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F Ø R S T E KAPITEL. 

lutningen af det femtende Aarhundrede forberedte en 
Række tilkommende Begivenheder, som endte med at 
hæve Frankrig op til den imponerende Magt, der siden 
stadig fra Tid til anden har været Hovedgjenstanden for 

de andre evropæiske Nationers Skinsyge. Før den Tid maatte det 
kæmpe for selve sin Tilværelse med Englænderne, der allerede sad 
inde med dets skjønneste Provinser, medens dets Konges yderste 
Anstrængelser og dets Folks Tapperhed knapt kunde beskytte Resten 
imod at komme under fremmed Aag. Og det var endda ikke den 
eneste Fare. der truede det. De Fyrster, der sad inde med store 
Kronlén, og særlig Hertugerne af Burgund og Bretagne, havde 
vænnet sig til at tage sig deres Lenspligter saa let, at de ikke be-
tænkte sig paa at rejse Banneret imod deres Suveræn og Lensherre 
Kongen af Frankrig, under de ubetydeligste Paaskud. I Fredstid 
herskede de som uindskrænkede Fyrster i deres egne Provinser, 
og Huset Burgund, der foruden Landskabet af dette Navn raadede 
over den skjønneste og rigeste Del af Flandern, var i sig selv saa 
rigt og mægtigt, at det hverken i Henseende til Glans eller Styrke 
gav Kronen noget efter. 

Paa samme Maade som de store Lensmænd tilrev enhver 
ringere Vasal af Kronen sig saa megen Uafhængighed, som hans 
Afstand fra den suveræne Magt, hans Lens Udstrækning eller hans 
Borgs Styrke satte ham i Stand til at hævde, og disse Smaa-
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tyranner, som Loven ikke længere kunde ramme, gjorde sig ustraffet 
skyldig i en afsindig Undertrykkelses og Grusomheds vildeste Ud-
skejelser. Alene i Auvergne forfattedes der en Beretning om over 
tre Hundrede saadanne Adelsmænd, for hvem Blodskam, Mord og 
Ran var noget ganske almindeligt og dagligdags. 

Foruden disse Onder var der endnu e t , som bidrog ikke 
lidet til at forøge Elendigheden i dette ulykkelige Land, og som 
havde sin Rod i de langvarige Krige imellem Frankrig og England. 
Talrige Skarer af Soldater bestaaende af Udskuddet fra alle andre 
Lande havde samlet sig paa forskjellige Steder i Frankrig under 
Anførere, de selv havde valgt sig blandt de tapreste og heldigste 
Æventyrere. Disse Lejesvende solgte deres Sværd for en vis Tid til 
den højest bydende, og naar de ikke kunde faa saadan Tjeneste, 
førte de Krig for egen Regning, indtog Slotte og Borge, som de 
benyttede som Tilflugtssteder, gjorde Fanger, som de tog Løse-
penge for, brandskattede de aabne Landsbyer og Egnen omkring 
dem og gjorde sig ved al Slags Røverfærd værdige til de Hæders-
navne, de fik — Tondeurs og Ecorchéurs, Klippere og Flaaere. 

Midt under de Rædsler og den Elendighed, der opstod som 
Følge af saa forrykkede Forhold i det offentlige Liv, var det be-
tegnende for Livet paa den lavere Adels saa vel som paa de over-
ordnede Fyrsters Borge og Slotte en ryggesløs og overdaadig 
Ødselhed; og deres undergivne traadte i deres Fodspor ved at 
sætte de Midler, de afpressede Folket, over Styr paa en raa, men 
glimrende Pragt. Over Forholdet imellem de to Kjøn var der et 
Præg af romantisk og ridderligt Galanteri, som imidlertid ofte 
skæmmedes af grænseløs Tøjlesløshed. Det vandrende Ridderskabs 
Sprog var endnu i Brug, og dets Forskrifter fulgtes, skjønt den 
rene Aand af hæderlig Kjærlighed og menneskevenlig Iver, som det 
indskærpede, ikke længere adlede og sonede dets Udskejelser. Dyst-
løbene og Ridderspillene, Gjæstebudene og Drikkelagene, som fandt 
Sted ved ethvert lille Hof, indbød enhver omflakkende Æventyrer 
til Frankrig, og naar han kom dertil, undlod han sjælden at gjøre 
Brug af sit dumdristige Mod og sin halsbrækkende Foretagelsesaand 
til Handlinger, som hans heldigere stillede Fædreland ikke frembød 
Spillerum for. 

Paa dette Tidsrum besteg Ludvig den ellevte den vaklende 
Trone, og det saa' ud, som om clet var hans Bestemmelse at frelse 
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det skjønne Land for de forskjellige Ulykker, der truede det. Hans 
Karakter var i og for sig slet, men i Virkeligheden modvirkede, be-
kæmpede og for en stor Del tilintetgjorde den Virkningerne af 
Tidens Brøst — ligesom det hedder i gamle Lægebøger, at Gift-
arter, der have modsatte Egenskaber, ophæve hinandens skadelige 
Virkninger. 

