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Det oiste sig nu, at Bent intet oidste om Slaget ved 

Svensttiip· Hans Rapsetiet i Oniegnen havde gjott Bon- 
detne aatoaagne, og han havde detsot as Fotsigtighed i 
en hel Uge stjult sig i Sloven. Knud satte hani nu ind 
i Sagetnes Stilling og lagde ille Stle paa, at han selv 
havde vertet i Aalbotg, nien tilspjede, at han nied suldt 
Ovetleeg og angtende sin Nætocetelse det- havde sotladH 
Bondehæten. Da det aabenbatt inaatte væte en stot Fri- 
stelse sot Bent at slutte sig til sine sejtende Standssceller. 
inente Kund, det var klogest sttaks at stille hans Sindelag 
paa Prove. 

»Du gaat vel helst nii i Bondetnes Heer,« sagde han 
detsot, »soni itte et langt dorte. Ei du saa til Sinds, 
saa gengivet jeg dig din Ftihed, idet jeg nienet, at Nej 
et et godt Soat, lotnmet det i Tide.« 

Det teempede siensynlig i Bents Btyst, og hans Tuns- 
hed vidnede oin, at han i nogle Øjeblitle var uvis oin, 

hdiltet Valg han slulde ttcesse; men det havde gjott et 

stættt Jndttyl paa hom, at Knud havde sliittet fig til 

BIndetnes Sag. Knuds Fottcelling om, hdotletes Cle- 

nient havde standt og btændt i Vendsyssel, gjotde hani 
detnæsi tvioltaadig, da han as Naturen vat en sindig og 
tettaintende Mand. 

»Ftedløs Mand,« sagde han omsidet og saa cp med et 

tlogt Blit, ,,hat tun een Lytte, og den et tynd — at jages 
soni et Dot, lide N·sd, do og tasteo hen soin et Aadsel, 
hvis han undgaat at dingle i Galgen. Nu hat ieg bietget 
mig Fted hos edet, Knud Mogen.sen, og jeg agtet itte at 

miste den ved et nyt Vooespii. J hat gsott mig til en 

crtlia Mand, ingen Sinde gleminet jeg edet det og vil tjene 
edet tto til min sidste Time. Det bcetes inig ogsaa sot, at 

tet Bondeteziiineiite itte tan holde lange, sotdi Bandetne 
tase saa usindig. Jeg blivet da hog edet, hvis J itte hat 
stiftet Eind« 

»Nu, Beni!« udbtod Finud, »du hat et ttosast Hjette 
on, en Etattatl i Badniel, soin dii et, hat stotte Kloaftab 
eiid iiiaiigeii Hette i Eilte oq Flojl Vi blive da saiiiiiieti,oa 
du tilttasdet da stratg diii Tjeiieste. Hdig du hat Odelsen, 
hrad jea iiinn tro, saa steki iisJ iiden Fothltlina en lill: 

Bild-Stand Tatineiie sttiae i Litiet iiati its-« 

Beiit ait iiiiiiitett til Vetttet ca sortalte, iiiedenz liaii 

stikxerc ved Jldstedet, iiiaiint liistikit Tritt as sit Liv, deri- 

lilaiikt kei im sin lliizidoiih at lieu linode iscrtet Szene 

denkst Lici— tsisteriictiier Jliiinteiie i Tot-J tilostct ve: Oel 
s:e;":.i. Etexteiiszs lsjodlxed niste, at iisin esidiiit ilte trat-Te 

ggezckz ti:1:iitcri, ca Dei tineliigsc .I.Ic.::iliid euliisclse czi imitede 

st;:::" Ja .i·:-e:minzi. T-: san iizi til .Liesttiic, foxn itoks dun? 

iie ::i ei Tisc, on da Beut tut reliorsniith tin-d Reli, tor» 

te Zszel sczi kltiketrj ind i .i»i:i!:ii on tejtediz »He-Jene 
tun in Nimmt-txt Tetrftct git ds: iil .ihdilc, iiicii sinuD 

sso feist Bciii riet «tl-.ta1a231, sag stinkt TakiIii andere at 

life tret til Fikitluiii, bringe Man-:- Jeisoetseii .Oi«.«·cii czi 

But :ii form-« iiiit ftci Ziele. —- 

leeii sied lioii tut-J Hiiiinielen, on Tag-atmet stilrt 

i:i:s ad Huleiis Aalsiiinkt U Ftiiud Damit-etc og seia Ben: 

stna Lied Jlkftcket i Fietd iiked at toiie Dante. 

