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»Amt« W TW isten paa de bode? tare Bedin- 
ICDVW —- sag-De Aafe med set let Suk og tændte hastia 
EITHER-som IHUU ltckngte i en Jerntrog under den lavr 
Blæmi M« Ck hUU spkst havde hcengt sit tt)nde, lhseblaa 
Hsrgarns Fortlcede sor Hornrnden i Lugen, der vendte ud 
M Skovms —- «Det VI jo ikle de døde, men de levende, 
som kafslge os, leere Bedstesader!« — vedsbleo hun og 
lOM sig poa Gaasebcenten, lige over sor hans Stol red 

THE HAMNTbsjde —- »Hvad du somtne Tider bliver urolig 
tor oin Ratten, er vist tun Stormen, sont river de torre 
Gren-: as Trceerne og de vildc Retsugle, der tude fælt og 
slnve over Stooen.« 

»Det lommer altid hist nede sra GottorP!« —- mum- 

lede den gamle, der atter havde taget Plads i Armstolen 
— »Ur er det, han ligger med Paklen genneni Hjertet i 
Sumpen, den sordømtc Ronge, som lod sin Broder kaste i 
Sliem hain er det, som jager her gennem Stoven Ved 
Nettetidr. Jseg bar lange holdt det sor Løgn og Overtro; 
men nn maa jeg vel tro det, siden jea selv har set det.« 

,,Ftors bevarc os; har du selv set det? Beditesader! 
naar saa du det das« 

,,Tet var Ratten ester St. szcsi Dag, da vi. havde 
set det sornncerlige Shn paa Hinilen — i Gaar Nat var 

det tre Uaer fide-t; det var Sond.1k1, og vi havde været i 
Kirte —- Du hitster not hvor det tudede i Stormen. Du 
saldt dog tilsidst i Sonn der i Alloven; men jeg tunde 
itte littte et Øje for den sordornte Hylen og Susen Jeg 
stod entsclixt op og saa nd igennem Lugen i Stoven, eg 
da saa jeg, det Var ingen Log-L Der red en tulsort Herre 
arnnem Storsen i Maaneslinnet; han red i flnvende Fir- 
spring paa en raonsort Heft. Berstet hoinede og fnyste, 
som det Var besat, og det gniftrede ester det. En Karl, 
som støbt af Jern, soer ester ham, som det lunde være den 
lede Satan selo, og tre store Hunde toni dagesterx de 

aliniede i Maanitslinnet; nien om de var gloenr·e, som 
man fixier, steil jeg dog itte bande paa. Jeg haode not af 
hoad jeg havde set; og nn slal innen bild-: mig ino, det er 

Snat og Odertro med Flong Abels vilde Jagt.« 
»He-en saa vist de satnme to kltnttere i Maxidaas Astes« 

— soarede Aase — ,,nten dn kan tro, Bedstesader! det har 
von-It levende Mennester. Stovfoqdens Maren haode ogsaa 
set dem, og hun mente, det haode vcrret den forscrrdelige 
Marst Stig sra Mollernp og den starke Mads Jyde, der 

nltid folget dani. Det var tort for vi harte orn de mange 
GraabrødresMnnte i Ribe o·a om Zpageriet i Finnerup 
Lade, og det tror du dog jo selv er Forrcedere, der lnre paa 

Kongen.« 
»Du tan have Ret, Bar:i!« sagde Henner roligere 

og niltede betæntsomt med det graa Hooed — »Jegs er 

en gannnel jSet, at jeg tan sætte mig sligt Galslab i Ho- 
vedet. Var det ogsaa den sordomte Kong Adel selv« — 

Vedbleo than og reiste sig —- »saa lad ham komme, naar han 
vil! jeg har itte for verret bange for at se den Karl under 

Øjnel jeg har min gamle Staalbue endnu, og mit gode 
srisiste Speer stal endnu holde niig alle Niddinger sra Li- 

vet, enten de saa er dsde eller levende!« Han blev staaende 
midt paa Gulvet, nied Armene over Kors, og faldt i dybe 
Tanter. »Slulde det virtelig have voeret Stig Andersen?" 
— udbrød han nu pludselig — ,,itulde han selv være her 
nied og have Del i Spogeriet i Laden? — Hm, hm! saa 
er det sarligere, end jeg troede; saa er det itte Tid til at 

lrybe i Stjul for sit eget Stind. Det var bedre, jeg dar 

selv reden til Drosten- Stirmen er en rast Knos; men nu 

har dn sat ham sorelslede Griller i Hovedet, og saa tan 

man ilte lide paa den bedste; har han ille qrebet saa hag- 
vendt paa al Ting i Dag, som han aldrig for havde hast 
Spade og Ølse i Haand« —- 