Han var modig nok, saa snart det gjaldt et eller andet 
nyttigt og politisk Formaal, men han havde ikke Gnist af den ro-
mantiske Tapperhed eller af den Stolthed, der i Reglen fulgte med 
denne, og som vedblev at kæmpe for Æren længe efter, at Nytte-
formaalet var opnaaet. Rolig, snedig og skarpt opmærksom paa 
sin egen Fordel bragte han ethvert Offer, ofrede baade sin Stolthed 
og sin Lidenskab, naar de kom i Strid med denne. Han skjulte 
omhyggelig sine virkelige Anskuelser og Hensigter for enhver, der 
kom ham nær, og sagde jævnlig, at den Konge, der ikke kunde 
forstille sig, ikke forstod sig paa at. regere, og at han for sit Ved-
kommende vilde kaste sin Hue i Ilden, hvis han troede, at den 
vidste Besked med hans Hemmeligheder. Intet Menneske hverken 
i hans egen eller nogen som helst anden Tid har bedre end han 
forstaaet at benytte sig af andres Skrøbeligheder og skjønnet, hvor-
naar han maatte passe paa ikke at blotte sig ved i Utide at give 
efter for sine egne. 

Han var af Naturen hævngjerrig og grusom, og det endog i 
den Grad, at han fandt Fornøjelse i de hyppige Henrettelser, han 
paabød. Men ligesom der ikke var Spor af Barmhjærtighed i ham, 
som nogen Sinde bragte ham til at vise Skaansomhed, naar han 
trygt kunde fordømme, saaledes lod han sig aldrig af sin Hævnlyst 
ægge til ubetimelig Voldsomhed. Han kastede sig sjælden over sit 
Bytte, før han var sikker paa at kunne faa Tag i det, og før alt Haab 
om Frelse var ude, og hans Bevægelser var saa omhyggelig maske-
rede, at Verden i Reglen først, fik at vide, hvad han havde villet 
opnaa ved sine Manøvrer, naar Maalet var naaet. 

Paa samme Maade veg Ludvigs Gjerrighecl Pladsen for en 
tilsyneladende Ødselhed, naar det var nødvendigt at bestikke en 
rivaliserende Fyrstßs Yndling eller Tjener for at afvende et truende 
Angreb eller for at bryde et Forbund, der var bleven sluttet imod 
ham. Han var en Ynder af Adspredelser og Udsvævelser, men 
hverken Kvinder eller Jagt, som var hans Hovedlidenskaber, afholdt 

1* 
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ham nogen Sinde fra paa den regelmæssigste Maade at passe Stats-
sagerne og sit Riges Anliggender. Han havde en dyb Menneske-
kundskab, og han havde søgt den i sine Undersaatters private Liv, 
som han ofte personlig deltog i, og skjønt han af Naturen var stolt 
og hovmodig, betænkte han sig ikke paa med en Ligegyldighed for 
de Skranker, Samfundet vilkaarlig havde sat — en Ligegyldighed, 
som den Gang ansaas for umaadelig unaturlig —, at hæve Folk op 
fra de laveste Klasser og anvende dem i de vigtigste Stillinger, og 
han forstod saa godt at vælge sine Folk, at han sjælden tog fejl 
af deres Egenskaber. 

Dog var der Modsigelser i denne snedige og dygtige Herskers 
Karakter, thi Menneskenaturen er sjælden usammensat. Skjønt han 
selv var det falskeste og troløseste Menneske, der har gaaet paa 
Jorden, hidrørte nogle af de største Fejlgreb i hans Liv fra en alt for 
ubesindig Tillid til andres Ærlighed og Redelighed. Naar han begik 
saadanne Fejlgreb, synes de imidlertid at have haft deres Rod i 
en alt for raffineret Snildhed, der bragte Ludvig til at give sig Ud-
seende af at nære en ubetinget Tillid til dem, han vilde overliste, 
thi i Almindelighed var han saa skinsyg og mistænksom som nogen 
Tyran, der nogen Sinde har levet. 

Der kan endnu fremhæves to Træk for at fuldstændiggjøre 
Billedet af denne frygtelige Karakter, som gav ham en Plads blandt 
Datidens raa Ridderfyrster som Dyretæmmeren imellem de vilde Dyr, 
det til syvende og sidst er lykkedes ham at faa Magt over ved sin 
overlegne Kløgt og Snildhed, ved at fodre dem og ved at slaa 
dem, medens de, hvis han ikke havde tæmmet dem ved sin Kunst, 
vilde have brugt deres vældige Kræfter imod ham og sønder-
revet ham. 

Det første af disse Træk var Ludvigs umaadelige Over-
troiskhed, en Straf, hvormed Himlen ofte slaar dem, der ikke vil 
lytte til Religionens Bud. De Samvittighedsnag, hans slette Hand-
linger fremkaldte, søgte Ludvig aldrig at dulme ved at indskrænke 
sine machiavellistiske Rænker, meri han søgte forgjæves at dæmpe 
og undertrykke denne pinlige Følelse ved Iagttagelse af overtroiske 
Skikke, strænge Bodsøvelser og rige Gaver til Gejstligheden. Den 
anden Ejendommelighed, som undertiden findes besynderlig parret 
med den først nævnte, var en Tilbøjelighed til plumpe Nydelser og 
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hemmelige Udsvævelser. Han, som var sin Tids klogeste eller i alt 
Fald snildeste Fyrste, satte Pris paa at omgaas simple Folk, og 
da han selv var en vittig Mand, havde han mere Fornøjelse af de 
skjæmtsomme Indfald og bidende Svar, der kunde komme frem i 
Samtaler, end man skulde tro, naar man ser hen til andre Træk i 
hans Karakter. Han tog endogsaa Del i komiske, med hemmelige 
Kjærlighedshistorier forbundne Æventyr med en Frihed, der kun 
lidet stemte med hans sædvanlige forsigtige Mistænksomhed, og 
han syntes saa godt om den Slags simple Galanterier, at han lod 
en Del lystige og slibrige Anekdoter af den Art samle i en Bog, 
der er vel kjendt blandt Bibliofiler, i hvis Øjne — og andre Øjne 
er den Bog ikke for — den r i g t i g e Udgave er mange Penge 
værd*). 