,,.i")oad!« taatste titiud oted, ,,et du itle as 
eritiiii 

»Ih, Giid Fadet!« svatede Bciit miiiitett, ,,ie-·.1 et 

rentt hjetii alt fot nogle Timet sideii. Da J oat falten i 

Sooii, listede sea iiiig nd ns Hiilen og gao iiiig paa Vei. 
Ratten et jo itte Hvetiiiandg Ven, men doq min.« 

»Hoad nyt ka?« sputgte Knud iitaalmodig. »Er niin 

Fadet til Hase og i Live?« 
,,Jngeti ded, hvot haii seetdes nu,« svatede Vent sin- 

kig. »Don dtog bott med den adelige Heer og et itte siden 
denkst tilbage." 

»Min Modet og Sostet da?« 
»De ete botte, og Teile staat soltetoni?« 
,,Hvad et det sot Galman«dssnat, Bent2« 

,,Mads Jespetsen inaa svate detsot, hat han lpjet. 
Hans Ltd lod: den stotste Kdinde og Joinstu Matgatet 
ete alt sot to Dage siden dtagne Sondet paa; dem sulgte 
Munten, nogle as Svendene og Pigetne, og det var et stott 
Tog nied Bogne, ladede ined en mættelig Hoden Kistet 
og Klætet.« 

«Ved inin Helgen!« udthed Kund, »saa inaa Benut- 
tie itte date langt botte.« 

»De ligge sot Randets, inen estet hvad Madö havde 
hptt, hat Rigens Hosmestet der vist dein tilbage ined blo- 

dige Pandet.« 
,,Sag«de Mads itle,« sputgte Knud ivtigt »hvot min 

Moder et dtagen hen?« 
»Dein vidste det ikte ined Sitkethed,« svatede Beut; 

»dog havte hans Faden gamle Jespet, som ilte dtog iiied 

dein, ladet sig sotliyde nied, at soni Talen gil iblandt dein. 
indeii de dtog bott, inaa de vcete diagne langt Sondet van 
til et Nonnetlostet. Jeg synes, at Mads natvnede Bis-J 
sing Klostet.« l 

Da Anud et «Øjeblit havde gtublet ovet denne inten- 

tede Tidende, saa han op nied et blegt Aasyn og sagde:. 
«Spiitgte du itte niit sta Vingegaatd«? 
»Jo nol,« sdatede Beat, det med regte jydsl Sejhed 

holdt paa sin Kundstab, indtil den blev ham asnodett 
,,Hetslabet det et dtaget bott alt nogle Dage tidligete. 
Reisen git til Randets, hoothen Mode meine, at Kein- 
detne sta Vingegaard inaa veete imaede set Bpndetnes 
Komme.« 

»Nu,« sagde Knud og sprang op, »saa vil jeg se ind 

i de toinnie Reden Jeg vil dctge sot Tjele, stiilde Bon- 
detne sætte Kaasen hethtd.« 

»Bei et mete end hol-bestände Iotetagende,« sagde 
denntng hopediystende. »Mein paa, Kritik-. at vi have 
staaet paa W sit-. Orts-e de os. tlynge de o- 

op sein Operlsbere.« 
»Den Manto et ttte fedt,« stated- itiiiiti W, ,,soni 

miet at denke Kund Iton leitende. It tm tad, den- 
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ning, da tettt du her og log dig en Potte Ssuppe imens!« 
»Villig Otge stal man itte drive,« soatede Henning 

lrcrntet. ,,Jeg riaarer tun sta, men ladet du dig itte 

TRIC- KUUD, folget jeg dig, gaar Farten end i den visse 
Ded« 

,,Ret saa!« sagde Kund; »og nu du, Bent?« 
»Min Sjoel er edets,« svarede Bent, »sa-a faar J 

tgsaa tage Kropden. Dog staat det itke sltevet paa eders 

Bande, Rund, at J stal hænges. Lytten beeret en Mand 
over Vætten, gidet han springe, og det stulde gaa ilde til, 
glippede ethoert Middel til at stelse os.« 

