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The-get vilde nodig ltænle Knud ved at udtale sin Me- 
ving om hans Moder og hendes Stilling hvorfor han 
sputgte sen unge Freude, hvad han nu agtede at foretage 
fig. Knud var ilte tilbpjelig til at indvie The-get i sine 
Plan-et, sont han fette, vilde dlive migbilligede Han un- 

dettettede harn derfot tun om Hensigten med hans Furt 
til Staden Og fortlarede ham nærmere, hvorledes hans 
Plan at henvende sig til Kongen for den Gang dar mis- 

1ytket. Thpger grundede nogle Liedlilte og sagde saa: 
«Gid du dilde forlige dig med din Stæbne, fom den 

ek! Jeg fer grant, at Tjele for edig er tadt for dig; du man 

ikte ødsle Tid og Penge paa at gendinde dit Fcedkenegodsl 
Saaledes er Loven, Kund, at hoig Erit Strom, foni nu 

hat Ganrden inde. fråer sig med told Mcends Ed, at han 
Log den med Rette, blidet den ham tiltendt, cg til at vinde 
Loven fattes dig mægtige og gunstige Patroner.« 

»Men mit gode, ærlige Nadn og min LEre?« spurgte 
Kund, blussende af Harme. 

»Nu, Knud«, spat-ede Theger velvillig, »jeg laste: 
site din Hojsindethed, forn jeg helt del faltek. Dvg her du 

nu mit Raad og sig saa ilte siden, at du gil raadløs fra 
mig! Tag uden Vatlen den Arn, der er tilfalden dig, 
vg se saa at tfene dit Brod som en ærlig Mand! Du 
lan gaa i en bedke Monds Brod, og heller itte er det 

uteenteligt, at du tan blive ansat i Kongens Tjeneste. Hvad 
«Æten vedtøret, tænt du da paa, at ftatdg end din mcegtige 
Freude dig dit Fædrenegods, et det dog ikle saa tletlig be- 
visi, at du ilte stulde dæee en ægtefsdt, fri Mand. Med 
Rlsgt og Lempe tan du bringe det didt og maaste grunde 
en ny Slcegt. Ved Rettergang oder du dit Mammon, 
ved Bold styrter du dig i Odelceggelfe.« 

Thpget havde der med Fremsynethed afmalet Knuds 
Fremtid omttent, sont den virtelig blev, efter at han hadde 
udtafet; men han dar for Tiden helt uimodtagelig for vise 
Rand, og det vilde del ogfaa veere til liden Ære for dam, 
om han saa let havde fundet sig i sin haarde Skæbnr. Hart 
var jo endnu saa ung, hans Mod ubojet, huns Jndsigt i 
benne Vetdens Sager tun ringe. Lang og tranq flulde den 

Bej blide, der nu i Tyøgers Fremftilling tog sig saa mage- 
lig ud. 

»Thøger,« fagde han og bled bleg, ,,J ser ille lnine 
Rast fra den rette Side. J der hufte, at fom ufrels Mand 
tan jeg ingen Sinde eje jri Jord, og ægter jeg en fri Kom- 
de, er det Ægteftabgbaand sdm ilte tnyttet og hun i Vet- 
dens Zer tun min Slegfredtvindr. Saa dil da For- 
bandelsen folge mig Vanbyrding indtil den Dag, da min 

rette, regte desel blev bedist.« 
»Saalede5 dummer Verdeng Taarstab,« svarede The- 

get tdldsindig »Dog hdor staat det stredei, at du netop 
sial ægte en adelsdaaren Inmer Der findes jo retftafne 
botgetlige, og en flig er min Hufiru Hdad tyttes du om 

Barbara Jolumgdatteri Nu, jeg gantes tun med dig, 
men sdu stal ddg vide, at hun er en dydig og retikcende 