»Han er jo ogsaa en Riddersøn, Bedstesadert cg er 

itte vant til det Slags Arbejde. Men du stal se, han er 

slint, naar det gsjcelder om at redde hnns Kotige« 
»Snat du leenge not sor din Vcrbnert er han ille 

bedre Voebner, end Tomrer, bliver han aldria Ridder i 

sine Dage. Sig mig, Aasel er du bange sor at være her 
hiemnie alene i Nat?« 

«Bange? Bedstefad:r!« — soarede hnn hastig og blev 

rod —- ,,nej, det er jeg just itte —— naar du nu lun itte 

havde talt otn den feele, døde Range -— Men det har intct 

at betyde!« —- oedbleso hun munter, da hun saa en mis- 

fotnpjet og urolig Bevcegelse i den gamles Ansigt. — «Jeg 
er slet itte bange, Vedstesadert jeg er jo Ellesruen, ved du 

not, og naar jeg itte vil ses, lieh-ver jeg tun at gore mig 
ushnlig.« 

»Bei lan nu vcere godt nol, Barn!« — sagde Bedstes 
faderen og betragtede heute med terrlig Deltagelse »- »der 
lebet tcelt stisisl Blod i dine sine Aarer, og du thar nn 

lrenge vieret fri sor Drommesotenz for din Silterhed ei 

her nogenlunde sorget, men er du cengstelig, vil jeg dog iltt 

sorlade dig. Du et min Diestem Aasel den ovrige Berder 
kommer der nu tlte stort ud as at belymre sig om; men naa1 

det bryder paa Diget, tan ingen ægte Strandsriser sove 
saa lcenge vor Herre og St. Christian ilte ladet as faldc 
i Staver. Det er en vigtig Sag, som du not ved. Konger 
selv giver jeg itte en raadden Ende Tov sor; men for Lan- 
dets og Rigets Slyld er han dog en vigtig Mand, i de 

mindste til Drost Hessel hat optugtet os en bedre Konge 
Den flinle Drost char reddet din Ære og maaste mit Liv 

han er sin Konge tro, som en brav Karl, og jeg sthlder han 
at gore hvad jeg kan for ham og hans Herre. Tor du vert- 

her alene, Barn! rider jeg strals ud og opssger Drost Hes 
sel og Wangen, hvor de ssaa er; naar jeg tommer i sligt Ær 

inde, stulde jeg dog tro, jeg var sitter.'« 
»Nid i Guds og den- hellige Jomsrus Navn, Bedste 

sadert shvis du bsr og msaat jeg er ille bange og stal no 

hhtte mig!« —- svarede Aase tret. Den gamle betaentt 

slg itte leert-ger. «Kom en Bid Brod i min Jagttaste 
medens jeg sadler Heil-ent« —- sagde shan og git ud gen 
nem Stegerset og Gaarden til Stalden. 

Aase git med ham nd i Stegerset og tom strals este 
alene ttlbage mev nvgle Fsdemtdley som hun indpattede 
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en Grwvlingscsiinds Taste, der hang paa Hjorteiaksknagei 
ved Arnen. Medens hun var bestæftiget hernied, fald 
Forklckdet ned fra den lillsc Hotnrure, men hun ijiærkeds 
Dei iste. Hun siod mcd Tasien ved Bokdet lig for Lyfe 
og vendte Ryggsen til Vinduet· Hvad der havde foraar 
sag-et Forklædets Fald var en tynd Kaardefpibs, som hastig 
trat sig tilbage gennem Hotnruden. Ei listigt Ansigt mel 
rødi Mundskceg tittede nu ind gennem Ruhm Dei fo1 
svandt straks igen og gav Plads for et andet, som ligeledek 
siraks forsvandt, idet Aase vendte sig. Nu mærkede hut 
forft, at Forilædiet var faldet fra Raben. Hun gsik rolix 
hen og hængie det op igen, uden at bemerke den small( 
Sprække i Hornruden. 

