dem. 

Dei forsvandt i samtne Øjeblit, hvorpaa Osten strais lut- 

W igen. 
« 

Drost Peder reiste sig hastig, og den unge Borgsoged 
M sein sorstenet med Lyset i Dann-den midt paa Gulvet. 

»Ah sog Ulytie!« —- hvistede han —- »Slirmen er rendt 
s f need Ganrdsfogdeu og bar ladet Porten staa anben — her 

He W Tyve eller Nivere i Hufei, herre! Lad mig 
Jst-Ue hullarlenet man ved ikte hvor mandstærte de Kel- 

W ten vier-. Jeg gaar igennem Sieger-set Lut itte 

sites-M op, sie ieg tommer igen!« Derpaa satte han 
W fes Osten til Rddersalem 

..—.«-.-Isl! M dick —- sagde Drost Peder. —- »Er-a 
rest, var det Meli Ufredt Tyreansigi. Hm! saa havde 

W Mi« 
· sorgt-even gis hastig- vg Orest Pcder ftod clme i 

s- Dem Heide sdraget sit Speerdz han stittede sig 
-- til det es fyttede has htrte manqe Sie-unter i 

flhindert-»erserder-idem mangeerderi« 
«.«pr,UW-Msnainrum m 

·— J 

l 

»Der er tun to Mand, og den fordømte Drost ers 
den ene« — lød en dyb, raa Stemme — ,,Korn Karlh « 

lhan 
sial nu itte oftcre fore os i Illi)tt:!« 
Mai greb voldfomt i Deren, men Ctanaen holdt fast I 
»D: bar ftængct fx r Deren — Den Pind tan vi velj 

tlncette!« lød nu d: n samme raa Ctemme -—— »Løb til,! 
iKarleI lad os sprcenae Toren! den gaar indad ——!« l 
! Med et forfcerdeligt Brilder tnak Stangen. Deren foer 
op, og ni oilde, starrte Karte med Nielg Ufre d i Spidfen,. 

foer ind Ined tort Ciridgol-: r on blanke Dagaertcr i Hæn l 

.derne. Droft Peder gil nong Stridt tilbaae oa stilledJ 
sig med Ryggen mod Væggen i en Stillina, hvori han 
tunde forsvare sig en Etund oe med sit lanae Rindersværdi 
holde Stimoznrene fra Lioet. Han betraateder e oilde Karle 
med et starpt Blit· »Er J stige fejaz Niddinger?« ! 

fagde han — ,,vil J fcegte ti her imod en? jeg ser i dei. 
mindste sen Mand iblandt jer som en Gang blev hædret 
med Riddx rflaaet af Danmarts Konqe; san vidt jeg ded, 

;er det endnu ttle Ined togende Band stoldet af hans Stal- 
Ider. Trced k,·. r frem, Ridder Lade Rirnaardspnl J er den 

seneste af disse Karle, j«eg endnu vil agte værd at tæmpe en 

lEnetarnp med paa Liv og Tod. Er der Gnift af Ære 
i jer endnu saa lom eie!« 

Niels llfred og hans raa Kamme rater lode itte til at 
betnmre sig om denne lldfordring, mcn traengt: sig frem for 
at ooerocelde der-es enliae Modftander. 

,,Af Bei-Im Slnngler!« — raabte nu en heftig ung 
dommelia Ctemme, og en sinnt Karl med en rød Fjer i 

Hatt :n og et stolt foroovent Ansiqt spranq frem. —,,Hven1 
der rører Droiten uden jea, hugger jeg ned paa Siedet!« 
— vedbleo han — »En om en og ti om Fanden! — Korn 
Trost Peder Hofe-l! dei er anden Gang, vi træffes, fiden J 
gjorde mig fredlss i Danmart. Paa Vanrby Bro sit jea 
Forfald; havde itte mit Broderblod den- Gang vceret lidt 