Ved Hjælp af denne Fyrstes mægtige og kloge, om end alt 
andet end tiltalende Personlighed behagede det Himlen, der virker 
med Stormen saa vel som med den milde, sagte Regn, at gjengive 
den store franske Nation den borgerlige Styrelses Goder, som næsten 
var gaaet tabt for den, da han besteg Tronen. 

Før han arvede Kronen, havde Ludvig snarere givet Beviser 
paa sine Laster end paa sine fremragende Evner. Hans første 
Hustru, Margarete af Skotland, blev »talt til Døde af onde Tunger« 
ved sin Mands Hof, hvor der ikke vilde være kommen et Ord frem 
imod den elskværdige og forurettede Prinsesse, dersom Ludvig 
ikke selv havde opmuntret Bagvaskerne. Han havde været en 
utaknemlig og oprørsk Søn, havde en Gang indladt sig paa en 
Sammensværgelse, der gik ud paa at bemægtige sig hans Faders 
Person, og en anden Gang ført aaben Krig imod ham. For den 
første Forbrydelse blev han forvist til sit Len Dauphiné, som han 
styrede med stor Klogskab; for den anden blev han jaget fuld-
stændig i Landflygtighed, saa at han saa' sig nødsaget til at søge 
Barmhjærtighed, ja næsten Almisse hos Hertugen af Burgund og 

*) Denne editio princeps, der, naar den er i god Stand, er meget søgt af 
Kjendere, fører Titlen: Les Cent Nouvelles NouveUes, contenant Cent Histoires 
Nouveaux, qui sont moult plaisans å raconter en toutes bonnes compagnies 
par maniere de joyeuxeté. Paris. Antoine Ver ard. Sans date d'année 
d'impression; in folio gotique. Se De Bure. 
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hans Søn, hvor han, indtil hans Fader døde 1461, nød en Gjæst-
frihed, som han senere lønnede med Utak. 

Lige i Begyndelsen af sin Regering var Ludvig nær bleven 
overvældet af et Forbund, der sluttedes imod ham af de store 
franske Vasaller med Hertugen af Burgund eller rettere sagt hans 
Søn, Greven af Charolais i Spidsen. De samlede en vældig Hær, 
belejrede Paris, leverede ham et Slag, hvis Udfald var tvivlsomt, 
under selve Hovedstadens Mure og bragte Frankrig til Ødelæggelsens 
Rand. Det plejer i saadanne Tilfælde at gaa saaledes, at den klo-
geste af de paagjældende Hærførere høster Frugterne, om end 
maaske ikke Krigeræren af den omtvistede Valplads. Ludvig, som 
havde lagt stor personlig Tapperhed for Dagen i Slaget ved 
Montl'hery, forstod snildt at benytte sig af det uafgjørende Udfald, 
som om det havde været en Sejr for ham. Han trak Tiden i 
Langdrag, til Fjenden havde hævet Belejringen, og lagde saa megen 
Snuhed for Dagen i Retning af at udsaa Mistillid imellem de paa-
gjældende store Magter, at deres Forbund »til det almene Vel«, 
som de kaldte det, men som i Virkeligheden gik ud paa at kuld-
kaste det franske Monarki, saaledes at der kun blev det ydre Skin 
tilbage, opløstes og aldrig mere fornyedes i saa frygtelig en Skik-
kelse. Fra dette Tidspunkt af var Ludvig, som aldeles intet havde 
at frygte af England, der var fuldt optaget af Borgerkrigene imellem 
York og Lancaster, i adskillige Aar sysselsat med som en følesløs, 
men dygtig Læge at læge Statslegemets Saar eller rettere med at 
standse Udviklingen af den dødbringende Koldbrand, det paa den 
Tid var angrebet af, snart ved mildere Midler, snart med Ild og 
Staal. Frikompagniernes Røverier og Adelens tøjlesløse Undertryk-
kelse søgte han at formindske, da han ikke formaaede at gjøre 
fuldstændig Ende paa dem, og ved stadig usvækket Agtpaagivenhed 
lykkedes det ham lidt efter lidt at forøge sin egen kongelige Myn-
dighed noget eller at faa dem, der holdt ham Stangen, trykket 
noget ned. 

Men Kongen af Frankrig var endnu stadig omgiven af Tvivl 
og Fare. Medlemmerne af Forbundet »til det almene Vel«, var 
ganske vist skilte ad , men de var til endnu og kunde ligesom en 
sönderhugget Snog samle sig og blive farlige igjen. Men en endnu 
større Fare var Hertugen af Burgunds voxende Magt; han var paa 
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den Tid en af Evropas mægtigste Fyrster, og det ubetydelige Af-
hængighedsforhold, hvori hans Hertugdømme stod til den franske 
Krone, gjorde ikke synderligt Skaar i hans Anseelse. 