Te holdt nu i Hast Maaltid, sadlede Hestene og red 

saa gennetn Bigum og Ost otn Tjele Langsø ad Winge- 
gaard til. Knud sad suldt rustet paa Grsaamunt, der 

gentagne Gange vrinstede, som om den glædede sig over 

at gense tendte Steder. Bent sad bag Henning, hvis Hest 
var en stcett -Kleppert, der magelig evnede at bære den 
dobbelte Byrde. 

Med underlige Fplelset red Knud ind paia Winge- 
gaatd, hvis ode Gaardsrum gav Genlyd as Hestenes Hod- 
slag. Der var intet levende Versen at se, Stuehusets 
Vinduer vare dættede med S«lodder, Deren luttet og til- 

naglet. Uviltaarlig paatrængte stg Knud Mindet otn 

den Morgen ester Brudesærdem da Gaarden havde prim- 
let as Herret og Svende med opsadlede Hestr. Han saa 
i Aanden Jde sor sig i den blan, petlesmyktede Flojls 
Asortel, hendes stiste Kinder blussende as den sidste Duns, 
idet hun tilsmilede ham sit FarveL Siden havde hun ille 
altid set saa mildt. Naiat vilde han gen-se hende og hont- 
ledes? Havde hun ham endnu tær og vilde hun blide ham 
tro selv nu, da hatt havde smittet sine Hernder nied Tho- 
mas Kruses Blod2 Ha, taentte Knud, det var dog hendeås 
og min atgeste Fjende jeg vog! Saa lidt tyngede et Drob 

paa hang, sotn paa de sleste as hans samtidiges Satnvit: 

tighed. 
Han rev sig dog nu los sta de Jan-ker, steg af Hesien 

og git ind i Studestalden, hvis Dot stod aaben. Her sandt 
han en gamrnel Rogter, som git og sodtede magte Agne- 
ker date blevne tilbage7 de sede vate drevne til Randeth 
Den gamle bleo glad red at se Knud og gao hatn med stor 
Snatsomhrd Meddelelse otn Herslabets Astejse. Knud 
sit at vide, at Kristosser Kruse var ilet gennem Landet til 

Vingegaatd og i storste Hast attet dragen bott og havde 
taget themtder, sin Husttu, Bornene og dem alle med fis-i 
til Randerg· 

»Koinderne Arn-d saare,« sagde Rogteren, »Jomstn 
Jke undtagen. Hirn sældede ingen Taater, nien hendes 
thtsnn var lwidt sont et Ltigen·« 

Heras slitttede Knitd, at hun inden Afrejsen mantie 

linke sncet stundslab otn Thomas- Ftrnseizi Dod scr hart-:- 
Haandx thi Lpdrudet ca Flitztten vilde itte bar-: verret not 

til at Nenn-: bang- tnodine Hjettenstottsz Rinden 
End tesI sennd rzt transz- Zdende Vidcte til Ziel-e. Tit 

Te re: inJ I: Zweit-Ottern der sind neben, orinstxde litten 

cis-mit III tits, rq den ode Noli-Hand nnd lttenlnd as den 

kirttntre «»ls:·.s:;t:-.«L«jls-J:1; 11«::! inzien us Ottnntmmlsz sinnt 

Intermet states-: irrt Etrildenty sont san ofte i Hunde T.T,:-:. 
sinnt re: ji«-: so til Born.so:«tett, nie-n fnndt Den lutlet 

)c-,t sittsttnei. Hatt dnnkrede tm tin-D sin Etrik5!-in:11:ne:, 

den«-. lau-e toter-rings ttm den lnile Nenlnd st: Txn inite 

lBorxiziIttrk spart-de Linsirer lyorte lian dra ttonen rot-: 