Jomjru, del en atlig Mund dcerd.« 
Kund læmpete nogle Tsjeblitle med sig seld, men 

fbesluttede sig ddg endelig til i dette Punkt at dise sin 
,Ircende fuld Forirolighed Han inddiede harn da i sit 
Karlighedsforhold til Jsde Miete-dritten og da Thøger frit- 
tede heim starpt ud, fik han dgsaa Kundftad om det blo- 

dige Mede med Thomas Kruse 
»Deus muferecorde tui!« up brød The-get og havedede 

foldede spendet-, »saa hat du alt taget en Brod-ers Liv, cg 
der lieber Blod ved dine unge Hander!« 

»Det Blod,« fdatede Knud rolig, ,,tdngee itte min 

Sumvittighed Han var dog en ond Karl og min arge 
Wende, hvad han udfagde med fit sidste Aandedræt.« 

»Og·saa sendte du ham ud af Verden for at træde 
for Guds Domstol!" sagde Thøger harmfuld »Du fiel- 
der ham ilke sont din Herres Fjende, men sotn din egen, 
of Had og Hædn.« 

» 

·,Jeg fældede ham ille lig en Stirnand,« sparede’ 
Unud med et merkt Blit, »men i nahen, cerlig Kamp. Vi 
gik les paa hinanden med gode Vaaben og ærlig Villie at 

gste dort Regnstab od. Han havde stældt mig for en 

Bandyrding og vilde desuden rane min min Hiertensteer.« 
..Og hver,« udbrød Thsger, »der talder dig san, flal 

·«··smagse din Klinge, itte sandt, Knud? Din Vej vil gaa oder 

-Lig, og den vil spre dig til Galgen, hour din Krop vil 

Ungle. mens din Sjæl farer til Helvede.« 
»Ru taget J for haardt,« svarede Kund urvktet, »fon1 

sont jeg var den eneste Manddrabet i det ganste Land. J 
·-ved hell del, at de gode Mund ere fnatt talte, forn ille 

kqve en flig Stle paa fig, og sig mig da, om de itle alle 
Liede og ved Mandebod og Gersum have tiltedt sig Fred og 

IWgtens Tilgivelse?« 
»Dog itte Gud Herrenst« udthd Theger og saa 

Mii; »Juki opeigtig Anger og Tro til Forlesning ved 
its Kristum dem Kette Synd ad. Dog, saa siedet og 

ittig er MennCsteslagtem at de regne ilke en Sijeels 
Ihm sac- h-jt, som tit en Hen- halve Mist-) Hast im 

just Fald pag eet, Kund, at san gaar det, feelder den 

szfii Wand den andenz men nu er dieselig fei og ufti lige 
di gpdt for Ende Dsmstdh kan et Dtab i dine Kaar og 

III-i de siestes Diese er ufreli, koste dig din Hals-« 
»Sei forismeedelig MU« sparede Kund koldssindig, 

time pinefuld, dog paa ingen Munde Deden selv. 
M e gaben, eilig want-d tytles mig til femme Ti- 

Watte bete ett LIM, vg- jeg dwg gerne i Leding og 

Ad, tutde III M at blive tagen fom en god 
dpz zu its-W til set Knabe Baabnenez Gny 

M fxäee es- Mnnd fes lang 
« 

Midi« 

desw, Fugen-de- 

»Jeg ved det ikte og stiller det tkygt i Guds Haand!« 
»Al!" udbrod Thesen-, »du unde Mennestehjerte cg 

luntne MennestesjæU Stulde man ved at hpke dig tale 

faadan tænle, at Kristi Evangelium nu snatt i syv Setlek 
er præditet i dette Land? Dog, Gud naade! den Pkcediten 
var nu og i lange Tider detefter, og en Pengegave i Mun- 
tens Sæt var not til at udslette grove Syn-der. Gud have 
Lod, nu stundet det mod Enden med denne Vantundighedt 
Nu prcedites det tene Evangelium, og det maa faa Bugt 
med denne Vetdens Ondsiab.« 