Nu traadie hendes Bedsiesader rejsefcerdig ind ad 

Siegerssdøren. »Jeg rider ud ad Bagporien« — sang 
han og kastede Jcegettasien over den brede Siulder. — 

»Du er bog virkelig iike bange? Born! Naar du mærker 
det min«dste, saa ved du, hvad du hat at gøre. Tør du 
ikle have Lys, saa sluk Lampen!« 

»Von tun rolig for mig, Bedstefader!« —- svarede 
Aase uden Teng til nogen Ftygt. — »Siden du hat tali 
saa megiet om de dsdc, vil jeg bog ikke stukte Lampen. 
Spøgelser tan jo itke like Lys. Lebende Mennester kan 
jeg not hytte mig for. Naar kan jeg- vente dig igen?« 

,,Jnden Dag« — svarede den gainle. — »Stceng for 
Stegersdøtcn efter mig! Du lukier ingen op før du hører 
de ni Stag- paa Deren. Gud velsigne dig!« Han umfah- 
nede hende heftig og gik samme Vej ud, som han var 
kommen ad. Aase satte Stang for Daten efter ham og 
gik tilbage i ten enlige Siue. Kort efter horie hun Heftetrap 
i Sloven og kendte Bedstefadekens stært Ridi. 

Tolvte Kapitel. 
Onitrent et Buefliid sra det lille Stovhus bag ncale 

tcrtte Hvirtjisrnbusle stov toende opsavlere Heste; de hold- 
tes as to stadselige Drenae, der selv sav paa et Par sinaa 
Jagllhesle og tillige bar en Fall hver paa Armen. Men 
en halv Sucs Stridt fra Stovhuset stod Koriaen oa Kain- 
niersvend Rane oa hvislede heininelig saiiiiiien bag et tæt 
Krat as Ellebusle, der gansle stjulte dem- 

,,Det var den gainle, der red ud!« —- livistede Raiie. 
—- »Det tunde aldrig treefse belejliaere La horte J? 
Herre! Ni Slag paa Deren aabner den!« 

»Hm! jeg havde opgivet den hele Spas« —- mum- 

lere Konaeii urolig. — Det var bedre, du havde pagset paa 
Vejen!« 

,,Sandt at fixie, Hetre Konnt-! jeg vidste bedre Bested 
i Stoven, end jeg lod til; jeg vilde endog inod ederg Vilje 
overrasle jet og holde mit Laste. Nu hat J doa selv set, 
buii er her, og det er Drost HesseL der sljule hende for jer. 
Dei er hans Slovhus. Her bar han nu siden i Fjor hcelet 
og huset vaade Pia-en og den aanile Kongemorder.« 

»Ths!« — hvistede Kotigen uroli·q· —- ,,Ncevn ille 
det fordoininelige Ord! han er itte langt borte endnu, o·a 
hvo vev, oin her ille er Forrcedere? Dei var uforsigtiat 
as dia, Ranel at leve mig vild her i Sloven paa denne Tid 
sor slige Narrestreger. Hvor let lunde du il!e fort niia 
i Kloerne paa den aaiiile Satan! Jeg vil not have fat 
paa Glutten, inen stort vil jeg itte vove sor den Spaz. 
Hvao den sordonite Niels Usred og den sorsærdelige Lave 
Rimaardson sagde iiiig i Gaar, lan jeg dog itte glenime. 
Nu ligge de veroppe paa Stejlen; de oil grine sleint i Maa- 
nestinnet naar vi siden sial ride dem sorbi. — Hor, sig 
mig, Ranel« — vedblev han ester et tanlesulvt Ophold — 

,,jeg har ille lcenge været i Kirle og ved ingen stor Bested 
med Helligdage —- naar Ihat vi vel St. Ccecilice Dag?« 

,,Det vev jeg ikte, Herre!« — soarede Rane. — 

,,Jeg er i det Stytle ille helligere, end J; meti der er not 

lange til.« 

»Den Dag stulde vcere forbi, inden jeg sit hans Hem- 
nielighed at vide,« sag-de den srcelte Satan· »Tet er ilte 
Tiber at gaa paa Galstab og Pigejagt i. Ratten salder 
paa, og jeg hat intet Menneste oni mig- uden dia. — Dii 
forraader dog ille din Herre og Konge, Rane, du er vel 
ille saa audssorgaaen at lede iiiig her i en Snare?« 

»Kors bevare mig, Ebers Naade; hvor salver J 
derpaa?« — stammede Rane sorslrællet. 