Karl med Tilnavnet den dristige eller, som det rettere burde 
hedde, den dumdristige, thi hans Mod var parret med Letsindighed 
og Vanvid, bar paa den Tid Burgunds Hertugkrone, som han 
brændte af Begjærlighed efter at faa forandret til en uafhængig 
Kongekrone. Denne Hertugs Karakter var i enhver Henseende en 
ligefrem Modsætning til Ludvig den ellevtes. 

Ludvig var rolig, sindig og listig, fastholdt aldrig noget for-
tvivlet Foretagende og opgav aldrig noget, der havde Udsigt til at 
lykkes, hvor fjærn denne Udsigt end var. Hertugens Sind var helt 
anderledes beskaffent. Han styrtede sig i Fare, fordi han elskede 
den, og i Vanskeligheder, fordi han foragtede dem. Medens Ludvig 
aldrig ofrede sin Fordel for sin Lidenskab, ofrede Karl paa den 
anden Side aldrig sin Lidenskab eller blot sin Lyst for noget som 
helst andet Hensyn. Til Trods for det nære Slægtskab, der var 
imellem dem, og den Hjælp, Hertugen og hans Fader havde ydet 
Ludvig under hans Landflygtighed som Kronprins, hadede og for-
agtede de gjensidig hinanden. Hertugen af Burgund ringeagtede 
Kongens forsigtige Politik og antog det for Vidnesbyrd om Mangel 
paa Mod, at han ved Forbund, Kjøb og andre indirekte Midler søgte 
at opnaa Fordele, som Hertugen i hans Sted vilde have tilrevet sig 
med væbnet Haand. Han hadede ogsaa Kongen, ikke blot for den 
Utaknemlighed, hvormed han havde lønnet tidligere Tjenester, og 
for de personlige Fornærmelser og Beskyldninger, Ludvigs Sendebud 
havde overvældet ham med, medens hans Fader endnu levede, men 
ogsaa og især paa Grund af den Understøttelse, han hemmelig ydede 
de misfornøjede Borgere i Gent, Lüttich og andre af Flanderns 
store Byer. Disse urolige Stæder, der skinsygt vaagede over deres 
Privilegier og var stolte af deres Rigdom, gjorde jævnlig Oprør 
imod deres Lensherrer, Hertugerne af Burgund, og kunde altid 
være visse paa at finde hemmelig Støtte ved Ludvigs Hof, idet 
denne greb enhver Lejlighed til at puste til Ilden, naar der udbrød 
Splid inden for hans overmægtige Vasals Enemærker. 

Hertugens Foragt og Had gjengjældtes fuldt ud af Ludvig, 
om han end brugte et tættere Slør til at skjule sine Følelser med. 
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Det var umuligt andet, end at en Mand med hans store Skarpsin-
dighed maatte foragte en stædig Halsstarrighed, som aldrig opgav 
sit Maal, hvor farlig end en saadan Udholdenhed maatte vise sig 
at være, og en dumdristig Voldsomhed, som styrtede af Sted uden 
et eneste Øjeblik at tage Hensyn til de Hindringer, der var at 
overvinde. Men Kongen hadede Karl endnu mere, end han for-
agtede ham, og hans Had og Foragt var saa meget stærkere, som 
de var parrede med Frygt, thi han vidste, at naar en gal Tyr, og 
en saadan sammenlignede han Hertugen af Burgund med, giver 
sig til at angribe, er den altid farlig, selv om Dyret styrter løs paa 
sin Fjende med lukkede Øjne. Det var ikke blot de burgundiske 
Provinsers Rigdom, de krigerske Indbyggeres Disciplin og deres tæt 
sammenpakkede Folkemængde, Kongen frygtede, thi der var ogsaa 
meget ved deres Overhoveds personlige Egenskaber, der gjorde ham 
farlig. Han var den personificerede Tapperhed, som han drev lige 
til Grænsen af Dumdristighed og ud over den, han var ødsel, holdt 
et glimrende Hof, førte en glimrende Person og havde et glimrende 
Følge, udfoldede kort sagt paa alle Punkter den Pragtlyst, der var 
en Arv i Huset Burgund, og Karl den dristige drog derfor næsten 
alle Datidens ildfulde, med hans egen beslægtede Aander til sig. 
Ludvig saa' kun alt for grandt, hvad der kunde voves og naas 
med en saadan Skare dristige Æventyrere under en Anfører, hvis 
Karakter var saa ustyrlig som Karls. 

Der var endnu en Omstændighed, som bidrog til at forøge 
det Had, Ludvig nærede til sin overmægtige Vasal: han havde 
modtaget Tjenester af ham, som det ingen Sinde var hans Agt at 
gjengjælde, og han var jævnlig nødt til at lempe sig efter ham og 
endogsaa til at taale Udbrud af trodsig Uforskammethed, der kræn-
kede hans kongelige Værdighed, uden at han kunde behandle ham 
anderledes end som sin »ædle Fætter af Burgund«. 

Det er i Aaret 1468, at denne Fortælling tager sin Be-
gyndelse. Fjendskabet imellem dem var da paa sit Højdepunkt, 
skjønt der i Øjeblikket var en falsk og usikker Vaabenstilstand, 
som der saa tit havde været. Den første Person, der indføres 
paa Skuepladsen, vil ganske vist vise sig at være af den Beskaf-
fenhed, at det næppe var nødvendigt til Belysning af ham at give 
en Fremstilling af de to mægtige Fyrsters indbyrdes Forhold; men 
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de mægtiges Lidenskaber, deres Strid og Forsoning faar Indflydelse 
paa enhvers Skæbne, der kommer dem nær, og naar man kommer 
længere frem i vor Fortælling, vil man se, at dette indledende Ka-
pitel er nødvendigt til Forstaaelsen af den Persons Historie, hvis 
Æventyr vi nu gaa over til at fortælle. 