inttere end Vandet i Aaen, havde J aldrig sluppet over den 
Bro. Nu staat vi paa en stprre Clillevej; den fsrer fra 
Jord til Himmel eller —- Helved, alt forn dei kan føje fig. I 
Her maa nu enten J eller jeg sige denne stsnne, lyfiige Ver- 
den god Notl« Med disse Orsd tastede han sin Stridprse 
fra sig og drog sit Ridderfværd, der var af samme Lcengde 
som Drost Peders; sin Fjerhat tastede han hen ad Gulvet 
for itte at have nogen Fordel f- r sin Modstander, der stod» 
med blottet Hoved for ham ! »Na del, stal det endelig Være en ordentlig Han-: kamt-, 
faa for mig geernek« — brumrnede Nielg Ufred — »M-: ni 
aør J det itte stralg at med ham, Ridder Ctorsnude, saa 
stal ieg 

Den plumpe Roderhsvding og hans dilde Kammeraier, 
lo tilfreds og sloge en tcet Kreds om re tvende Herreru 
Terpaa begyndte de en heftig og aldorlig Fægtning, menJ 
efter alle Kunstens og Ridderlovens Regler. De satte ch 
mod Fod og vege ilte en Haarsbred fra deres Mode-s 
Jngen af dem brugte Spidsen af Eva-Weh de buggede med. 

den ftarpe Eg og tun efter Hoved oa Bryst eller tnellem 
de fire Lemmer, sorn det taldteH. Te ivenoe Lyk- paa Bor 
det oplnite Verrelset tun halvt: men Ridrtrne stirrede hveri 
andre fiifi i Zjnene, og de liirrende Erwerb mødtes saa 
hurtiai, at man nænpe innre ojne dem. Heert Lieblitj 
truede de dodelige Hug de trenre blottede Hoveder: men 

de snnteg begge lig: lttndige Vaabenmieitre. Jngen af dem 
tunde bibringe sin Modsiander noaei Saat; som idelige 
Lyn tnitrede Klingerne oder dereS Hader-en 

s« 

»Skal jeg gøre Ende paa Leg:i?« —- brummede 
Nielg Ufred og hervede sin brede Siridsøtse. 

»Fo: Satan! er J da saarfri?« —- raabte nu den 

ridderlig fægtende Ridder utaalmodig og sprang imod Reg- 
lerne ind paa fm Modstander mcsd ei forvovent og farligt 
U«dfald; men i samme Øjeblit foer Svcrrdet lheim af Hann- 
den og fle hen ad Gulvet tillige med de tre forreste Fingre 
paa den hsjre Haand 

«Nu flal J itte oftere soærge Kongen og Ridderstabet 
falst Edl« — raabte Drost Peder forbitret. 

Den unge Rot-er blegnede og tumlede til Gulvet 
«Hug hain neb, den Satan!« — raabte nu de rafende 

Rivere og fore ind paa Drosten, der med Ryggen mod 

Væggen fsorsvarede sig fortviolet. Han havde allerede 
et Par Saar og blødte startt; sda sprang Stegersdøren op, 
og Tyge Borgfoged ftyrtede ind med sets halv berufe-de 
Hustarlr. De tom tumlende deres Herre til Hielt-, og 
der begyndte en blodig Kamp med Daggerter og Øtser. 
RIverne havde dog endnu en stor Overvcegt over re ra-. 

vende Huslarle, der nceppe tunde stelne Ven fra Fjende. 
Under vilde Strig styrtede Hugtarlene omtuld mellem 
hverandre Kun Trost Peder og Tyge Borgfoged kam-. 

pede besindigt og med Silterhed; men de vare ncer oed 
at overvceldes; da hsrtes der Larm i Gaarden og Lyden 
af et Krumhorn. 