»Mig tyltes ganfle det modfatte,« fagde Knud based- 
natlet. »Er-e itle fomme af de Luthetste fule Bandstkoppe 
og handle, fom var Fanden og ille Kriftus deres Gut-? 
Hvad tcenter J om Gert EritsenZ Faudt J noget Sted 
Verte Fyldehund og Slngsbroder?« 

»Jeg fer, hvorledes det hat sig med dig, Knud!« fagde 
.Thpget sstgmodig. »Du hat aftastet den gamle Klav- 
ning og itke iført dig den ny. Du lever uden Gud, og 

42Eten er den flagrende Lygtemand, hvokefter du styret din 
Knats?« 

»Saamænd«, fvatede Knud; »jeg habet de Munte 
og elfler lige fuldt itte de Lutherste. Lnd begge Patter 
dykle deres Gud, fom de ville, alt imens jeg faar oprettet 
min Ære og genvindet min Fcerdrenegaatd. Da faa vi 
siden se!« 

Thsger san hattnfuldt op og dilde give et heftigt Sonn 
men holdt sig tilbage og tad. Han saa paa den livstraftige, 
ftolte unge Mand, der sad for hom. fuld af derdslig Tng- 
hed, og hvis hele Tragten git ud paa at genvlnde time- 

lig Ære og Sordel, og han selte, at al Prediten for Ti- 
den tun vilde forhærde ham endnu mete. Han vilde dog 
forspge det med et Ord, som maatte rote ham ved det Im- 
me Sted. 

,,Jde Rielsdattet, til hvem din Hu staar," fagde han, 
»e: en god luthersi Jomftu, den ny Lin-e hengiven og tro. 

Jeg vil bede til, at hun itte falder i dine banden da du er 

en hel vanttoende Mand. hvis du, Kund, koni med hende 
til mig, jeg vilde ilte forene edets HEnder for Guds Alter, 
og bad du mig om det hellige Sakramente, vilde jeg afvife 
dig som en angetlps Synder.« 

»En uvætdig,« svatede Knud og rynlede sine Btyn, 
»ek jeg maasie ilte alene i edets Øjne, men ogfaa i Gut-T 
Dog mindes J, jeg hat ille l-jet, itte heller hytlet for edek." 

»Bisselig itte,« sagde Thsget mildere, »du et en cer- 

lig Sich stpnt du ravet orn i Vildfakelsens Motte· Du 
faar nu raade dig selv, maaste blivet du feende, hat du 

fsrft rendt Banden mod Muten. Fadeklss et du nu og 
ncesten moderlss. Du bot mindes, gaat Vetden dig frem- 
deles irnod, at du i mig hat en velmenende Fremde, fom 
desuden et en Gudg Tjenet, tinge not for Sanden, dog 
mægtig at give dig fuld Syndsforladelse. Stulde du 

nogen Tid rende om og føle Angek, saa vend dig trygt 
til mig!« 

»Tat, som bydet!« sagde Knud og rejste sig brat; dog 
vidnede hans Aasnn og Biit om nogen Sindgrøkelfe, som 
han dog underttntte. 

»Saa have Gud dig imens,« fagde Thpget hierteligt; 
,,jeg stal mindes dig i mine Bsnner!« 

Dermed ftilteLS de. Da Knud var sin Ftænde af Inne. 
blev tun Brcdden cis de Aldoksotd. denne havde tolt, til- 

bage i hanc— Hjette. Jsær nenlod de Okd i hans Sten: 
hdot staat riet ftreret, at du ftal regte en adelgbaaten Juni- 
fru? der sindes jo rettftafne botgerlige —- hvad tyltes dig 
om Barbara JotuinsdattekZ De Otd titrede Knud dg 
drev ham til Handling; han vilde vife sin Freude, at den 

Bon, nt Jde Nielsdatter itte maatte falde i hans Hirn- 
der, stulde blioe bedet sorge-weg 