Fa, den ietrre Port ded Pan fitte Hirnqsler, on atnile Jes- 
»;«:r tifnarkfpsed ritt-: sin i Llndninnzn 

»in-at ::..:s.:e!" ukhrtsd seist-er stndsenke, ,,tonin:et 
tin Dit, Kinn-, meng- alle ankte slt).’« 

»En. uarskikixd I.Iti’dteikselse," sande Kund on Io;« 

»den itkttxzs jen» Ists-Etsch at du man dære haardt tretngente 
itil Seinen-R 

seiner tttfteke daa spottet-en sourgte stund, booker 
ltnn lo:t!, ca om dan drante listerretninget fra fm Fett-et- 
Ftniid state-be itte tun ket forste Sporthnaal, men lot 

Jegrer Vice, at han ille haode set sin Faden stden hart 
drog fra Teile. 

»Jen» lzit rentet Or. Mogeng hver Dan,« sagde Jeszs 
per sullende, »ja hoer Time part Pagen Jea kund-: have 
draget tned te andre, tnen hvad oilde tninHetre stge, vendte 

han hjem cg itte snndt mig? J ttedive Aar hat jeg nu 

oogtet paa rette gatnle HUSJ jeg vil blide ved det og værne 
det tnod Tnoe og Slcltr. Men stulde der komme Ariel-Z- 
soll med stjungende cg stydende Vaaben, er al Modstand 
sorgæves.« 

-»Sig itte det, Jesperl Dei slal proces. og detsor 
set du mig her i Dog.« 

Jesper gjorde mange Jndvendinget mod Knuds mo- 

dige For-stet; men han mærtede snart, at han tunde spare 
sig al Ulejlighed. Saa snart Hestene date dtagne i Stald 

og fodrede, gao Knud sig til at gennemsoge Huset Hatt 
saa, at der oat bleot tnddet godt op i Kam-rette, og at 

næsten alt cis nogen Verdi var fort bott. 

»Tet var mig sasare mishageligt,« sagde Jespen 
,,men det voldte Broder Vigand, hvem Dr. Mogens hanc-e 
tildelt en over al Maadc stor Myndighed. Hvad Vil Hus 
bond sige, svutgte jeg Munlen, naar han vender hjem og 

sinder Huset hart? Han oil tatte mig, svarede han, sorri 
seg bragte alt i «Sitterhed. Til din Moder sagde han: 
des bedre Vellotnst saa vi der, bvor vi nu drage heit; tout- 

hændede Gerstet saa tun ringe Yndest i Klosttet Det huede 
mig ilde, at hatt ogsaa slæbte Or. Mogens Brevtistse med. 

Jngen Sinde troede seg den Karl og tror ham itte hel- 
ler nu. Jeg havde gerne set din Moder»og Sostet i bedte 

Lande« 
»Hvotledes teede de de ftg ved Asrejsen?« 
»Dir! Ssster var mork i Hu, dog modig nol; drin 

scetter al sin Lid til den Muntz men din Moder var sna- 
rest glad oed at slippe bott og stjule stg i et Kloster. Kan 

hun undgaa det, vender hun aldrig mere stn Taa mod 

Teile. og hendes Kaar vare for Sanden itle heller dlide 

her. Nu slælver jeg dog sor den Dag, da He. Magens 
dendet til-bage.« 

Jesper stulde have vidst, hvor tryg hatt tunde vaete 

i den Henseende. Knud steclvede sandelig ttte sot noget; 
han glemte snart baode Fader, Moder og Ssstet og gav 
sig straks i Ferrd med at gsre alt rede til Borgens For- 
sivar. Fastvmaatte hatt temte pas det, sont det trængtes 
most ttl, mltg Maul-steh Demütig blev sendt nd sot 
It finde, oq opdyde dem ttl Borg-n- Forsvar. Eiter Vent- 
Tntlde Sud gav Kund dam det Pult-g at foteselle M- 
detne, hvtllet Dmelid det nt vicde blkve pas Fleck Mk 

oar not af Æde og Dritte og tun faa Munde. Det bedfte, .’ 

