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»E.-..i fixiiles Oel, ljiiertcs komisch iixcsn Herrens- Bei-: 
ete iile ritt-; N nlt III-in itte lute- vcsctspsl fixa iiiäiii i 

Hans Tini-, skdeii lian senkt-: renne Llcscv Ursei- ciJ on lijeiits 
ssgte visit Festes-and i Biere-. sen stinkt-- texts-u- renne 

Morgetisnkikd. J: c Ihr n«-s--,-n Jsisknxss ::c!1«i.1:!di nenne IF 
vg die-se Knie fåksski ("--s:-:s;s::i.— Zeit-; gigc il!·i«"iiaii ven Tredse 
lagbe Tniiincirl nnd-irr fis Ezspxpzz Dzmsk Fejpk endkk 
Sk- ZWEITEN-? i Ost VisJsp Ichsi Eis-D Xlksbenhnvns Oder- 

ginlsp EVET Es! s"«s1’e!n.s.). chlcjiissiist Rast-Hier J sncirt 
1354 ANY fis-? N· fis-tilgt Free i Dis-se Egne Mon den 

Fred lies: hinan-It lfjuvstrngt Dzi nxzet nor-e Lieder eller 

spmmelii Ixizxssclizil,e:.’ Hat ilte rsiexei mere London- 

dighed, Ti«iliiislk·iz-l;eri ozi lltzislleh liikjet fomelig Oder- 
haanv lijnist os? Er Dei dn fortiødent at spørge, hvi 
Herren iiizilcsr o—:·.«' 

»«.Tsi lese Poe-, iite i llanselinkkev cg Laster,« vvvede 
Dokcsthca fri:,::sc:i-t nt inkvente 

»Der todte lssnnis Dotter ozi ikle Gnds Tjeners Hu- 
sttu. Vi m all-: Ennvcre »f:: Herren, innen er ren, end 
itle ean Lille til Hei-c ers vi lijxnfalvne til Straf. Lao 

os, svkn ill-: cis-: lnitcfiiltsc, itvnmqt tolle Herren, at han 
bevor-risse for Orest Fazr i Fristelieitci chblil, men van 
ikle as Tcii Ihrsm disk-I Livckikis Lvliør.« 

»T-. ist-Eier seis- ?(-i», Des nn ere hoss Herren; —- niin 
salig Lilienkr, nsin nenne Hinter, vort lille Born og nu vor 

gode Brod-In kiirr sil ioii lssrat en Tod« 
»Tai .-..-c :-:i Net, Dort-isten Krislinn sit en deiliq 

Dnd M iin Eli-in i Oirrieiijs Izu-: va niev Herren i Sind 
og Hier-ie: men de Dein, De ilnerninggmcrnv svm gjorde 
del vg· itkc nat-te Herren-T Helliqvim eller hans Tjeneks 
Person, ils-ne De her fin Flriiine2 Dei er itle mere fvin 
sorhen, da den sicrc Gustav Adolf tcempede sor den rene 

Tro on den eimnnelifle Fribchzs Soz. Denne Gustav er 

vanslcmtet cidt fra hin c;: vct ivenile Foll nied hain. Al, 
Herre! Tit Eiigirsheds Lug er for:ii--ilet, denne Vetdens 
Begckrliishever kenn-e 9·lkenneslene, de rase inod hvercmdreT 
sotn Dj.1vle. Venv derei- Lin en fri ket vansle Fvll srn 
UdslettelfenS Tom, Amen!" 

Den iiinsvre, inne Eine syntes Dvrvthea nt udvide on 
heler ssn til en Feirtr. da henves Husbvnv saaledeå hcevede 
sin Sle i Bim, on Trveng helline Flamme lyste i hans 
Blit. Bis-nun trentte hun, et hnn en as dem, for kmis 
Stle Herren vil astcrte disse Danes Pines Enaledes 
vngaeve vnn No jin Himvondg Fromhev og Aanbgkrafl. 
der bog manite lnn vare som et Avtoinsthtev paa ny vg 
sssrre Livelser. 