,,Stirmen!'« —- udbrjd Drost Peder og Tyge Borg-i 
foged paa en Gang med Gliede, idet de huggesde fra sig; 
med fordoblede Krieftern Rsmrne ftudsede og trat sig med? 
dereö snu Anfsrer tilbage mod Deren til Riddersalen; 
men et Øjeblit efter flsj den senderslagne Dsr helt op, vg; 
Stirmen foer fin Heere til Hjælp med sine ti raste Orts-l 
karle, af hvilte de to dog hat-de Msje med at tcernme trei 
bundne uregelige Mand, som de havde imellem feg. Efter 
en lort, men drabelig Modstand blev me den starke Niels 
Ufred og alle hans Kammerater afvæbnede og bunt-ne 
De bandede og itsjede, men paa Droftens Bur- bleve de 
strats fette til Fang-etaarnet- Lave Nimaardspn laa endnu 
med sin letnlcftede Haand paa Gulden Den unge, stolte 
Rsver hat-de ligget nogle Øjeblikte usden Bevidsthedx nu 

tom han til Besinlvelse og saa, shvad der var stet: hart saa 
sig banden og i sine Fjenders Heender. Droft Peder var 

i Færd med at forbitrde hans saarede Haandz men han 
sprang op, star forbttret med Treu-Verne, spartede vildt om 

fig og vilde itke lade stg forbinde; man bandt hans Ben 
og ncdte ham dertil. Saasnart han var for-banden, lei- 
nede man hans Ftdder. 

»Pas nijeIpaa «ham!« —- sagde Droft Weder-, idet 
Bergs-Ubert strebte den genstrtdige Fange mod Deren —- 

,,giv ham det bedste Zeugsel og god Rost! Der lunde 
blevet ers stor Mant- af den Karl. Nu er hanz Liv i 
Kongens bannt-; men lau han frelsez fra sinkt-, stal det 
als-de mie« 

»Dwi’t Peder bettelt« —- sagde den unge Rot-er pg 
stander vest- Dseen i en fast og teodsig Stilling — ,,jeg 
Hader ice ttl W, men J er en brav Karl, pg jeg vilde 
tkle sauer-te mstg ved at falde for ever- Daand. Kan J 
Ekel mig for-Wien saa gsr dett ttte for mtn Stle 

— jeg dor lige saa gerne paa et Hjnl i sri Lust, sont il 
e.: lumpen Seng — men jeg bar en Brot-Dr -— Vg jkgs 
derer et Riddernavn J sorstnar mig« —— —- bM hole 
inde, oa en bcevende IJtuskelbevcegelse ved bang Mund 
rohede en Folelse, som han sont-es at tolues over da Ije: 
tslittelig betdang. ,,Husl paa, jea er jer smntte Dronninag 
sfrcende og maaste lidt i Svoaerstad med jee selv!« —-— 

tilsøjede ban med et bitt—:rt Zinil ,.Men bild jet- itte 

i-.d, jsea srugter sor Dimen, og vent ingen Tat ns mig, 
lviå J rldder niig!« 

»Bort, dort med ham!« — raadte Trost Weben scr- 
liitret ocer tJn raa Spot cg den statle Bestnldning, der 
Im i Hans Ord og trodsige Miner. ,,As en mensvoren 
ca cereloiti Ritder tan inaen cerlia Mund sorncermes!« — 

tilsnjede lsan og rendte sin Fanae Hingegen itzt Borg- 
segden stødte ham ud as Dort-n 

»F bløder Herr-ek« — udbrod nn Stirmen. —- »Lad 
mia forbinde jer!« 

»Giv Tid!« — svarede Drosten. — »Jeg vil forst 
bote, orn du sortiener Tat eller lltal· Trat du Gaards- 
sogden sra den aabne Port oa lod Roderne smutte her- 
ind i Stedet sor at opsøge dem?« 

,,Bled Perlen itte luttet ester os, maa Tyae Borg- 
soaed sorsvare det, strenge Herre!« — svarede Stirmn 
-— »Jeg betmnrede mig itte derom. — Jeg sørte Karlene 
ligie til Daugberg store Kaltarube, oa noget as, hvad vi 

sogte, sandt di dog: tre balstyrisle Novertnægte har vi 

bastet og bragt med og dertil saa meaet Guld og Solv, 
som di tunde slcedr. Da vi tom tilbage, stod Poeten 
nahen, og vi martede strats Uraad. Det var en Guds 

Lytte, vi tom tidsnot.« 
»Du er en flink Knos, Stirmen!« — sagde Drosten 

og tlappede ham paa Sluldren — »Jeg hat set dig 
sorgte sont dan bedste Ridder. Byttet stal du selv bringe 
Kongen, og staat han dig itte til Ridder inden Aar og 
Dag, saa tan jeg selv.« 