Han gik slyndsomst til sit Herberge og lod ftn Heft 
sadle. Hang gcestfri Bært mceclede med Mighag hang 
forandrede Versen og glcedede sig itle meget ved hans høfs 
lige, men tolde Tatsigelfe for den nydte Geestfrihed Bar- 
bara bød hatn Farvel med blege Kinder og et spøtgende, 
sorgfuldt Blit. En halv Time efter at han hnvde for- 
lndt Koksbrsdregaard, red han bott ad Aalborgvejen, sum 
maatte spre ham til Holmegantd 

Credie Kapitel 
J Bjetregaqtd Mose. 

Paa Holrnegaard i Rindgherred fad Lavtidg Lunov 
med fin unge Huftru og hendes Slægi. Sau det end førft 
ud, fom Anna Enevoldgdnttek aldrig ftulde san Held til 

lat fejre sit Hjemfcetdggilde on fom Hugftue paa Hahne- 
gantd feste Nøgleknippet til sit Bcelte, vendte det sig den« 

isaulede5, at hun drog detind ferende alle sine med sig. Hun 
Tvar glad ved dem alle, ved Anna Seefeld, hendes Bett-. 
og Oldemodek, fordi de oplivede hendez stille Hiern, on 
hendes Husbond ingen Messer-dar i at finde paa Tidlorl 
Men Jde Nielgdatter blev nu mest tun taalt; foksiydeg 
burde hun dog ilte, voldte hendes Nærværelfe end ofte 
UfkkIA j 

Anne havde i sin Tid veret rwd ved den Tante at; 
drage herop og bo blandt de Rindherredss Knaben der varel 
saa ilde omtalte for deres Opsætsighed; dog nu havde detl 
toget en siegelig Ende med dein. De kaldies Knaber, det 
vil sige Riddetfvende, fordi mange af dem stammede fra 
Adelsmcend, for hvem det var gaaet til Agtets, ellet som 
ved Ægtestab med tinge og ufri Kvindee havde sat Born 
i Berden, der itte bleve godtendte som herende til Stunden. 
Mange af disse halbe Adelsmeend vaee dog rige Selb- 
ejerbsnder, indtil de nu nylig ved at deltage i Stippet 
Element-?- Oprst faldt i Kongens Unaade. Hans Raub- 
givek greb denne Lejlighed til at lue Banden og udvirtede 
en Forordning, hvis Haardhed og Uretfeerdighed aldrig 
tan forsvares. Samtlige Herreders Almue, som havde 
hyldet Stipper Element, blev, uden at sieer mellem stol- 
dige og ustyldigx dsmt til at have Liv og Ejendom for- 
btudt. Nu blev viftnok ikte hele Befollningen deeven fta 
has og hiern, en Grufomhed, hvortil den milde Konge 
aldrig vilde have givet sit Minde; men Bsndeene mistede 
i heldigste Fald detes Ejendomret og bleve fra joedegne 
Bender Kwnens ellee Asdelens Fæsierr. hvem det gik 
verre, maatte give faa store Stdn, at de bleve sattlge 
beend, og negle mistede hele der-es Ejendom, naar de like 

date i Stand til at indlose den med dens fulde Beerdi. 
Vistnol var Forbitrelsen over denne Haardbed, der for en 

stot Del maa stcioes paa Kongens gridste og hævngerrige 
adelige Raadgiveres Regning, saa stor, at Bsnderne hist 
og her satte sig til Modværgr. Sikkert vilde de under- 

trytte ded det sprste Niederlag, der var ramt Kongem anden 

Gang have rejst sig; men hans Vaasben havde fra nu as 
saa sejtrig Fremgang, at der ilke mere var at tcenke paa 
Modstand. 