Soni ve sav saaledeg i dnb Tovshev, lsd en Hests Hop- 
slag i Gaarven, væmpet as Sneen. Dorothea sok samtnen, 
og begge saa paa hinanden og lytleve. Denne Lyd havde 
ssr san vste vatslet Ulykter og Volbghatkdlingek, og Aar 

stulde gar-, inden de dansle Hustruer, Mpdre og Jomskuer 
sit den Sltæl as Blodet, som kvm over dem ved enhver 
uventet Latin. De hørte bog, at det tun var en enlelt- 

Ryttek, og at han ted sindig vp svt Direns 

ht. Hentil gil nd og loin til Dorotheas Trost vgl 
Glæde tilbage, ille med en ssendtlig Ossicer, men med en 

Landsmanv og tcerlonimen Gast, Hans Rostgaatd. Nu 
var det sryvesulvt at mades mev gvde Venner i Frei-, thii 
det gil sjældent paa. Dort-then tog hjettelig mvd Rost- 
gaard og mente, at det trange Kammer, hvor hendes 
to Smaapigek, Maria og Maria, laa og svv i en Altoka 
ttle var vierdigt til at rnmme en saavan Gest. Et mag- 

ttgt Baal hlev tckndt i Stotstuen og Bordet bettet. 

Rostgaards Tonler var optagne as vigtige og alvokY 
lige Ting, men man meetteve det ille paa hom. Han- 
htagte venlig Hiler sra Kirsten vg talte nu og da et 

spsgesuldt Ord. Dei var velgørende for Gerner -og hanc- 
husttn at have ved veres Bord en Mand, ver min i 

Kriseng Trængselgtid havde vedligeholdt sm Sindsro og 

sit gode Lune. J Frevens Dage var Nostgonrd sou- 
lommen Dotothea at vceke en alvorlig Mand, nu shntes 
han hende næsten at hsre til cde muntre. Han var vel deni 

samme, vg det var tun Tidetne, der havde sotandret sig. 
,,L)g Kirsten lider vel?« spurgte Dotothea, da de 

sced ved Maaltibet i Storstuen· 
«Saare vel, jeg tatler!« svatede Rostgaard. »Vi 

have nu, ligesom J latet Svenslerne lvit en Ugestid, 
hvotsor Flctsiesiverne og Pslserne sormere sig magiig i 

Fabeln-ten Nu tunne vi intet senve til Kobenhavn mete, 

da Jsen ligget langt nd, og Seen so var min Smugvej.« 
»Stle det til mig,« sagde Dotvthea sinilende, »gut) 

jeg gerne alt vort Flæst sor et Mode mev evers lceke Hu- 
sttuk Hendes vacerelse er svm Balsom sor en syg og 

angestsuld SjceL Jeg lan ilte nolsvm unvte mig over 

hendes .Fattethed; desværte er det langt sea, at jeg hat 
henves vaighev og Mod.« 

»Bei meldet seg ilke Kirsten,« svarede Rostgaard, 
,,hun vilve saa blive overmodig, og vesuden vurdeter 

J eders eget Mvd sor ringe, Madam Dotvthea!« 
»Von ingen Vis!« svsakede Dorsothea ydmygt. 

»Stg henve vg, at jeg alvrig gletnmer sde stsnne Daqe 
pag Kraagetup sorgangen Vaar. Tænl edel-, ht. Nive- 

soged, at i sein Maanevet hat jeg nu tlte talt mev nvqen 

as mine Ligel« 
»De Tiber stulle not« venve ttlbage,« svaeede Nost- 

gaarv, »du vansle Mænd vg Kvlndee poa ny kunne mit-es 
i Jud og tale Gaminensoed ined vernichte-« 

»Bei styvet mit Vierte at hste det sorudstges mev 

san fast Statt-P udthd thothea livlig. 
»Sanheltg!« sagde Oe. henrth »det er, ligesom 

vptsede suchet, staat J talet, Nostgaavdt Ja, sa det er i 

Anden, man Ial tende sine Bennetl J og XMens Tuer 
have meet havevststterne sot den gar-! "-fo»lkntngs 
Mod l denne Egn.« ·- 