»Heru! tcere, gode Herre!« — raabte Verbneren 
glad og tyssede hans Haand med Barme —- »naar jeg 
en Gang har sortjent Ridderslaget, saa lad mig tun saa 
det as denne Haand8 den vil haedre mig langt mer« end 
en saadan Konges« —- —- 

»Stirmen!« — asbrod Drosten ham streng og al- 

oorlig — ,,vover du ogsaa at mestre rnin Herre og Konge? 
Nu tjener du tun mig, men bliver du Ridder en Gang- 
tjener du Land og Konge, og ingen stal ringeagte srn 
Herre!« 

«Men tan J da selv i seders Hinte, ædle Heere 
Drost — —« 

»Jeg tan tie, hvor Hiertet itte tan tale uden at gsre 
Tunasen til Landssorræder, og det er den, naar den spottet 
Jllajestætem Ti du nu ogsaa og sorbind mig! — Hm! 
der var dog Helteblod i den Arm, der squ mig diHse 
Zaar" —- tilsojede han Vsetnodig, idet han blotteke sin 
saarede Arm. —- ,,Han saeater godt, den sordildedr Rimaard- 
son. — Gud stnrte Edle Freuden naar de horc, l-,vad 
lier er flet!« Drost Peder git nu nied sin onidyggeliae 
Bahn-er ind i sit Sooetammer; og snart var der saa stille 
paa Harrestrup Borg, sotn der intet var soresaldet. 

Ottende Kapitel. 
Jnden det blev Tag næste Morgen sad Trost Peder 

allerede til Hest tilliaenied tolv pyntklige Hugtarle og red 

Kongen i Mode· Borgsogd:.i og de vorige Hustarle hat-de 
ban ladet blie-: tilbage for at udslette Sporene as det nat- 

lige Overfald inden Zion-gen tom og sor at bevogte de 
sangne Revere, der laa læntede i Taarnet. Stirmen var 

med sm Herr-es Tilladelse redet til Slovhuset, hvor Henner 
Friser og hans Tatterdatter boede, for at u.1derrette dem 

sont Kongenö Antomst og sorge sor deres Sitterhed. 
Drost Peder ansaa itte selv sine Saat for betydelige 

og havde itte betymret sig om Stirmens Betcextteligheder 
eller Dorthe Fosterrnoders desvaerlige Omsorg sor harn. 
Forst lcenge ester at Larmen med Roderne var sorbi, var 

gamle Dorthe vaagnet og hat«-de saa-It at dide, hvad der 
var stet, og i sin Betmnringssor sm leere, unge Herr-: 
havde hun vcettet ham i hans bedste Sonn for at sptrge 
til hans Besindende. Uagtet hans Forbud havde hun 
vaaget ved hans Dsr den hele Ivrige Tel as Ratten. 
Forst da hun saa ham rasl og munter til Heit, aav hun 
sig Tid til at torse sig over Ødelceggelsens Vederstygge- 
lighed i de ellers saa blante og boned: ·Stuee; og medens 
hun raadede Bod derpaa med Gulvtlud og Stsvetost, havde 
hun paa saste.1de Hierte den Sorg at se den ubarm- 

hjertige Tyge Borgsoged udtappe alt det tyste Øl i Ren- 
destenen. 

Solen var endnu itte opstaaet, da Drost Peder med 
de tolv Hustarle red soan Daugberg Grubers Han stand- 
sede sor at betragte Stedet og spurgte Jon HastarL der 
havde vceret med Stirmen, hvorledes de havde baaret sig 
ad med at fange de tre Rodere og bemergtige sig det an- 