fom var i Lensmandens Fadebnr oa IMMEN- skUIDe 
blive fat for dem, faa at de fra Morgen til Aften tnnde 
leve fom Herremænd 

Knnds Fryd var stot, da han med Bent efterfaa 
Vægtergangene cg Stydehullerne, og de i Forening dres- 
tede Borgens Forfvarsevne. Han floebte Armbrøster og 

Hagebøsfer hid osg tog Sigie, forn om Fjenden alt ftod for 
« 

Poeten. Han pustede sig vel en bedre Fjende end den, der « 

var i Vente; thi den cedle Følelfe, som i det førfte Øjeblit 
haode forbudt ham at værge sig mod Kriftosser Krnfe, s 

var vegen for vild Kamplyft Dei vilde nu have været ham 
teereft, om Kriftoffer tnnde tomme for felv at tage Heer-n 
orer hom. Hildurs Leg var hans Lyft, og han var kom- 

rnen flere Aarhundreder for filde til Ver-den. Hvilten Helt 
vilde han itte viere bleven, havde han levet i Selvtcegtens 
og Slægtsejdernes Tidsalderl Nu derimod var han sødt 
i et Aarhundrede, da Lsovens Arm trods alle Udflejelser i 

Samfundet dog fluttelig var ftætteft, og en Voldsmand 
sjcelden eller aldrig ramtes af privat Halm men afsfonedes 
oed Boder paa Thingr. De urolige Tidsomftcendigheder « 

nnder den sidfte Borgertrig, fom hargede Danmart, gsav 
ham Frihed til at tumle sig en tort Tid; men fnart ftulde 
han leere at flitte fig og lende den trange Vej, ad hvilten 
Tidsaanden alene tillod ham i hans mislige Stilling at 

»genoinde det tabte Fodfæftr. 
J Henning vendte iniömodig tilbage og bragte tun to 

Mænd med fig, lurvede og forfultne Karle, bedre Helte 
Treo Sulefadet end paa en Borgmur. Bonderne drog fig 
»Tidsomftcendighederne til Nytte og foretrat at hytte Stin- 
det. Alligeoel opgav Knud itte Ævret men gjorde alt rede 

til et drabeligt Forfvar. Vaabnene bleoe eftersete, Pile 
ophobede oed Stydehullerne og Kugler ftsøbie. Naar Jespek 
Gaardfoged foreftillede ham det dumdriftige i hang Fore- 
tagende, flog han hasm af Matten med, at Fjenden umnlia 
tnnde Vide, otn Forfvarsstyrten var sets Mand eller fets 
Gange ti. Der oilde blive studt fra Sindehnllerne faa hur- 
tiat, at det not ftnlde lyttes at narre de utyndige Bønder, 
hoig de oovede at angribr. Knud bad nu til,at de vilde kom- 

me, for at alle hans stønne Forfoarsmidler itte ftulde var- 

re spildte. 
Saaledes git denne Dag og den naefte, oa otn Ratten 

stiftedeg de alle paa Jesper naer til at holde Vogt Jmid- 
lertid tom det for en Dag, at Jesper havde et Øg, sont 
han havde stjult i Loen, og da det blev truttet ud for at 

feste-:- i Stalden, foreflog Bent at trætte alle tre Heile op i 

Borgaaarden for at have dem ved Haanden, hvis det stnlde 
blioe nodvendigi at flyate. Han havde ndtcentt en Plan, 
lmig Enildhed i høj Grad tiltalte Knnd, faa at han til-- 

rraadte Bentg Forslaa, naatet han famtidiat ndtalte, at 

lIan intet vilde børe om Flnat. 
Ten tredie Tags Morgen sortyndtc nogle fordiilende 

Flug-»inne, Zloasadriftrr og Vogne med Fioinder on Born, 
xxt Bande-me nasrnieoe sta, on der oarede itte lange, foreno 
en tnt thoasøjle i Nordost nnderrettede stnnd oni, at Vin 

ice-med Orient-te Forlritrede over Ilkelszsinændenesk Flnan 
Ton-. sricre dein sra at lsøde med stroppem stat Bonderne 

ch- Eaa Unterseite-, ca det faa nieset heller-eh soin de nassten 
:oer.il: sand! Stifter on Stabe toinine, Da Linned oa stost 
Lmrltezer trottierte Ton fanot re Trost i de oelfnldte tierl 