Rostgaaed botede sit vaddx Pm 
Wande, va quen thg mil, 

L 

»Der-i Mist « 

t, 

derit af sin, sotn er eder, Dronning Sofie Amalie aj 
«sin, som er Tieren paa .Hør5l)oliii. Dei falder mig Do 

ifmit ind nn Da er Isndcrlisgt not, at ingen af eder ex 

s..k’,iallnnderc as Indien« 
,,«.ticj,« include Iliizftkunrzs nteks en tsiLs Stoltl)ek?, »Es 

er Holstenere begge to.« 
Insekt dar nemlizi fodt i Angel, on altsaa var bis-is 

tu Lille-in der link-r paa fin Bis ndnnrrlede siq i sitigenx 
TiD, bezka Epnderjndck; nun dein-min og langt fester-; 
mirs-tus- Fnlt fia beaqc Hertnzirnxnxner med dsst faslltik 

Hin-zu .i)clslencre. 
»Im man J tot itke,« visit-km Flioitaaard, ,.sige 

ikercs st,·i««.n-: Titin ern c-:—, for min lindieeliesz Stint-, da 

jeg« ilie er staat-en fcr Tnnaelmancset sum J, Or. Henrit, 
Un itle lan note Genacch i den Stil, hin-J jeg vilde De- 

kilknlse at talesom ederis Latr-am oa sinke Ti)der.« 
,,Hr.id aktiver Lærdnm nn!« spinnt-e Gerner og saa 

ap: »den er smn en Meut, der er ude af sin links-: og itte 

jixaiileiac Mir-nd nieo straft og Znarraadinbed, dem haOe 
jui fcr Tiden tiødia.« 
I »F faa Henseende tendcr J ikte eder selo. He. Hei-«- 
Irit!« socirede Rostaaard on saa sin Brett fast ind i Zieh 
»Nam- J biiver prom, ital det not vise sin, at Lcrrdom 
itle altid draslser det natnrlige Mod. Hat J itie alt Viik 
yet i Den sidste neige-« 

i literner aioede sia sine Tanler over Roitgaatds Ord 

Ton over-, i htsad Afrinde lian Oel egentlig var kommen. 
ITet Var næppe alene for sin Fornøjelfez i ethvert Fald 
piiffcde ncin at Vide det Da havede derfor Maaltidei. book-: 
eftek Dorn-then bød liirsdnat og git ind i Kainmeret til sine 
Einaapiaen Ta lian var gaaet, iad Ijiæiidene nogle 
Ijeblitle tapfe, indtil Rostgaard 1idbrkd: 

»Ich se! Der siaar en Pallaft henne i Firogenz aniZ 
er den?« 

»Den tilhører General onafor.« 
»Ha! han glemt dens« 

»Nei, ban bao mia gemine den samt et lille Stein, 
til han Vender tilbaae.« 

«Jnaen LUiand, liocxn sionz start i disse Deine stren- 
nek til Breit-:le ded, om lian nagen Sind-e Vcnder til- 

dage« 
«Deri lan J have Ret, Rostgaard! Don stulde bei 

ssnerte inia, ramte Loddet denne Mand: thi han handlede 
lenipelia med os i de fjcrten Dage, han havde sit Kvarter 
lnsr i «l1rcrltekn1arden. Tom Engl-Inder er ban ikle ns 

Danfle liabil, oa lzan faltede icer Not-lieb for min, fordi 
jea tnnne tale han«-: :l.Ili)1:er—:-:naal med l)ani. J stillde have 
set bang og Oberst Hntsclpinsons Glcede, da jeg talte dem 
til paa Engelsl; de vidste itle, at jeg hat studeret i Ox- 
ford.« — 

Gernek var itle lidt stolt ai sin Færdiahed i det 

enqelile Sprock oa del anede ham ille, at Roftaaard havde 
sceregne Grunde til at sttive fig dette baa Bret. 

,,Hvad Slagg Mand er denne Hutschinson?« spars- 
te han. 