De var traadte ncermere til Haset crt svagt Glimt 
sra Sprceilen i den tildcelte Rude oplyste Raneg AnsigL 
Kotigen betragtede den listige Kammersvend med et mo- 

liat forstende Blil og holdt bestandig Haanden Paa sit 
Sværdhceste. »Jeg hat mangen Gang troet dig sor« — 

vedblev than — »og vi har hast mange lhstige Æventm 
samtnen; nien hveni i Verdeii slal jeg nu tro, naar selr 
Drost Hessel lan være en Form-ker, soin holder til met 

Kongeinordere, og naar selv den gamle Ridder Jon illi 
er at lide paa?« 

»Im tror dein tun halvt, Herr-: Konae!« — sagt-e 
Reine hastigt —- »inen det er jo inuligt, jeg tager feil 
Saa lcenge jeg er hos jet, laii J vcere tryg. Naar jeg 
mærler mindste Uraad stal jeg advare je. Havde jeg ville1 
forraade jer, saa havde jeg da ilke fortalt jet, hvad jeg sidss 
saa og hsrte paa Mollerup,« 

»Men du lagde jo bog ogsaa Haand paa Bogen 
Ranel du svor jo ogsaa sdin Konges Undergang; hvad di 

« fsjede til horte ingen.« 
»Jeg var jer pun en slet Spejdet, Herre Konge 

c hvis Fjenden ille troede mig lige saa goidt soni J. Mel 
tcenl nu itle mere paa de Sager, naadigste Herre; her er T 
sitter— Jeg troede at have fortjent Tal as jer i Aften foi 

: denne behagelige Overrastelse, og i deis Sted faar jeg 
Utah og J saar Strupler, Herre! og sorsmniiier inaasls 

; det gunstige Øjeblik. Nu sidder den dejlige Aase derind 
i og letter fig. Maasle llceder hun sig allerede as ogs drøninie 
e siidelig om eder, naar J kommer.« 
-« ,,Tal itte oni hendes Dromme, Ranel hun kaii drøm 

me forsærdeligt. Paa Hegsnaespcel havde huii nær gjor 
mig gal med sine Dromme. Men dejlig er hun; det e 

- sandt, og en lille, tlog Satan er shun. Man figer, hun vir 
l lelig slal forsiaa sig paa at sorudsige det tillommende, oz 
e jeg er selv ncier rsed at tro "det. Var det sandt, var der no 

, -.t og andet, vet lunde vcere godt at vide. Horte du hva 
- Bonden sagt-e om de tre Sole?« 

»Det var Tant og Overiro, Heere Konsgel og jeg for 
r siod itle det halve deraf. Men hvad han sagde om Elle 
i freien her i Sloven ved Ellemosen, sorstod jeg not. Este 

Bestrivelsen var det jo vor lille Aase op ad Dage« Maasti 
hun er snild not til at udnytte Bøndernes Ooertro for a 

gøre sig vigtig og drive lidt Smugihandel med hemmelig· 
Kunst-er. Nu vel, Heere Konge! er J nu ogsaa blever 

overtroist og vil spaa5, saa hat J her den bedsste Lejlighet 
s til at saa eders Videlyst tilsresttillet. J har itte ti Strid1 
- til Ellefruen, sg as saa dejligs en lille Mund vil J vist itti 
« høre andet, end godt. Det tan i alt Fald være et artigt 

Paastud for eders uventede Besøg, og det tan gøre jer 
Æventytet endnu morsomrnere.« 

,,Nu vel, jeg besøger hende, Rane! men pas oel paa, 
at ingen overrasker os! Du bliver i Nærheden og er paa 
Pletten, saasnart jeg talder!« 

»J tan være suldtommen tryg, Herre Konge!« 
Nu nærrnsetse den høje Jægersmand sig forsigtig og 

urolig Dsren til det lille Stov«hus. Han saa sørst ind ad 

Hornruden; men chedet hang sor, og han tunde tun stimte 
Lampelyset ogs en ubestemt tvindelig Stittelse, der syntes 
at hvile paa en Bænt. Hun stod ved Døren og opløstede 
Haanden, men tog den tilbage igen. Endelig syntes han 
bestemt og stog med sit Svcerdhceste ni sagte Slag paa Do- 
ren. Han hørte en let, men langsorn Bevcrgxelse i Stuen, 
Stoddet blev findt sra indvendig, og der blev stille igen. 
Han tøvede endnu nogle Øjeblit og syntes atter ubestemt, 
om han stulde aabne Døren. Exidelig aabnede han den 