ANDET KAPITEL. 

n smuk Sommermorgen, før Solen endnu havde faaet 
Magt til at svide, og medens Duggen endnu gjorde Luften 
sval og frisk, nærmede en ung Mand, der kom fra Nord-
øst. sig Vadestedet i en lille Flod eller rettere en stor 

Bæk, et Tilløb til Cher-Floden, tæt ved det kongelige Slot Plessis-
les-Tours, hvis mange mørke Tinder hævede sig i Baggrunden over 
den vidt strakte Skov, der omgav det. Denne Skovstrækning inde-
holdt en kongelig Park eller Vildtbane, der var omgiven af et Hegn, 
og som i Middelalderens Latin kaldtes Plexitium, hvorfra det for 
saa mange franske Landsbyer fælles Navn Plessis hidrører. Det 
her omhandlede Slot med tilhørende Landsby kaldtes Plessis-les-
Tours til Forskjel fra andre og laa en halv Mils Vej syd for den 
smukke Kjøbstad af samme Navn, Hovedstaden i det gamle Toui-
raine, hvis frugtbare Slette man har kaldt Frankrigs Have. 

Paa Bredden af den omtalte Bæk lige over for det Sted, 
Vandringsmanden nærmede sig, syntes to Mænd, der lod til at være 
fordybede i Samtale, fra Tid til anden at holde Øje med hans Be-
vægelser; da det Sted, de stod paa, laa betydelig højere, kunde de 
se ham et godt Stykke borte. 

Den unge Vandringsmand saa' ud til at kunne være omtrent 
nitten Aar gammel eller mellem nitten og tyve, og hans Ansigt og 
Skikkelse, som var meget tiltalende, syntes ikke at høre hjemme i 
det Land, han færdedes i. Snittet paa hans korte, graa Kappe saa 
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vel som paa hans Benklæder var snarere flamsk end fransk, medens 
man strax saa', at den pyntelige blaa Hue med en enkelt Kristtorn-
kvist og en Ørnefjer i var skotsk. Hans Paaklædning var meget 
sirlig og saa omhyggelig, at man kunde se, at den unge Mand var 
sig bevidst, at han havde et smukt Ydre. Paa Ryggen bar han en 
lille Ransel, som syntes at indeholde nogle faa Nødvendigheds-
gjenstande; paa venstre Haand havde han en Falkehandske, skjønt 
han ingen Falk bar , og i højre Haand havde han en tyk Jagtstav. 
Over hans venstre Skulder hang der et broderet Skjærf med en lille 
Taske af rødt Fløjl, som fornemme Jægere den Gang plejede at 
have Falkenes Foder og andre Ting, der hørte til denne saa ansete 
Jagt, i. Paa den anden Side hang der i en Skulderrem, der kryd-
sede Skjærfet, en Jagtkniv eller Hirsehfænger. I Steden for Støvler 
af den paa den Tid brugelige Form bar han Halvstøvler af halv-
garvet Hjortelæder. 

Skjønt hans Legeme endnu ikke havde naaet sin fulde Ud-
vikling, var han høj og kraftig, og de lette Skridt, hvormed han 
nærmede sig, viste, at det snarere var ham en Fornøjelse end en 
Anstrængelse at vandre til Fods. Hans Ansigtsfarve maatte kaldes 
lys, skjønt den til Dels havde en mørkere Tone, som den fremmede 
Sol eller maaske stadigt Ophold i fri Luft i hans Hjemland havde 
givet den. 

Hans Træk var ikke ganske regelmæssige, men de var frej-
dige, aabne og tiltalende. Et halvt Smil, som syntes at hidrøre 
fra et lykkeligt Overmaal af Livsfylde, viste nu og da , at hans 
Tænder sad smukt og var saa hvide som Elfenben, og hans klare 
blaa Øjne, der ligeledes straalede af Munterhed, havde et passende 
Blik til hver en Ting, der kom paa hans Vej, og vidnede om God-
modighed, et let Sind og et modigt Hjærte. 

Han tog imod og gjengjældte de Hilsener, han fik af de faa 
vejfarende, der færdedes ude i disse farlige Tider, paa den Maade, 
der i hvert enkelt Tilfælde passede bedst. Den omflakkende Lands-
knægt, halv Soldat og halv Røver, maalte Ynglingen med Øjnene, 
som om han afvejede Udsigterne til Bytte og til fortvivlet Modstand 
imod hinanden, og han læste i Vandringsmandens uforfærdede Blik 
en saa tydelig Tilkjendegivelse af, hvad han kunde vente sig i Ret-
ning af Modstand, at han opgav sine ryggesløse Hensigter og sagde 
et gnavent »God Morgen, Kammerat«, som den unge Skotte besva-
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rede i en lige saa krigerisk, om end mindre vranten Tone. Pil-
grimen eller Tiggermunken besvarede hans ærbødige Hilsen med et 
faderligt Bmedicite, og den mørkøjede Bondepige vendte sig mange 
Gange om efter ham, efter at de var komne forbi hinanden og 
havde vexlet et smilende God Morgen. Kort sagt, der var noget 
vindende ved hele hans Personlighed, som ikke let undgik Opmærk-
somheden, og som hidrørte fra en Forening af uforfærdet Aabenhed 
og Godmodighed, Livlighed og en tiltalende Skikkelse. Hele hans 
Væsen syntes ogsaa at tyde paa en Person, som traadte ud i Livet 
uden Frygt for de Onder, det er omgivet af, og uden synderlig 
andre Midler til at kæmpe imod dets Gjenvordigheder med end et 
livligt Sind og et modigt Hjærte, og det er just saadanne Karak-
terer, Ungdommen lettest føler Sympathi for, og som Alderdommen 
og Erfaringen især fatter en venlig og deltagende Interesse for. 