»Ist-get stortalende, itie saa net og dannet en Mand 
som General Wavasor; men vistnoi en modig Herre, rede 
til alflens Eventyt.« 

»Han lod sig mitligvis lettelig overtale til at gaa 
over paa danst Side, bød man ham en kund Sum?« 

»Jeg ttor not, at han tunde gske det,« svarede Ger- 
net, ,.siønt det vilde falde svceri at changere saa nu; 
men malcontent er han og llagede ofte over den Behand- 
ling, Kong Karl hat ladet hatn og hans Fell blive til 
Del. Han hvervede dette Regiment og iom hetover med 
det fta England for at ftaa Svenflersie bi, men har til 
denne Dag hvetlen faaet Lejlighed til at vinde Ære elle: 

Fordel.« 
,,Fordi jeg ikie er det engelste Sprog mægtig, men 

dog hat gsode Grunde til at Inste Kundftab oni, hvorledes 
Oberst Hutschinsons Sindelag et, vil J da, He. Henrit, 
vise mig den Tjeneste, naar J atter faae hain i Tale, at 

fpsrge ham, lejlighedsvis, og som koni det fra eder felV·, 
om det vilde tiltale ham at gaa i Kong Frederiis Sold?« 

Gerner studsede og tæntte sig one- 

»J det Punkt maa J have mig undstyldti Som en 

Guds Tjener tan jeg ilie indlasde mig paa at udspejde 
Fjenden ellet hverve Soldater.« 

,,Men naar det nu bleo fordtet af eder amgevel 
He. Heut-M« sagde Rostgaatd og saa Gernet i Ojet med 
et granstende Blit. 

,,Min til-re He. Ridefoged!« svatede Gerne-: fini- 
lende, ,,jeg er en god danii Mand, min Kvnge af Hieriet 
hengiven og mit Fodeland tro. Jeg vilde intet sige eller 
gsre til Kongens Stade, gjaldt det end mit Liv. Men jeg 
foestaak mig iike paa Renten og til Jntriget duet jeg flet 
iike.« 

,,Jeg forftaar!« sag-de Rostgaard en Smule tkcenlet. 
,,Hvad J saade for til min Ros, var ikte alvorlig ment. 

J tingeagtee fnilde Planet for en lille Nielegns Styld.« 
«Visselig var det alvorlig ment,«« sagde Gernee med 

Banne; »jeg priser eder, fordi J holdt eders Landsmænds 
Mod oppe i denne Trcengselstidx det er en Gerning, be- 

hagelig for Gud og Mennestene til Gaum Men at stifte 
Ansiag og lokte Hfælpetropper fra soean Stde over paa 

dansi et en flibrig Vej at gaa." 
,,.ßvis Vorhetre,« soarede Rostgaaed, »regner mig 

Ihver Usandhed til Last, soin jeg er kommen med i denne 

Fejdetid, vil det gaa mig ilde; tan dogs beendes, han itie er 

san nøjetegnende som J, He. Henrii, og at han tilgiver 
;mig disse Smaafyndee for min Patriotistheds Siyld.« 
i Roftgaard tav nogle Øjeblitte med Rynier i Banden 
og itoinmede med Fing-Jene paa Boedetz men pludseligs 
glatte-des Rynietne, og han sagde rast: 

»Lad os nu iike sitt-des om dett Dvet maa handle 
eftet sin Overbevidning, og J ital vtde, at sum jeg fer- 
dee med Spott-et hangende i et Haar over mit hattet-, et 

der sjælden Tid til lang Oveevejelse. Dette et Dage- 
fulde af Auge-it og Stolen-ding. J ved da, at noget sterbe- 
les paaicenies af Soensteene mod Kehenhavni« 

»Nej,« spatede Gernet trosttzldtgs; »Um shstte jeg 
Spensietne sige, at var end Kebenhavn læniet til Mannen, 
vilde de dog heute den Jomieu ned.« 

»Ja, nu bliver det snart til All-ein« 
»Ohne-if stuttee J deti« 

»Bei er faa klaet sont Dagen og tin-vier mig M- 
is, at J itte hat market til det. Aas M Nvtaae hat 

g 

C. 