halvt og sagte og tiggede ind. Lampen brændte dunkelt 
under Bjcelten, og paa Vcenten oed Bordet laa den lille, 
nhdelige Aase i en yndig Stilling og syntes at sluinre· 
Han aabnedc nu Døren helt og traadte sagte ind. Forst 
luttede han Døren ester sig og slog Stodden sor; derpaa 
nærniede han sig den sovende Pige og betragtede hende med 
de blinkenre Øjne. Aldrig synteg han at have set nogen 
dejligere Kvinde. Hendes lille Hne laa paa Bordet ved 
Siden as et Breviar med fromme Astenbønner, streone med 

gotisle Bogstaver i den frisisie Mundart. Pigens sorte 
Lotter var opløste as deres Fletninger og nderullede srit 
over den brune, jomsruelige lHals og Stuldre. For itte 
at sorslrcrtte hende med sit lange Svcerd, hang han det op 
paa en lille Trækrog paa Væggen. 

»Aase, lille Anse, vaagn op!« —- hvistede han — »Du 
man laane en god Ven HUH i Nat.« 

Den sovende Pige rejstc sig langson1t; men hendes 
Øjne var lutte· 

»Vegt)nd nu itte at gaa i Søvne igsen, lille Aase!« 
—- Vedblev han. — »Den Spas sit jeg not as sidst. Lut 
tun de sinutte Øjne op og se vaa mig! tender du tnig itte?« 

Hun aabnede Øjnene, men scesteoe dem itte paa ham; 
de var stift og livløst opspilede; det lille, nhdelige Llnsigt 
var dødblegt og havde i høj Grad Søvngcengerindens og 
den ubeoidste Seerindes shojtidelige og srygtelige Udtryt. 

»Na Vel da!« — sagde Kongen og veq forscerdet til- 

bage — ,,er du en Hets og Spaatoinde, saa vil jeg intet 
have med dig at staffe paa mennestelig Vis, saa stal du 
brcendes en Gang, naar du falder i Klertenes Kløer. 
Dog nej, dertil er du endnu sor smut!« — tilføjede han 
roligere og betragtede hende starpt. »Ha! er det Alvor, 
K·oinde! og intet listigt Gøgleri« —- oedblesv han sprendt 
— ,,tan dn stirre ind til de sordømte, saa sig mig hvad 
den døde Raver hist paa Dauberg Stejle nu tager sig sor! 
hoad var det, han vilde sige Kong Erit Christopshersøn in- 
den otte Dage?« 

-»Røveren Paa Sstejlen« — gentog Aasse med sagte 
tlangløs Stemme uden at sorandre Stilling eller Mine, 
—- «han staar nu i den sorte Hule og talder paa Kong 
Erit Christophersøn.« 

Kongen foer sammen; han betragtede hende atter og 
blintede mistæntelig, i det han saa sig urolig orn i Stuen. 
— »Stusser du mig, Gøglerste! stal det toste dit Li.v!« 
—- mumlede han med Haanden paa sit Dolthæste. Han git 
et Stridt længer tilbage mod Deren. »Hvem ser du da i 
den Hule?« —- spurgte han med dæmpet Rost, og han syn- 
tes nu itte leenger i Tvivl onl, at hun jo oirtelig var i. en 

sorunderlig Drømmetilstand, hvori hun tunde se det for- 
borgne og maaste asabenbare ham den Fremtid, han gruede 
sor. 

Det var ligesom hun betæntte sig paa Svaret, og som 
det tostede hende smertelig Anstrengelse at se, hvad hun 
dog syntes at fornemme med en ganske anden Sans, end 
med de ubevægelige, stist opspilede Øjne. »F Hulen ser 
jeg Rot-etc — Mordere — Kvindeslændere!« — sagde hun 
endelig med den samme hvistende, tonløse Stemme. — Der 
er Konger, Fyrster og — Bisper iblandt dem. Og se! der 

sidder han, «Broderinorderen, Paa Tronen as Dødninges 
ben -—— nth Hyndet as de gloende Slanger — han bereder 

Plads sved sin Side til sin Brodersøn — hører du« —- 

»Koinde! Satan! hond drømmer di: sor chevelstab!« 
—— udbrød Kongen som overoceldet as en grneligs Angest 
—- ,,svar mig, soar mig! tan jeg srelses endnu? — hont- 
lcenge lhar jeg Frist?« 

»Sng Sværdet, som tlirrer paa Vceggen!« —- sva- 
rede Drommevandrerinden med startere Rost og pegede til 

Kongens Svæd, uden at vende Øjnene mod dets —- »naar 
det sal-der, er din Time nær!« 

Med en trampagtig Bevcrgelse samlede Kotigen urolig 
ester Svcerdset; men den tynde Trcetrog, som bar det, tnak 
—- og Ssvcerdet saldt tlirrende paa Stengulvet. 