De mandhaftige og stolte Rindherreds Knaber vare 

da knatkede, og der var tyst og sredeligt nok i deres Egn. 
Det var ayldne Tider sor Adelen, sont nu paa den under- 
tuede Bondes Regning ogede sit Gods. Heller itke Lav- 
rids Lunov undlod at drage sig Tidsomstcendighedetne til 
Nytte; men han hol-te dog til de Adelsmcend, der for lern- 

peliaft frem og itke trntlede Banden til Jorden. Faata- 
lende og ster, inen god i Gerningen var han del lidt as 
alle sine undergivnr. Krigslnsten var til hang Husttus 
Gliede helt sorbi hos hatn, ester at han havde oæret med 
at indtage Aalborg, hvor Bondehceren blev tilintetgiott. 
Han ftak derefter Soærdet i Steden, drog til sit Hjem 
og nnttede sin Stands Privilegium at bsde med Pungen og 
stille rusiede Karte til Nigets Forsvar. Jylland var egent- 
lig for ham Danniarks Rige, rg han brnd sig tun lidt otn 

Resten· 
Lamme Dags Asten, sont Knud om Mvrgenen var 

reden sta Viborg, dare de alle satnlede i Dagligværelset paa 
Helmegaard. Det var Stuniring, og Jlden knltrede i 
Stenovnen. Gamle Gidsel, hvis Livstraad var saa sej, 
sad her, som sorhen paa Vingegaard, i Ovnkrogen og ds- 
sede med sin Rosentrans i-Haanden. Hun trængte visselig 
ikke til en Sponepryn eller noget andet Tyllemtdsdel sor at 
sove· Husmodeten sad ved Vinduet paa sin Sommestol 
og gjorde nogle Sting ved det svindende Dagslyg, og Anna 

Seefeld sad hos med sin snurrende Rot. Lavrids selv 
laa, saa lang han var, paa en ijbænk og kærtegnede sin 
store Mynde, der stal sin Snude ind i bans Vamg, og Jde 
laa paa Fodtcedpet ved Ovnen og stirrede ind i Jlden. 

Det rsde Flammesicer gav hendeå Aasyn en stiftete 
Farve, end det nu cllets havde. Aldrig sor havde hun 
verret mere sager at se til end i dette Øjeblit, da hun, lig- 
gende paa Kna- og med Handerne soldede i sit Sied, sorg- 
modig stirrede ind i det blussende Baal. Hun var bleven 
lidt mere mager og havde volset sig ranlere. Dette var 

en Vinding; thi den hvide Arm og svultnende Barm var 

fuld og rund nok endda, medens bendes Ansigtstræk vare 

bledne sinere. Der var mere Sjtrl i hendes Blit; men selv 
nu, da en Alvorssly laa paa hendes Bande, viste et Trcet 
sig om bendes srisie Lceber, der mindere orn, at de vate 

skabte til SmiL 
Mens bun stirrede ind i Jlden, saa dnn et vildl 

Drommesyn —— Hinud der kasmpede med Thomas og stpdte 
sit Zvcerd i hans Brust. Hun solte et Glædesgys, og 
det raabte i bendes Zier-L ha, Knud det dar vel ajorts Kun 
lid: anede Knud der i bendeg Brev havde liest idel For- 
dotntnelie, at det tcempede faaledeg i hendes Brust. Nu 
minredes hun Kristossers dybe Harme, Annae bitre Tan- 
rer, leenroders stinarende Forbandelse oder den stotsie 
stoinkeiz Zon. Runde nu Jde lobe sin Lytte for nogen 
ringere Brig end ined Tabet as sin Ære? Knud var sor- 
dreven fra Tjele, stod stemdlet sont en Elegsrebson og habt-e 
finittet sine Hernder med Blod —— tunde littn noan Tid 
regte iin Frandes og Formynderg Bruders Drabszmand 
kxden at folge-J af Slægtencs Forbandelse og Verdens For- 
:»«1t! Bnrde hun itte udilette enhrer Tante oin hant as sin 
Zjæl oa bang Iiadn af sit HierteZ Hnn sdurate sia selo, 
boorsor bun ikke gjorde det, Da af boad Aarsaa bun elskede 
tram liøjere nu i bang illytte5- oa Ztændselisdaae end iar 
i Lytteng Zollltin og ra ban dar uden Zinle Terpaa 
tunde han give Zwar, den aloidende, han, sont indstriver 
Manne, der tnytter nogle Sjoele samtnen, stiller andre ad, 
for at de efter hans viie on kckrligeVillie kunne lutreg 
til det edige Lio gennem Jordlivetg Trængsler. 