selige Bytte. 
»Bei stal jeg snart sige jer, Herre!« ——«- spare-de Has- 

tarlen —- »da vi stod paa dettie Sted, saa vi Lys i hin 
store hulr. Jngen as os shavde just Lyst til at trybe der- 
ned; men den gale Stirmen stammede os ud og trtb strats 
ind i Hulen. Vi tog vda Mod til os og sulgte ham. Lyset, 
vi havde set, var Potter i Vold, og vi var-vist hundrede 
Alen under Jorden, inden Trappetrinene sit Ende. Den 
enie tunde itte se den anden, og mange as oö saldt nase- 
grus paa de sordsmte glatte Kaltsten. Vi vare saa stille 
sont Mus, og jeg tunde bestandig hsre Ssren Portnet 
treette Vesret gennem Næsen. Hvor Stirmen var bleoen 
as vidstse Potter; men da hsrte vi pludselig et sælt Steig 
og Larm as Vaaben og Stagsmaal i MIrtet noget sra os. 
Bi styrtede see-n ester Lyden. Jeg sit sat i en lang Næse 
og holdt sast; men der horte et Par dygtige Nest-er til den 
Riese, og jeg maatte brydes lange med Krabaten, inden seg 
sit ham til Gulvs. Ssren Portner havde ogsaa sin hyre 
med en Karl, der var endnu starkem En havde Stiemen 
saaet Bugi med, og de, der ingen RIvere sit sat paa, 
beides med hverandre as Hiertenö Grund reden at vide, 
hvem de droges med; men nutorn Jesper Kulsvier nied en 

Brand, han hat-de opsnuset og pustet i Luc. Saasnart 
vi nu saa, hvem vi var, og at vi havde all-e dem sat, der 
var at finde, saa var det snart bestilt at bagbinde dem og 
lede Stattamret pp — vg Arme-d var den Sag klar. « 

— 

»Den Gang var Lykien bedre, end FO!lW"d-s",!« 
sagde Drost Peder. — »Men det maa jea iilstth Clmmn 

er dristig; dei Bovesiykte vilde jea betet-nie Mig PAA St 

gøre ham esier.« 
Som de endnu ialie bekom, for en FRle F » 

Munketappe og paa en gtaa Hist tzm i fuldt FiriPUM Isr- 
bi. Inng havde set ham paa Besen. da tdtssM UVi IW 
EiJan kom sra en as Gruberne. Alle saa kaIMDkkPk »Ur 

ham; men i ei Lieblik var den graa Ziiiielse foridimdxn 
i Morgeniaag:n. 

»Ja-nd Faklerne, Karle!« -—- saakc Trost Peder ra 

lkeg As sin Heft· —s ,,Vi maa nndcrsoae dir-se Fisovermiier, 
inden vi ride ei Siridi vidrre!« 

Nogle as de Fallen man havde mediaael ka Jl FP 
lyse Veje.i for Kragen, dersoin han sinlde iomme stimm- 
bleve nu iæntie, og medens feig as Hugiarlzne bleve dcd 
Hesiene, untersagte Drosi Peder selv med de andre ieis 

Karte de deicenkselige Huler J den første Grube VPholDt 
de sig langsi, og dersra medbragie de noale Vaaben ds« 

ivende store, graa Kappe-: med Maskehckiier; for Nesiell EINI- 

de de fund-ei Gruberne tomme og iniet Spor til, at der END- 
de vcerei nogu langvarig eller velindreitei Bolia for III-« 
vere. For en Siiierheds Side lod Drosi Peder Von MS 

Karle blive iilbage som Vagsi d«:d Grab-erne, og red Delka 

med de andre i alvorlige Tanier videre srenr ad Bejen til 

Sianderborg 
Kongen var esier sin Besiemrneise meget iidlia reden 

sra Sloiiei. Hvor osie han end i alle andre Ting sor- 
andrede sine Besiuini.rger, dar han dog højst PUWHSI XIV 

slige Lnsirejser. Drost Peter modie ham paa Halvvejen iil 

Harresirup, og da Drosien havde bereitet, hvad der dar 

stei, og omtali dei siore Byiie, der var sraiaaei Moderne, 

synies Kongen satt-klits- iilsreds og sorisaiie Rejsen uden 

Ophold. Gacnle Jon Liile, der iilligemed Aammersvend 
Rane og et siori Anial Jægere og Falkedrenge ledsagede 
Kotigen, syzriies ined en vis Beieenieligbed ai here Drosieng 
Bereining, idei hans starpe Blik opdagede en urolia Spren- 
ding i Rane Kammersvends Ansigi; men da Drosien sor- 
ialie, hvorledes han seld havde underspgt Daugberg Grubrr 

og sai Bagi ved dem, synies den gamle Herres Vetanies 
ligheder sorsvnndnr. Han lo og spsgie munteri, medens 

han dog urncerieligt hat-de Øje nied enhver as Kammer- 
sdendens Miner og Bevaegelser. . 