lmr jeq niærtet mig adstilliat, sum at Klokkerne nedtoge s 

as siirietnarnene for at stellte Kanoner deraf, oa at Strude- 
eiserne lne den annle Leir over; de fokfærdige en stnr 
»Es-oben lsrede Ltser til at omlninge Palisader med. chsts 
:i.·; ilnide cis-san den Eilig-neige Tonwer, Di mna lade Blin- 
ssienre still-: til Lein-n, listing-, Uden til Etormstiaer cg 
Likxsxis Wien eet ccd J an, nernlia at fire Tusind Leer« 

Les-ils- ter o-; Heile-: cre hierin-: irditrenne oder det gansle 
Ziel Huld » « 

»Min. Fsdilfirn liar ser forfirrdinet noale af dikse 
Elirrtssrx ixii kannte, nt det ilte var urimeliqt, om Sol- 
rpzjcrnis kund-e tun-ne til Lisetten Jkle heller lan J 
sittle riet i Forbindelse med- et knatænit AI .qreb « 

»Je« kleiner soisi faul« spart-de Rosto oaard. ,,Fionii. 
tun-l nenter me pau unoet end imci at forsyne sine Sol-J 
dater ined Stint-ten lian ladet dem seli) søige for dct ogt 
tage, hoot de ere at finde. Tiisse ijorter stulle bruaegs 
til en Lljiaskerina, at Solkaternc under Stotmlnbet itie 
slulle lunne stelltes- sm Zneen.« 

»Toroll)ea tecnite itte paa det, da hun syede dem.« 
»Was Huftru snede Liasljorter til Landsens Fjeni 

der!« ndbrød Rostgaard med et lynende Blit; »de stulle, 
vil Stud, blive viite tillmge med blodige Banden Don 
er jeg itle rolig, før det Plist er ovre, og ofte slyr Søvnen 
niine Linn naar jeg tcenler paa det, som forestaar.« 

»Da ioo jeg hidtil trngt, om end af Uvidenlsed Men 

bpkr staar det til i FindenlzaonZ Hat J spurgt unt 
derfra?« 

»Bei staat til som has Musene, naar Katten ligger 
paa Lux. Hat J ille hart om den Fane, Svensierne lod 

male med en Kat, der sidder foran en MusefceldeNZ Vi 
tm- rsl haabe, Ratten ille evner at faa Polen inden for 
Jeeldenås Gitter. Hvad er doa Tjenesten dekinde med den 

ideliae Veellem Da Kulden er streng. Boldene blive daalig 
overandte med Band, soxn strals fryser, og er nu glatte 
som Spejle· Hin-rissen lod nylig Bli)ei taae af Borsens 
Karnapper for at støbe Zziigler detai: de have Granatec 

net, nierkinger fyldte med brcendbau Za: 1 Fu it 
, 

reine nille Vcere ved Haanden med Sten oa syoende Bez, 
iiHir »tg«»iarl.1-;s. I 

»Da aive fJe rren Dis Sei-et Bel, at de er forud uns-f 
deriettekje og adnarede derinde!« i 

»Der scrner somme Full for. (5»n af dem er den! 
’Mand, J- før minnt-de, Lorens Tuxen.« 

»Ja en anden J selv?« 
,,.liansle! Men lad mig doa nu itle glemnte, hvad 

jen sor, da eders Hxistrn var til Liede, itte Dilde orataie 
sog lwad ien forud betet eder, Or. Henrik, ikte at tane mig 
fortrydelia op —- jea hat sat Tuxen Stceone her i ever-J 

Hiio i Aften ca oenter ham hvert Zijeblit.« 
»Dein slal vorre hiertelig veltommen, oa mit Huj 

stnar gansie til eher-:- Raadigbed om J hat noget at talej 
med liam om i Konaens Tjenefte.« l 

Det varede imidlettid længe, inden Tuer indfandt 
sin, og det blev saa silbe, at Rostaakd lige vilde brydc 
op og vende hjem, men dog stod lyttende i Gaarden, da 

han endelig høtte en Rytter komme hen ad Landevejen, og 
kott ester var Tuxen i Prcestegaarden 

Rostgaard oa han hilste temmelig stist og formelt 
paa hindanden, da Tuer var kommen as Hesten. 