Saa dnbt var Jde bensttnten i Grublen, at hun tilsidst 
glemte baade Tid og Eled Hun folte pludseltg en Haand 
daa sin Arm og sor samtnen, areben as Sinkt Forum- 
nielsen var dog tun let, maasle tilscrldia, thi Gerntnggmam 
den dar Jakob Smaadreng, der trcrngte sig noaet ubøvist 
srern sor at lcegsge Ved til Jlden. Oan var i Firistosser 
Flruses Brod og del eneste mandlige Tyende, sont var bledet 

hos Kvinderne, da bang Herr drog i Ledina. Jde haode 
kendt ham sra Barngkem hun haode altid vist ham Gotth, 
og han var hende hengiven, ja lnaaske den eneste tro Ven, 
hun havde paa Holmegaard 

Hun nimkede, at bang Djne søate denkes. og areben 
as en Anelse otn, at lkan Inuliaoig havde noact at ineddele 

Jbende, sont itle var sot andres Tren, eller at han maafte 
shaode et Bred sra ltnud til hende, gav hun, idet hun slytte!«e; 
sig til Side sor at lade harn regte Odnen, nøje Agt paa 
bans Færd Da ban satte Jldrageren fra sig, tom bang 
Mund ncer ved hans Ore, og han hvislede: 

»Wind venter i Bierregrav Mose.« 
Ide, sorn havde reist sig halvt, sank atter nedspaa 

Tæppet og blev dodbleg; dog sattede hun sig hurtig, rejste 
sig og gik rolig og sindig ud as Stuen, som orn intet var 

paa Farbe. 
Dagstæret var blegnet, men Msaanen lnste, og Stier- 

nerne tirldrede i den klare Frostlust. Dyb Stilhed herskede 
ointring holtnegaard, hvis rsde Mute knejste paa Ballen, 
omgivne af hoje Taten Forgceves pdslede Mannen sit 
Solvlys paa de morte Mute, der oedbleve at viere merke 
og stnmle, og Natteoinden rostede Ttæetnes nogne Greue, 
saa at de raslede, som orn de stælvede as Kulde eller Nord- 
sel. Det var lyst ude vaa Hedebanterne, og Limsjordens 
Bande blinlede i det sjerne, men i Bierregrav Mose« tret 
under Batkeaasen, var der Stygge og Marte. 

Jndhyllet i en Forværks Knabe og med Hatten over 

Hovedet ilede Ide, sulgt as Jakob Smaadreng, hen ad 
Stim, som ssrte ned til det Krat, der fra denne Side am- 

gao Mosen. Da hun havde naaet Batteilræntem standsede 
hun, stirrede ned og lyttede med bankende Hieriez men der 
var ingen at se og suldtomnien tyst. Nu bitte hun en 

Heft vrtnste bag Buskenene og tlede ned ad Stirn, idet 
Knabeheetten faldt tilbage, og heut-es Haarfletninget lyste 
i Maanestinnet Jdet hun naaede matten traadte en dsj 
Mond siem og anfangede hende t sine Arme. 

Det biet-. et langt Velkonistkys, Knab der tag, mens 

ban efter san lang da bitter en Sttljmtise tryttede sin 

Ojettenstcet til sit Bryst. Omsidet tev hun sig las og sagte 
med en Muntethed, der ellets var hende saa naturlig, inen 

nu saldt tvttngem 
Knud dog! Rappe sit jeg Tid at se, det var dig. 