Dere, bei-J Jndlxolo de astrne ferst unrerfente for ai faa fig; 
en arm Brit Trnlne as le og Vin nod re da Stnesdillct 
.s:f Vrairren Da findeke sia Dir-er det dceldiae Baal, foin Var 

et sor·ieliat Vidnektionrd oin Minnen-J Weide. Tit anede 

rern tcin lidt, at de selo oilce komme til at flælie Eten til 

de nur Bot-geh sont stillt-e reife-J i de odelaqtesz Zieh on 

oeeraaa disse i Etmte og Sterben 
lind-un sie-r Middaz1, den samtne Daa da Moaenii 

Lonenlall deende naaede Lindnin Stoy, ryttede Bonder 
ne, en Hob vaa noale Hundrede Mand, Inod Tjele. Trut- 

ne as stristofser Kreises Bl, hnjende og bandende valtede 

de ind paa Gaarden og ftormede liae løsis paa Borapors 
ten; men inden de naaede den, bleve de inodtaane af en 

Zaer Pile oa Kugler, foin riatianot ilte ajorde megen 
Stare, men doa jog dem ftrcetflagne tilbaae Te havde 
flet itte ajort Regning paa at finde Modftand. Knnd faa 
nd ad et Glughul og gentendte med vild Glæde i Hobeng 
Forer Johan Goerdes. Han saa»Lands:-lnce·athøvdingen 
sægte med Armene og harte ham talse til Bønderne, at dse 

ftnlre ftorme los paa Porten. Da han itte tnnde faa dein 

frem, neerniede han sig forsigtig, idet han sagte Dætning 
baa en Brendestabei. Han tiggede over den op til Styde-; 
hullerne og raubte: : 

»Lut op i Djævelens Naan Overgiver J eder itte,l» 
hoem J faa er, ftal den rpde Haue fnart gale over eders 

Hovevw ! 
»Tai for sidft, du Stall og Kerltring!« raabte Knuds 

og afstsd i det famme fin Hagebøsfe, forn dundrede los! 
eg gav ham felo en god Kindheit. Kuglen fløj over Jo-» 
ban Goerces’s Hooedx thi faaledes var det fat med manae 

as den Tids Jldoaaben, at de vare nceften lige faa farlige 
sor dem, der brugte dem, fom for dem, de brngtes imod. 

Johan Goerdes havde set et Glimt as Knnd og gentendte 
l;a:n desuden paa Reiten. 

»Ha, sinnt-P raabte han. »Du Fabels Karl, er 

det dia? Jea troede dig ded. Tag mod Fornuft og oplad 
Borgen for os! Det er halsløs Gerning for dig at gøre 
Modftand, fordi du har verret paa Grevens Parti og nu 

oil blive hængt fom Overløber og Rømningsmand Et 

stsnt Syn for din Fader, vender han tilbage, at finde sin 
Gaard brændt og se sin Søn dingle i Trceet her tcrtvedl 

Overgiver du dig, tilsiger jeg dia Frev, hvis dn faa vil 

drage med os tg faegte paa vor Side. Tcent paa, at en 

Gang svare vi dog Venner!« 
Kund havde imidlerttd grebet en Armbrøft, fom han 

bedre vidfte at haandtere end Hagebøssfew Han fpændte 
den og lagde en Jernbolt paa. 