,,Jeg iunde ilte komme før,« sagde han, da Gerne-e 
bød ham velkommen, «thi jeg var usde paa et Strejftog. 
Saa saake jeg tom til Huse og fil at vide, at min He. 
Brodek paa Kraagerup havde sendt Bud efter mig, ked jeg 
strats uden at stifte Heft, thi jeg taentte mig, at dette want- 

te gtelde en vigtig Sag.' 
»Træd nu inden for, J gode Herrerl« sagde Gewer. 

»at J tunne blive bænlede ved Jlden, og J, Tixxen, kan 

siltert traenge til en Hiertestyrtning.« 
De git da ind i Stvrstuen, men Tuxen vilde itke nnd-e 

andet end et Krus Ol. Han lod til at have Hastvætl 
med at vende tilbaae til Hjemmet og syntes iike at vcete i 
det bedste Lune. J porigt tydede hans fyldige, sunde An- 
sigt. hans livlige BIE? og hans raste Bevægelser paa, at 

han var en Man-d med et stærlt Helbred, et lysi og frejdigt 
Sind. snarraadig og tret. 

De tte Mcend seid nu om Bordet ved Ksaminen i 
Tavshed, medens Tuer tog nogle Drag af Ølttuset. 
Der syntes at vcere nogen Kulde og Forlegenhed mellem 
Rostgaatd og Turm De m: ogfaa Medbejlere itle 
alene i deres Jricr efttr :« vi- te Hædet ved Stordaad i 

Keigens Tid, men vgiaa i deees Bejlen til Majestæternes 
Gunst. Rostnaard fyntes for Diebliklet at væte den hel- 

.digste; men Tuxen overfløjede ham senere, da han hande- 
zen stcert Støtte i fin Hustru, Kristine Jo«stens, en Flenesp 
botger-Pige af FødfeL Hun havde været to Gange gift 
for, sidste Gang med Dronning Sofie Amalies Kammer- 
tjenet, Klaus Krogek, som var død i Pestens Tid 1654. 
hvoreftee hun cegtede Tuxen. Hun hande, da hun 1646 

første Gang blev Enke, vceret den svsageliqe Kronprins 
Kristians Amme og havde gengivet ham Hielt-reden, maasie 
reddet hans Liv ved omhyagelig Pleje og Badning. Der-l 
ved kom hun i stor Gunst ved Hove og opnaaede seneee af 
sit Plejebarn, Kristian den Femte, en stor Pension. 

Rostgaard og Tuxen var begge lige virtsomme i at 

bringe Kongen Efterretninger om Sidensternes Foretagen-» 
der; men ellers virtede de hver paa sin Vis. Tuer nd- 
mærtede fig mest ved eventyrlige Bedrifter og fette med 

sine Hjcelpete en Siags Guerilla-Krig i Skovene. Suatt! 
overrumplede han en Fokpost, snart fornaglede han noglei 
Kanonen ja engang lytledes det ham endogsaa at op-’ 
snappe den svenske Seltetcer Joels Kancellitasse medt 
samtlige Papiret. t 

Rostgaards Stilling forbsd hsam at inidlade sig paa 
sitge Eventtse, der vistnok ktævede Snildhed iog Mod, 
men dog ille hisdfsrte noget stott Resultat. the alene 
hanö eget Liv og Velfærd stod Paa Spu, men ogsaa hansi 
Svogets -og Jene Henritsens, der vare gaaede i Borgen sor! 
dam. Stulde alt scettes paa Spit, masatte det vcete for et 

Jtort Øjemeds Styld, og bang Tanle havde lange fyslct 
med et saadant. Dette var hverlen nie-re eller mindre end 
ved Overrumpling at tilbageerobre Kronborg. 