Den unge Mand, vi har beskrevet, havde længe været synlig 
for de to Personer, der slentrede om paa den modsatte Bred af 
den lille Flod, som skilte ham fra Parken og Slottet, men da han 
saa let som en Raa , der søger til Kilden, steg ned ad den ujævne 
Skrænt, der førte ned til Vandet, sagde den yngste af de to til 
sin Kammerat: »Det er vor Mand — det er Zigeuneren. Prøver 
han paa at gaa over Vadestedet, er det ude med ham — Vandet 
staar højt, og Vadestedet er ikke til at passere«. 

»Lad ham selv gjøre den Opdagelse, Kammerat«, sagde den 
ældste af dem. »Det kan maaske spare en Strikke og gjøre Ord-
sproget til Løgn«. 

»Jeg kjender ham paa den blaa Hue«, sagde den anden, »for 
hans Ansigt kan jeg ikke se. — Hør, han raaber til os, om Vandet 
er dybt«. 

»Erfaring er den bedste Læremester her i Verden«, svarede 
den anden. »Lad ham selv probere«. 

Imidlertid var den unge Mand, da han ikke fik noget Vink 
om, at han skulde lade være, og antog deres Tavshed, han havde 
spurgt sig for hos, for en Opmuntring til at gaa over, gaaet ud i 
Floden uden at tøve længere, end han behøvede for at tage sine 
Halvstøvler af. I det samme raabte den ældste af de to Personer 
til ham, at han skulde tage sig i Agt, og tilføjede i en sagtere Tone 
til sin Ledsager: »Guds Død, Kammerat — der har du taget fejl 
igjen — det er ikke den Sladderhank af en Zigeuner«. 
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Men Advarselen kom for sent. Enten hørte den unge Mand 
den ikke, eller ogsaa kunde den ikke nytte ham noget, da han 
allerede var ude i den dybe Strøm. En mindre behændig og øvet 
Svømmer vilde ganske vist have været Dødsens, thi Bækken var 
dyb og Strømmen strid. 

»Ved St. Anna! han er jo .en flink Gut«, sagde den ældste 
af Mændene. »Løb Kammerat, og gjør din Dumhed god igjen ved 
at hjælpe ham, i Fald du kan. Han hører til dine Folk — har det 
gamle Ord Ret, drukner han ikke«. 

Den unge Vandringsmand svømmede virkelig saa godt og 
kløvede Vandet saa kraftig, at han til Trods for den stærke 
Strøm kun blev dreven et lille Stykke neden for det sædvanlige 
Landgangssted. 

Den yngste af de to Personer ilede imidlertid ned til Flod-
bredden for at yde Hjælp, medens den anden fulgte efter med 
sindigere Skridt, idet han under Vejs sagde til sig selv: »Jeg vidste 
nok, at den Ungersvend ikke vilde drukne. — Nu er han min Sa-
lighed i Land og tager til Staven! Skynder jeg mig ikke, giver han 
sig til at prygle løs paa min Kammerat for den eneste gode Gjer-
ning, jeg nogen Sinde har set ham udføre eller prøve paa at udføre 
i alle sine Levedage«. 

Der var nogen Grund til at forudsige, at Æventyret vilde 
faa den Afslutning, thi den gjæve Skotte havde allerede tiltalt den 
yngre Samaritan, der kom løbende for at hjælpe ham, med følgende 
harmfulde Ord: »I ubehøvlede Tølper! hvorfor svarede I ikke, da 
jeg raabte over til Jer, om det var raadeligt at prøve paa at gaa 
over? Fanden skal tage mig, om jeg ikke skal lære Jer at være 
høflig imod fremmede en anden Gang«. 

Disse Ord ledsagedes af den betegnende Svingning med Sta-
ven, som kaldes le moulinet, fordi Kunstneren, idet han holdt midt 
paa Staven, svang begge Ender til alle Sider, saa det lignede en 
Vejrmølle, der var i Gang. Da hans Modstander saa' sig saaledes 
truet, greb han til sit Sværd, thi han hørte til den Slags Folk, som 
ved enhver Lejlighed er raskere til at handle end til at tale. 
Hans mere sindige Kammerat, som kom til i det samme, bød ham 
imidlertid at lade være, og idet han vendte sig til den unge 
Mand, bebrejdede han ham hans Ubesindighed, saadan at gaa 
ud i den opsvulmede Flod, og hans ubændige Voldsomhed, at 
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han gav sig til at yppe Klamrfieri med en Mand, der ilede ham 
til Hjælp. 