«Jngen «LIgner, Ransmand og Mordbrcender«, raub- 
te han, «stal tiere faa held til at talde Knud Mogenfetp 
ved Bennenavn!« i 

»Nu«, brslte Landstnægtem »faa stal du undgerlde 
s for dit arge Form-deri, usle Vanbyrding og Slegfredfsn 

fom du er, hvad jeg nu vel ded! Du hat itte ftsrre Ret 
til at vcene for denne Borg end den nilefte af din Fasders 
vordnede Binden Nu ftulle vt stratö lægge Bed til at ryge 
dtg nd af det readne Anstell« 

Rund havde nyttet Lejligheden til usie at tage State- 
k II Essm Jeden Goethes i sitt Vivsighed blottede fig, sent-te4 

Knud ham en Pil, som borede sig ind i hans højre Arm W 
laminede den. Med et højt Raab løb han nu tilbage til 
Bønderne, der slottede sig orn ham, og da Bent saa For- 
virringen blandt Bonderne, sagde han til Kund: 

»Na er ret Tid at frelse os! Faa de f-ørst stablei Ved 
sor Port-en, er det ude med os.« 

Knud vilde nødig stilles fra sin Fædreneborg og give 
den til Pris, men da Jlden var en Fjende, han ilte dikdc 
tunde staa sig imod, fulgte han Bents forstandige Rand, 
og de ilede da alle ned i Gaarden, hvor Hestene stad 
sadlede. Gamle Jesper steg op paa sin Heft og tog den me 

Bondetarl bag sig. Beut og den anden Karl sprang op pas 
Hennings Kleppert, og Knud sad paa Graamunt og holdt 
sorrest i Porten. Saa stille som muligt lsøftede Henning 
Planken as, stød Stodden fra, sprang sop paa Graamunki 

Ryg og tog Knud om Livet. J samme Nu gav Kund 
Graamunt as Sporerne og føjede dertil et Rap as Klingen, 
saa den med et Spring satte ud as Poeten. De andre 

sulgte efter, og under et stingrende Raab jog de gennern 
B«øndernes Stare, huggende til højre og til venstre med de- 
res Svaetd. Jnden Baader-ne tunde komme til Samling 
vare de igennem og jog ud as Yderporten. Knud svingede 
til venstke, og nu red de i rasende Fart ad Foulum til. 
Bent havde ajort Regning paa, at de ikke vilde blive for- 
fulgte, da han havde iagttaget, at tun faa af Bsnderne 
havde Hestez men Regningen vilde næppe vcere slaaet til, 
hvis Jsohan Goerdes itte var bleven gjort uka·mpdygtig. 
Nu slap de Uhindrede til Foulum By; der standsede de, 
idet baade Jesper og de to Bøndertarle forlod dem. 

»Tai for din Trostab, Jesper!« sagde Knud, »og nu 

have Gud dig, indtil vi atter mødes i bedre Tiber!« 
Derpaa rsed Knud videre med Henning og Beni, som 

lzavde faaei Jespers Heft. De bøjede snart af sor Besen 
og søgte ind paa Herrn inellem Foulum Bakker. 

»Bei er bedre at sly end at steges levende«, sang 
Henning, idet han brod Tavshedem 

»Vi msaa love for Beni, som sandt paa det Raad«, 
svarede Kund; »dog agter jeg itte nu at ride meget lern- 

gere.« 
Han tunde itte løsrive sig og vildse, før han drog bori, 

overtyde sig om Tjeles Täleran Han steg derfor as Heftm 
og lod den blive hos sine Svende i en sncever Dal bag 
nogle Buste, medens han selv steg op paa den ncermeste 
Butte, hvorfra han havde Udsigt til Gaarden. En Tid 
laa han her i den høje Lyng, idet han taenkte over den 

hengaaede Maaneds Hamdelser og denne Morgens Asden- 

tyr. Dei hele syntes at være som en Drom, og han var 

til Mode, som om der var aaaet et helt Aar og itke en 

Maaned siden den Nat, da han resmxnede fra Tjele for at 

følge sin foregidne Morbroder Med tilfredsstillet 
Lsævnfalelse tazntiie Jan paa det relrettee : -knd, hvormed 
han hadde tuatet ziasltrinaem oa herze a::er i Aanderr 

Pilensz Hvin, mensJ den for nd af Vlrnkxsrpsren da et Raub 

bag ham virtthe ham af hang Griidle1:. Tet var Hen- 
nina, der af Titnizigerriaded var aaaei U Daa Vatletam- 

nim, iaa den forile Tiijogiøjle liwve sk) US BOTACNS Tag- 
Zaa«, saade l)an, ,,nn tasncciz B.i:.c:!«' 