»Bei er et Kongesvcerd og intet Vødsdelsvcerd« —- 

sagde Kotigen stolt og heftig,»i det han hastig tog Svcerdet 

op og syntes med det i Haanden at føle Kraft til at trodsc 
sin egen Gru. —— »Nam: Bøddelsværdet tlirrer paa Væggen· 

; ved jeg not, det venter Vlo’d« —- mumlede han —- «men 
« dette stal dritte mine Fjenderst Ha, sig mig, sorscerdelige 

Kvinide!« — lvedblev hun atter og saa sig ængstelig om — 

! ,,lhvor er de sordsvmte Forrædere, der lure paa mig? er de 

mig ncer? hvor mange er de?« 

»Vi( du vide deres Tal saa tcel paa dit Bælte!« —- 

svarede Aase. —- ,,Vogt dig for de Graamuntes Kapperl 
de stjule saa raste Helte. De ride med dragne Sværk 

gennem Stove. — Se den blinde, staldede Munk! —- 

han ler og hvoesser sine Negle paa Sværdet·« 
»Ha, Polle. Palle! er det dig?« — mumlede Kongen 

og stirrede vildt hen for sig, som ogsaa han saa de srhgte- 
lige Drommesynet. — »Ser du sler?« 

»Jeg ser Jernmanden med de luende Øjne — hat 
sporet den sorte Dest« —- svarede Aase med svagere Stemmi 

og shntes udmattet og ncer ved at synke til Jorden —- 

,,Ihan5 store Svcetdi er draget —- nu vil han hævne sitt Hu- 
strus Ære!«-· 
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Kongen stirrede endnu vildt hen for krgsp — »Satan! 
: «cheoelinde!« —. raabte shan nu som rasen ue —- ,,staar du 

i Forbund med mine Dødssjender, saa stal du nu ogsaa 
vcere den første, jeg knuser med dette Svaerd!« Han 
foer nie: noli-form Raseri mod hende og vilde grilse hende 
i« Hat-sen, nren han beholdt den lose Halsdsug i sin venstte 
Haand; hans hcevede Socerd klirrede mod Lampen under 
Vjeelkem og Lampen faldt udslukt til Guloiet; han horte 
i det samme et Sliig kg en shul Lyd som af et stort Kiste- 
laag eller enTrælen1. Pigen var pludselig forsvunden. 
Kongen huggede vildt omkring sig og ravede om i Bcelg- 
knoer En gruelig Angst overvceldede ham; han vilde 

« 

malt-, men kund-e ilte. Han ledte efter Døren, men kunde 
itte finde den; han styrtede som rasende mod en Trcevceg, 
og det «oat,sorn »den gav ester, og som Husset styrtede sam- 
men over «l)am. En told Luft kom ham iMøde; han snub- 
lede og troede, han var nedstodt i en forfærdelig Morda- 
—hule. Hans Sanser forvildedes, og han saa alle de 
Skrcelkebilleder for fig, som han mest gruede for. Dei 
var «ham, sorn den blege Jomfru Jngeborg gik ham forbi 
med hcevet Dolk og nitkede ad ham med et udtørret Ded- 
ningehoved; hendes vanvittige Fader saa han danse med 
vild Latter ogs famle i Blinde efter sit Bytte, og den for- 
færdelige Stig Andersen sicd truende for ham, hvorhen han 
saa vendtse sig, med det samme skreektelige Hævnblit, som da 

han Undsagde ham paa Bibcrg Ting. Dødsangeftens tolde 
Soed udspranp saf hans Bande; det var hom, som Jorden 
bevægede fig under hans Fod. Han tumlede frem uden 
Benidsi«hed, til ·l)an endelig styrtede over en Sten og for- 
rev sit Ansigt paa Torne, og nu mærkede ban, at han 
befandt sig midt i et vildt Krat i Skoven. Et svagt Stjer- 
nelys oplnste Krattet, og han saa sig fortvivlet om. Der 
var intet Hus at se, og Synet af Pigen i Skoohuset spre- 
kom ham som en forfcerdelig Drom. 