Da den unge Mand hørte sig saaledes irettesat af en ældre 
Mand af et agtværdigt Udseende, sænkede han strax sit Vaaben og 
sagde, at det vilde gjøre ham ondt, i Fald han havde gjort dem 
Uret, men det stod virkelig for ham, som om de havde ladet ham 
sætte sit Liv paa Spil ved ikke at sige et advarende Ord i 
Tide, hvilket hverken sømmede sig for retskafne Mænd eller gode 

Kristne og endnu mindre for agtbare Borgere, som de jo saa' ud 
til at være. 

»Min gode Søn«, sagde den ældre, »I synes efter Jer Udtale 
og Jert Ansigt at dømme at være en Udlænding, og I bør huske 
paa, at vi maaske ikke har saa let ved at forstaa Jert Maa.1, som 
I ved at snakke det«. 

»Naa ja , Fa'r«, svarede Ungersvenden, »jeg tager mig ikke 
den Dukkert, jeg har faaet, synderlig nær og tilgiver Jer gjærne 
den Part , I har i den, naar I vil give mig Anvisning paa et Sted, 
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hvor jeg kan faa mine Klæder tørrede, for det er mit eneste Sæt, 
og jeg maa holde dem i nogenlunde sømmelig Stand«. 

»Hvem antager I os for, min Søn?« sagde den ældre som 
Svar paa denne Anmodning. 

»I er uden Tvivl velstaaende Borgere«, sagde Ynglingen; 
»eller stop — I, Mester, er vist Vexellerer eller Kornhandler, og den 
anden Mand Slagter eller Kvæghandler«. 

»I har gættet vore Bestillinger mærkværdig godt«, sagde 
den ældre smilende. »Min Forretning bestaar virkelig i at gjøre 
saa mange Penge som muligt, og min Kammerats Haandtering er 
noget i Slægt med Slagterprofessionen. Hvad nu angaar at skaffe 
Jer i Hus, saa vil vi se, om vi kan tjene Jer, men jeg maa først 
have at vide, hvem I er, og hvor I skal hen, for i disse Tider 
vrimler der af vejfarende Folk baade til Fods og til Hest, som har 
alt andet end Skikkelighed og Gudsfrygtighed i Hovedet«. 

Den unge Mand kastede atter et skarpt og gjennemtrængende 
Blik paa den talende og hans Ledsager, som om han var i Tvivl 
om, hvor vidt de fortjente den Fortrolighed, de gjorde Fordring 
paa, og Resultatet af hans Undersøgelse var følgende: 

Den ældste og anseligste af disse Mænd var klædt og saa' 
ud som den Tids Kjøbmænd eller Kræmmere. Hans Vams, Benklæder 
og Kappe var af en mørk ensartet jFarve, men saa luvslidte, at den 
skarpsindige unge Skotte skjønnede, at han enten maatte være 
meget rig eller meget fattig, rimeligvis rig. Kjolen var snæver og 
kort, et Snit, som paa den Tid ikke ansaas for passende for en 
Adelsmand, ja ikke engang for en Borgermand af de højere 
Klasser, der i Reglen bar vide Kjortler, som naaede til ned over 
Midten af Benene. 

Udtrykket i denne Mands Ansigt var baade tiltrækkende og 
frastødende. Hans skarpe Træk, indfaldne Kinder og dybt liggende 
Øjne havde unægtelig et Udtryk af Fiffighed og Lune, der var be-
slægtet med den unge Æventyrers Karakter. Men paa den anden 
Side havde disse dybt liggende Øjne, der overskyggedes af tykke, 
sorte Bryn, noget paa én Gang bydende og ildevarslende ved sig. 
Det er nok muligt, at den lange Forværks Hue, der var trukken 
dybt ned over Panden, bidrog sit til at forhøje dette Indtryk ved 
at gjøre Skyggen over Øjnene endnu mørkere, men det er vist, at 
den unge rejsende havde temmelig vanskeligt ved at faa hans Blik 

2 * 
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til at stemme med det simple, der i andre Henseender var over-
ham. Særlig var hans Hue, som enhver Person af nogen Anseelse 
prydede enten med Guld- eller Sølvspænde, kun forsynet med et 
usselt Billede af den hellige Jomfru af Bly af den Slags, som fattige 
Pilgrime bragte hjem fra Loretto. 

Hans Kammerat var en kraftig bygget Mand af Middel-
størrelse, over ti Aar yngre end sin Ledsager, med et skulende An-
sigt og et meget ildevarslende Smil, naar han af og til smilede, 
hvilket aldrig skete undtagen som Svar paa visse hemmelige Tegn, 
der syntes at udvexles imellem ham og den anden. Han bar Sværd 
og Dolk, og under sin simple Dragt havde han en Jazeran eller 
Ringbrynje, og da en saadan Panserskjorte ofte bares af Folk, der 
i hine farlige Tider var nødte til at færdes meget ude, om de saa 
drev aldrig saa fredelige Næringsveje, bestyrkede den yderligere 
Skotten i hans Formodning om, at Manden var Slagter, Kvæg-
handler eller saadant noget og som Følge deraf nødt til at færdes 
meget paa Landevejen. 

Efter med et eneste Blik at have opfattet dette, som det har 
taget os nogen Tid at gjøre Rede for, og efter at have betænkt 
sig et Øjeblik svarede den unge fremmede med et let Buk: »Jeg 
ved ikke, hvem jeg har den Ære at tale med, men alle maa 
gjærne vide, at jeg er yngre Søn af en skotsk Familie, og at jeg-
er kommen for at søge min Lykke i Frankrig eller anden Steds, 
som mine Landsmænd have for Skik«. 