Det kunde være timet mig at lysie en stemmed.« 
Uagtet hun sagte at smile, stcelvede dog hendes Stem- 

me, og hendes Øjne vate fulde as Taater. Knud lagde 
tavs sin Haand paa hendes Stuldet, vendte hende mod 

Maanens Lys og saa hende ind i hendes blege Aasyn, 
mens hun stirtede paa hans btune og vejtslagne Tritt. 

»Saa,« sagde han, ,nu lende vi hinanden!« men 

heller itte hans Rost havde den oante Sitlethed. 
»Dine Handet ete lolde,« sagde Jde og ttg en as 

dem mellem sine vatme og til-de- 

»Nu sit jeg Fløjelghandske vaa!« sagte Finud og 

smilte. ,,Lad og vandte lidt med hinanden her mellem 

Buslene,« vedblev han da lagde sin Arm om hendeg Liv. 
,Se her et Graamunl, som langes-( estet at se dig ca llappks 
as dig; mange Mile bat han mig ttv paa sin Rhg i ondt 

og i godt Befr, siden vi ssliltes.« 
»Du hat døjet ondt, Knud!« sagde Jde uden at agte 

paa Gtaamunk vg btast i Gtaad. »Es-let du Sult?« 
Knud lo, saa Jde sot samtnen 
»Du lille Taabe,« sagde han, »menet du, at je-; et 

slig Statlatl?« 
Saa gik de tavse hen ad Gtsnningem et blodigt Gen- 

sætd, tyttes det Jde, git ved detes Side. 
»Nun sor itke at volde dig lllylte,« sagde Knud am- 

sidet, »kommer jeg i Smug ved Rattetide.« 
»Du gjctde det for min Styld, itke sandt?« 
»Im hvis Styld mon ellets?« spurate Rand. »Tet 

var et ttangt Rin herop i det Sand, og lang var Beme- 
titen her i Rettet.« 

,,Jeg mente ille det,« sagde Jde og gos. »At du 
dtcebte Thomas, vat jeg Aatsag i.« 

Dei lettede Jdes Hjette, at hun havde faaet det sagt. 
»Sandt not," svatede Knud: »fot Jde! Det taabte 

jeg, da jeg stat min Klinge i hans Bryst. Dog menet jeg. 
at vat du end ingen Sinde kommen mig sot «Zjne, vilde jeg 
dog have taget hans Liv, al den Stand han havde slcrldt 
mig sot en Vanbytding.« 

»Saaledes siget du as Godhed for mig,« svatede Ide. 
»Jeg ved det, Kand, og tilstaat, at jeg gettede dig og hand- 
lede ilde mod dig i den sidste Tid, inden du dtog sta Tjelr. 
Jeg hat bittett angtet det, og mange daagne Ncetter hat 
det lostet mig! Tto mig nu, der var Had i mit Hjette, selv 
mens jeg gantedes med Thomas. Jeg srygtede ham især 
sor din Slyld· Jeg hat sølt snndig Gliede ved at tænke 
paa, at du vog ham, og dag, Kand, raadet det i min Sich 
give Gad, han endnu var over Jorden og i Live!« 

»Da vilde du nu vcetet hans Husttu.« 
,,Aldtig, Knud, hellete dad!« 
»Nu, Ide, saaledes have Jomstuet føt ttodset oa dag 

givet sig.« 
»Na set jeg,« svatede Jde vg hævede sit vaev, »du 

tendet ilte Jde Nielsdatter. Nei. det maa jeg mene, at var 

Thomas end ond vg dig hadst, tnens han var ooen seiden, 
et haü dig doq vætre Fjende død end levende.« 

,,.L)vad siae oa gote de nu detoppe?« spurgte tinuv ag 
Peaede mod Gaatden. 