Mange delte hans Hat-me over, at denne Festes-ins 
var i Fjendevold, og et haab om, at den igen vilde blive 
Spensterne fravristet, vøtte stg hos de flestez men man 

s) Dem-e Jene tout kteytzgesetet 

stund-e snart taelle dem, der lunde fastte et saa fatligt og 
iiiidviklet Fotetagende i Vætt og lede det med fotnøden 
Hitaft og Snildhed. Hidtil var da heller itte nogen 
:f:«-;n:iokninet nkets en f-)t-ii;siig -«’slan, cg naar den Sag 
Itorsi kna Tale, flog Roftziaatd det hen fom et Bodespil, 

Liszt-In fotnnftig TUiand tntde indlade sig paa. Teile gjot- 
re han doa tun af Fotsixitinljeo da han alle-rede hadde sin 
Atti-in fastan met-enc- l;-an utanlinodia ventede paa et gnu- 
sxint Tidepnnlt Don toivlede itte om, at et Angreb vilde 
l!)ttei.·s; Inen han ftngtede ineget for, at det tnnde fttande 
Deo ltfotsigtiahed eller Fotrcrdeti, da msinzie inaatte ind- 
oieci i Sagen. Jmidlertkd indsna han, at Dei nat paa Ti- 
sen at se sig om efter Hjaslpere og ingen var da nætmete 

til at lilide inddiet i Zagen end Lotens Inten. 
Oietnet epfaitede sine (,""-3irftet5 Tat-kind, som om 

bang Titasrvnzintse hinktede kein i at tale fi«it, og vilde 

sjetne sin; men Rostgiiatd hoth hom iildaxse 
»Tanler J sont je31,« sagde Rostgaatd til Tuxen, 

»iaa dede vi dot højtastede Hi. Vtett om at vcete Vidne 
til Vor Saintale i Aften.« 

»Bei er jeg udidende om,« fagde Taten lidt fpidst, 
,,hdad det et, min astede Hi. Kollega Dnstct nt tale med 

« 

mig ein; men ellets finde-:- det ingen Mand- i denne Egn, 
til hoem jeg mete ttngt tot hetto enhver Hemmelighed 
nd Hi. Getner.« 

»Da hvein oed,« sagde Noftaaatd, »ein det ikte tan 
dlire til Garn for Sag-en, at Ot. Hentit indvies i den! 
Jea vil da sige edet, He. Lorens, at Nnntet om edets Be- 
itiitet alt lcenge hat vendt min Hn til eder, og da jeg 
fotlecen horte, at Krone-otan Lvetgivelse link vaetet eder 
in dazilin Zitæntelie, og at J hat ladet falde djasrve Ord 
ein den San, saa oil jea nu lade eder dire, at det et som 
talt nd af mit eget Hjette. Jeg hat den Meniiig, at Kron- 
ltotg bot dindesH tilbaae.« 

»Hm J da i Sinde at satte fligt i Perris-« sputgte 
Tnten tast. 

»Vi5selia hat jeg det, oxn andre gode dankte Mænd dille 
ihn-i :«d min Side i et saa vodeligt Zoretagende; men 

sie-g Hand dil ferst befinde, saa beahnde. og hvad andre 
itte leide, det tiez leitest.« 

,,Rasl Haand paa Variet!« iskbted Txspem ,,Tiden 
lsier efter ingen Mand.« 

,,Vil J« da hjælpe mig dermed?« sputgte Rosfgaatd 
zg tatte sin Haand frem. 

,,Vel vil jeg det!« fvatede Tuer og flog til med et 

ttaftigt Haandslag. ,,Hat J lagt en Plan?« 
»Jeg hat tcenkt adskilligt,« svatede Rostgaatd sindigz 

,,men dette er itke at løbe til, og paa hoad Maade det 

sluttelig stal udføres, inaa rette sig eftet Omftændighe- 
detne, naar Tidspunttet et der.« 

»Jeg set,« sagde Tuxen. ,,at min Btedct paa Ktaage- 
tup ille tænket paa en hurtig Krisis-rette« 

,,Saa«iaend nej!« svarede Nostaaatd smilendez ,,det 
dilde date at lebe ined Hovedet nie-d en Mut; men om J 
vil streute mig Øte nogle Øiedlitte, mener jeg, at J vil 

billige mit Ræsonnement Hidtil hat jeg intet foretaget 
i denne Sag. Det føtste Sttidt burde vcete at sitre mig 
ftote Sttidsttæfter.« 
eders Samtytte og gode Hjaelpz jeg ded, at J taader over 