Kund sprang dv ca iaa stnm tät. Essig inkkere vitel- 
Dede kiteacn frem, Da de san, at Jlds n k«:«e:cJe sia, menö i 

der iainme et Vkrldiat Julielraab le: c:-.r til Dem og 
inellste am LUZDderænderned dilde Ojlædk oder, at nu vilde 
iitait en adelig Berg til dære en Ohne-both 

»Noch jei tun ditist«, saase 5::::::- liarmfuld »at 
Greis-In Da »Hin Siristjerns Vetmer Vase cf den Zoril 

;J sire Zlasatied cheke vor Æt lianfrthct i Derek Vcelde 
i delte aamle Lan-J, en nu stal de: falke fr: lsfri Miends 

sormasteliae L:ierls.1it!« 
««.ltu«, fand-e Helminth ,,oet inttxsk Dis jtke at holde 

anet listamferet af Stalle; deiq d ...... J-:: Dg Stod og 

al and-en Herligbed tilbape.« 
»Wind inaa vide«, sagde Finud irre-J et merkt Blit, »onr 

det Liliiscr for mir-U Horte du riet Ema-De «er den Erspde- 
tarl tilkasted e m: a; han taldte mia en L anlkr ding? Hvad 
trentte du derot n, HenningZ Du hart-: del for den Tale2« 

,,Nn, sinnt-'s saadic Hennina med e: last Blik og ty- 
stende Sternw, ,,det er mig umuligt a: tr: saa slei om dirt 

Moder; hnn hat en dydig Ftvindeg Miner og Lader.« 
Knud saa alad og velvillig paa sin Legebrodet og 

ratte ham Haanden 
»Lad Hitsct brænde«, sagde han saa, ,,bliver tun. 

Æren frelst!'« 
Han tastede et Vlit over til den brandende Borg og 

vendte sig saa sor at giaa ned til Hestene. J det sammt 
saa han« at nogle Ryttere var tomne til, og endnu Ender- 

han havde naaet Battens Fad, traadte Hans- The-ed- 
sen ham i Make. 

»J en dobbelt ulytielig Stund«, saade Hans, »ja-des- 
vi, Knud Mogensen! Jeg er et Dødens Sendebud Ebers- 

Fader har udaandet paa Reisen hertil og ligger Lig i Lin- 
dnm Stoy. Sca langt bjærgede jeg- ham, men Dfdktk 
har rappere Ben, og Herren var ham naadig, at han lukkede 

hans Oer i Tide og sparede ham at se sin Fædrenebderg 
hærges.« 

sKnud hørte denne Tidende med blandede Fslelsset 
og tunde ikke andet, thi han mindedes itte den Dag, da 
hans Fader hadde vist ham Kcerlighed Han føltesig dog 
greben as Budsiabets Alvor og blottede sit Hoved 

»Da vcere Gud hans Sjcel naadia!« sagde han; »Min 
Fader var han, om han end aldrig var mig g-od. For-tret 
mig nu om hans Endeligt.« 

Hans gav nu Knud en tort Meddelelse om Toget tik 
Sdenstrup,S laget og He. Magens s fidste Leoedage. Dei 
undeede Knud, men rørte ham at here-, at hans Falter-, 
da han laa saaret paa Valpladsen havde spurgt efter ham 
og udtalt sin Gliede over, at hans Sen itte havde fcegtet 
paa Bondernes Side og imod ham. Han spurgte der- 
ncest til Genete og Margaret og overrastedes itte lidt ved 
at here, at Vigand var dsragen saa langt bvrt med dem- 

»Hvad tænter J om den Sortebratder?« sputgte han 
Knud 

»Jeg ved tun lidt osm ham, var shan end min Lou- 
nester i nogle Aar«, svarede Kund. »Im heller san its 
pege paa det og det og sige, det er ikte redeligt og m, is 
dag, Hans Thordsen, sad den Sortiappe nu midt i sacht 
yaa Tjele, hope Baalet glpder hedest, stnlde yt We w 
mig nen« 

EIN-NO 