Nu fit than først sin Sternme i sin Magt- »Er jeg 
blevcn assindig eller forkoglet!« — udbrød han — ,,Rane, 
Ranel hoor er du?« Han horte en Raslen i. Buskene, og 
Rane stod forskrwlket for ham. 

»Kors bevare os, Herre! —- er det eder?« — stammede 
Kammersoenden forundret —- ,,sl)vorledes er J kommen hid? 
—- og hvor er Huset bleven af? Jeg syntes, J kaldte inde 
sra Krattet, og jeg sprang efter Lyden — men saa bleo det 
stille paany; jeg for vild i sden fordømte Ellemose, og det 
var mig itke muligt at sinde Hufet igen.« 

,,Det er Djævelskab og Kogleri!« — sagde Kongen —- 

,,haode du itke ogsaa set baIade Pigen og Huset, vilde jeg 
forbande mig paa, jeg havde drømt eller vaeret gal. Hvor 
er Hestene?« 

»Str-als herved, Herre! jeg hører dem stampe og puste.«' 
»Afsted!« — raabte Kongen —- ,,bort sra dette for- 

bandede Sted! — Jseg er bleven forkoglet eller afsindig. 
—- Jegs bliver aldrig et Menneske mere, kommst jeg ikke 
strals hersra!« 

» ,,Skal jeg hente Hestene? Herre!« 

i ,,Nej, forlad mig ikke! —- følg mig til dem! —- ræk 
»mig din Haand, Rane!« Han greb krampsagtig Kammer- 

svendens Heu-nd. »Du er mig dog tro, Rane! du staar dog 
ej ogsaa i Pagt med mine Mord-ere? — du forraader dog 
itte stammelig din Herr-es og Kotigcs Lio?« — — 

»Hoor kan J tale saaledes, Heere Konge2 jeg hat 
vceret i den dødeligsste Angest for eben —- J maa dog have 
Ret! Det lan ikie vcere gaaet naturligt til. Saaledes kan 
et Hus da itte pludselig synle i Jorden. Hvor i al Verde- 
kom J midt ind blandt disse Tjørne?« 

,,Jeg ved det itke Rane! Hvor er Hesteie?« 
»Vi er strats ved dem, Herre! folg mig kun! frygt 

itte. Vi finde vel en Udvej af denne sorhetsede Stov. Hei, 
Drenge! tom med Hestene!« 

Nu kom den lille Aage Jonsøn og hans Kammerat 
med Hestene. 

»Der er dog ingen Ulytke stet?« —- spurgteange —- 

,,-det syntes mig, Kongen raabte?« 
,,Han haode sforvildet sig i Krattet« — svarede Rane. 

— »Hei- er eders Host, Herre Kongel Lsad mig hjcelpe eder 
op og trcetle Heftene gennem Tjørnene, til vi finde en 

Vej eller Sti!« 
Kongsen stesg taos paa sm Hest og lod Rane lede den 

gennem de tcette Bsuske Det varede længe, og de fandt 
lwerken Vej eller Sti. Bagefter trat de smaa Drenge deres 

Heste. Den ene af dem grted: ,,vi komme aldrig ud af 
Sinnen« — sagde san klyniende 

»Ti stille, Bent!« —- sagde Auge —- »lad ikte Kongen 
merkte, du er forsagt!« 

,,F-aar det da ingen Ende?« —- udbrød nu Kongen 
utaalmodig« — ,,.Hvor fører du mig then, Rank! det blioer 
jo længere jo vcerre! Hvor er vi?« 

»Vi maa snart vcere Ved en Udgang af Skoven, Herre!« 
svarede Rane: »jeg ser allerede aaben Mart; men hoor vi 
er, stal jeg itte tunne sige, om det gjaldt mit Liv. — 

Dog, jo, nu ser jeg Lys — der ligger en hel By. Dei maa 

oære Finnerup. Hsarrestrup naa vi dog itke i Afterr, og 
J er træt, Hserre Kongel — Lad os dragse til Finnerup 
og hoile, i det mindste til Maanen staat op! J kan være 

rolig, Herre! der er brave Folk i Finnerupl der ster eder 

ingen Men.« 
(Foktsættes.)« 
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