»J det mindste hat jeg nogte tcette Katle og gode 
Fotere til Disposition Der et Maleten Otto Butfeldt, 
fom alt hat taget et Rids af den svenske Leit, Fifteten 
Jngvat Lotentzen, der lob mangen en god Gang ind til 

Kobenhavn med sin Baad, Stovtideten Lotens Knudfen, 
det hjalp mig godt paa mangt et Sttejftog, og faa detk 

sbistre Snied Anton Beetmann, som fotnaglede de svenste 
JKanonet ded Rungfted, en Vovehals af første Stusse; men 

ftemfot alle min aamle Ktigstammetat, Gefrejtetett 

iVetnt Phalen; han et en Karl, der fotftaat sig paa Kom- 

Hmando og tun føte sme Folt ftein.« 
»Slig Flot tan jeg itke stille,« svarede Rostgaatd, 

»men jeg vil lade edet vide, at jeg nætet Haab om i Oluf 
Stenvintel at vinde en Kampfalle«. 

»Jngeniøten paa Kronborg?« udbtød Taten. »Ih! 
han vejet hele min Hær op. Vi have da en allietet i 

)Fceftning«en, og de danste Karle, sont blev det, folge ham 
sittett.« 

»Jeg haabet,« sagde Roftgaatd livlig, »at det steil 
blive en iapital Ovettumpling. Men høt nu videte —- 

mit ncefte Sktidt stal væte hos min Svoget, Toldtæmme- 

treten i Helsingst. at samle de Mænd, hvilte jeg menet 

’siittede til at fremme vott Foretagende; dog itte, før jeg 
hat vundet Stenvinkel. Saa loinmer jeg itte tomhcendet 
til Naadslagningem thi jeg hat da to gode Ttumfer paa— 
Haansden — min Ht. Broder paa Høtsholm og Jngenioren 
paa Kronborg.« 

»J er sandelig Monden til at foteftaa fligt,« sagde 
Taten; »det vilde væte mig plat umsiligt sanledes at leg- 
ge Sten til Sten, indtil den hele Bygning et fætdig.« 

»Men jeg er nceppe Manden til at føte an i Kam- 
pens Stund,« siyndte Rostgaatd sig at tilføje. »Der-for 
bedet jeg Tuer om at tage Kommansdoem og selv gaar jeg 
med som gemen Soldat. Det galder at holde det hoje 
Mod i Tømine, indtil Timen er det. Slulle vi vcete enige 
om at holde os ganste tolige, indtil det, som forberedes 
mod Kobenshavm et ovtei Falder Kobenhavm hvad Gud 
fotbyde, da er alt ude, og da et der intet at vove sin Hals 
for; men tiabe sSvettstetne Slaget, have de faaet et Kneek 
og et muligvis lettere at faa i Tale.« 

»Det ladet sig hier« svarede Tuxsenx »men tsv det- 
efter ikke fot længet Det tunde ellerg let hande, at Spen- 
ftetne ovettumplede vg-, og vi itte dem." 

»Jeg beder edet,« sagde Rostgaard, ,,enaangs at dtage 
til Krondorg og se med egne Øjne, hvot vel Slottet er 

udbedret, hvot tcet Boldene er spættede med Kanonen 
og hvor strengt hvet Abgang til Festntngen bltvet vogtet. 
J vil da fande, at med mindre end fein Vundrede Man-d 
staa vi itte den Dyft tgennemz deiuden ville ogiaa Bauten 
og Penge bltve fornsdnr. Tor jeg spiege, om J er ka- 
spabel at stasse alt dette til Veje paa en Studei Bis mig 
da den Tillid at lade mig« forbetede Sagen, da jeg er sas 
nær Siedet. Steg stal itte fortsmme at undetrette edee out 
Sagens Gat Pgive Signalet, noar alt et modent, sc 
Attionen II. For-IX 
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