»Na ete de stille; Inen de have rasct ca fotlmndet dia. 
Jea hat maattet vtave stot TrangseL .ltnu«v, ictki jea tea 
dig i Fotsvat; isæt var den Dnst med ttrisivffet haard. 
Jeg sagte at Manrcsald i aaven Zlag ikte et Mand- 
Dkt1b.« 

»Bist tunde aaa paa Slaaetitlteaninzt,« ithede Mund; 
,,dvg agtet jea ingenlunde at snige mig detsra, met-. tilstaat, 
det var en Tvetainp, oa saa saat Ihn-um« Tod del taldeg 
et Drah. Havde itke denne Usted txtet, da Laden livis 
let, vilte jeg straks vcete medt til Tinae og qjatt Fttiswsset 
Tilbud am Bod.« 

»Im sagte vgsaa,« vedlilev Ide, »at du silleti atrgtede 
din Taad.« 

»Det tykles mig dva svcktt at anate,« faade Knud 
barst «-Sagde du ikle nyg selv, at du havde solt Gliede 
vvet, at jeg oog ham? Nu, detsot elslet jeg dig des højete.« 

»Al, Knuv!« svatede Jde, »di ete syndiae Sjctle bea- 
ge! Nu stal du faa at hete, hvot cedeltsindet en Mand 
Kristosset et! Der blev talt oin Bod; da sagde han: jeg 
lan ilke tage Bad as Finnd nn, da han tegnes sot ustels 
Mand; ret saat itaa hen. til han fanget bedte staat. Ro- 

»rer han ellet jeg ved Zagen felv, vil det komme for en Dag, 
ipaa hvilten Side han stod i den Festse. Hatt et endnu ung 
og ille fuldmnndiax naat alt tomrnet til alt, lan det koste 
ham hang Hals-. Jeg vil siaane hatn sok hans llngdoms 
Stiild og lade Havnen vctte Hetten5! Dei faat da hedde, 
at Thomas et salden i Dtcedninaen ved Svensltitv.« 

»Der et flsnt not, Ide; men hvot blev da den haatde 
Dyst, du før saade, at du havde med ham?« 

»Gut-tin du itte, hvotledes det kom, Kaude Han 
sotdtede as mig, at jeg ftulde slaa dig as Tance og Sind. 
Jngen Sinde tiere mac« J dit Navn nenne-T ingen Sinde 
mete maatte jeg have Samtvem med dig eller Matgetet. 
J slulde begge oæte som dsde sot mig. Da jeg svatede, at 
det evnede jeg ille at lode, sot han op og raabte i stot Hat- 
me: stal vide at stemme dit Bedste, endogsaa mod din egen 
Villiel Sitallels Thomas-I sidste Otd og Testamenie skal 
staa ved Magt, og det stal ske, sont han bad med Døden 
paa Labung Jngen Sinde giver jeg dig til Knud Mo- 
gensen. Ide, og mittler jeg, at du estet dette stgerSamlvem 
med hom, strenger seg dig inde!« 

»Jde,« sputgte Knud estet nogle Dieblilles meet 
Tavshed, ,,et du en modig Jomstu og vil staa Last og 
Brust med mig?« 

»Jeg vil vove meget sot din Skyld,« svatede hun med 
et Sul, »das npdig kranke Kristos, som et min anden 
Fadet.« 

»Det vil netop blive nsdvendigh Jde, at handle ham 
imod.« 

«Vi maa vente, Kund, og finde os taalmodig i vot 
Stiel-ne, til Heeren paa den ene eller anden MS jievnet vot 
Ber 

»Saa saa vi tsde, Ide, til vote haat ete blevne gtaa. 
Jeg sendet Kristosl hatt et god og tetltndet, men uralte- 
lig t sit Fast-L Del faat like histpel Hvad tan ieg site 
for, at hans Brodes var en oud Karl og lttentede min M 
lom en Nidding?« 

» 

s«k « GNUOUGI) 