Dei var ndgei over Middag, da Kongen vg bang 
Folge standsxde ved dei meerielige Kalibrud, som han des- 

Uden havde soresai sig ai bese, og som han nu end mindre 

runde ride sokbi uden Dprncerksomhed. Da ha.1 saa de be- 

vcebnede Husiarle uden sor Grubetne, siudsede han ogs 
spurgic Drosien, om bei var hans Fast, og i hvad Hensigi 
de holdi Vagi der, naar Reverne var grebne, og Hulerne 
anders-gie. 

»Bei var dog muligi, ai vi ikie havde saaei dem alle, 
Heere Reng3!« — svarede Trost Peder — ,,Inaasi-; siaa 
de ogsaa i Forbind-:lser, som dei kunde være viaiigi ai op- 
dag:. Saalcenge eders Naade er paa Harrestrup, ans-er 
j-:g dei sor inin Pligi at bevogie die-se sarlige Smuthnller 
iroJe.« 

ATGI 

Kongen var siegen as sin Hesi. Hugiarlene lkadtr 
icendi der-es Falter og stode veniende ved Jndganaen iil 
den sørsie Grube. Kongen gik ei Par Slridi srem oa saa 
slygiigi der-ned. »Bei er ist-: værd ai spilde Tidsen med!« 
— sagke ban pludselig og sieg til Hesi igen. — ,,Hvem, der 

har Lnsi, ian gaa dernedl Leib du, Ranek det var so 
dig, der gjorde saa meget Versen as dei Kalibrud.« 

»Bei er visi veer ai bese, Heere Kongei« — svarede 
Rane hasiig og begav sig med megen Jver ned i Gruben 
iilligemed en sior Dei as Jægerne og Faliedrengene. Gamle 
Ridder Jan var ogsaa siegen as; hazi iog selv en Faiiel i 

Haanden og besaa med Deliagselse ten siore Grube, uden 

dog at siige heli ned. 

»Der var en god Fangsi, Drosi Peder!« — sagde 
Kotigen og red iangsomi frem. — »Bei var en sordoven vg 
sarlig Bandes Nu sial renne berygiede Niels listed iiie 
osiere unddigr. E.:··dnu for Kvæld lader jeg dem alle heu- 
reite. Saa san vi sove rolig i Rai og lieh-ver iiie ai op- 
seriie Jagien i Morgen iidlig.« 

Drost Peder iav. 
»Nu, hvorsor iier J?« —- redbleo Kongein —- ,,Ere 

de iiie grebne as jer selv i aabenbari Jndbrud og RaderiY 
Med slige Karte lieh-des ingen lang R-:iiergang.« 

»De ere alle siyldigz til Dsden, Heere Kvnge!« — 

soarede Drosi Peder — ,,men dei var dog ønsieligi, om 
de sit Frist til ai strisie sor en Kleri og sorge sor deres sor- 
vildede Sjæle.« 

»Dann er der ingen Ti·d!« sagde Kotigen — ,;Jeg 
vil itie sove under Tag need Novere og Mordere. Sial jeg 
verre eders Gesi, Drosi Hessel, maa eders uoeniede Ger- 
ster sove paa Siejlen i Nati« 

»Naar J besaler dei, her-re Kongel ian de i Asien sp- 
res til Viborg Fangeiaarn. oa J heb-ver hderien ai sove 
under Tag med dem, eller udsiede saa brai en Mai-drin 
Der er Mond iblandt dem, som ere ssdie iil nogei bedre, 
end ai ende dereö Liv saa brai og grueligi.« 

(F-5kif-kites.) 
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