»Pasques-dieu!*) Det er en fortræffelig Skik«, sagde den 
ældste af de to Mænd. »I ser mig ud til at være en vakker ung 
Springfyr og just i en passende Alder til at gjøre Jer Lykke, hvad 
enten det nu skal være hos Mænd eller Kvinder. Jeg vil gjøre Jer 
et Forslag. Jeg er Kjøbmand og har Brug for en Knøs, der kan 
gaa mig til Haande ved min Handel — men I er vel for meget 
Kavaler til at ville give Jer af med saadant simpelt Arbejde?« 

»Gode Herre«, sagde Ungersvenden, »i Fald Jert Forslag er 
alvorlig ment — hvilket jeg dog tvivler paa —, er det min Skyl-
dighed at takke Jer derfor, og altsaa takker jeg Jer. Men jeg er 
bange for, at jeg er ganske uskikket til at tjene Jer«. 

»Naa ja«, sagde Manden, »jeg tør indestaa for, at du for-

*)" Egentlig: Guds Lidelse, altsaa Guds Død eller lign. 
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staar dig bedre paa at spænde en Bue end paa at skrive en 
Regning ud — du haandterer vist Slagsværdet bedre end Pen-
nen, hvad?« 

»Jeg er Højlænder, Herre«, svarede Skotten, »saa jeg er født 
Bueskytte, som man siger hos os. Men for Resten har jeg ogsaa 
været i et Kloster, hvor de gode Fædre lærte mig at læse og 
skrive og at regne oven i Kjøbet«. 

»Pasques-dieu! Det er jo mageløst«, sagde Kjøbmanden. »Ved 
vor Frue i Embrun, du er jo et Vidunder, Mand!« 

»Spar Eders Vittigheder, min gode Mand«, sagde Unger-
svenden, som ikke skjøttede synderlig om sin nye Bekjendts skjæmte-
fulde Maade at udtrykke sig paa. »Jeg maa hen og have mine 
Klæder tørrede i Stedet for at staa her og svare paa Eders 
Spørgsmaal, medens Vandet driver af mig«. 

Kjøbmanden lo blot endnu højere, medens han sagde dette, 
og svarede: »Pasques-dieu! — Stolt som en Skotte — det Ord 
slaar aldrig fejl. — Men hør nu, min Gut, I er fra et Land, jeg har 
Respekt for, for jeg har handlet paa Skotland i sin Tid — det ej 
et skikkeligt Folkefærd, og vil I følge med os op til Landsbyen, 
skal jeg spendere et Bæger afbrændt Sekt paa Jer og en varm 
Frokost til Erstatning for det kolde Bad, I fik. Men téte-bleau! 
Hvad gaar I med Falkonerhandske paa for? Ved I ikke, at det 
ikke er tilladt at jage i en kongelig Dyrehave?« 

»Jo, det har jeg faaet at vide af en Slyngel af Skovfoged 
hos Hertugen af Burgund«, ' svarede Ungersvenden. »Jeg lod blot 
min Falk, som jeg havde med fra Skotland, gaa op efter en Hejre 
i Nærheden af Peronne. Jeg troede, den skulde skaffe mig nogen 
Anseelse, og saa skød den fordømte Slyngel Fuglen for mig«. 

»Hvad gjorde I saa?« sagde Kjøbmanden. 
»Jeg pryglede ham«, sagde Ungersvenden, idet han svang 

sin Stav, »saa jeg var saa nær ved at tage Livet af ham, som en 
Kristen bør nøjes med at være, naar han giver en anden et Livfuld 
Hug — jeg vilde ikke have hans Bloc! paa min Samvittighed«. 

»Ved I, at i Fald I var falden i Hænderne paa Hertugen af 
Burgund, havde han ladet Jer hænge som en Kastanie?« sagde 
Borgeren. 

»Ja, jeg hører, at han er lige saa rask til det Stykke Ar-
bejde, som Kongen af Frankrig. Men da det gik for sig i Nær-
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heden af Peronne, sprang jeg over Grænsen og lo ad ham. Havde 
han ikke været saa hidsig af sig, havde jeg maaske taget Tje-
neste hos ham«. 

»Han vil komme til at savne saadan en vandrende Ridder 
som Jer svært, i Fald Vaabenstilstanden faar Ende«, sagde Kjøb-
manden og sendte sin Ledsager et Blik, som denne besvarede med 
et af sine skumle, vrantne Smil, der fór over hans Ansigt og. op-
livede det for et Øjeblik, ligesom et Stjærneskud opliver Himlen en 
Vinternat. 

Den unge Skotte blev pludselig staaende, trak sin Hue ned 
over det højre Øienbryn som en Mand, der ikke vil lade gjøre Nar 
af sig, og sagde i en fast Tone: »Mine Herrer, og særlig I, som er 
den ældste, og som burde have bedst Forstand, jeg tror' ikke, I vil 
finde det sundt eller sikkert at more Jer paa min Bekostning. Jeg 
synes slet ikke om den Tone, I taler i. Jeg kan taale en Spøg af 
hvem, det skal være, og ogsaa tage imod en Irettesættelse af en, 
der er ældre end jeg, og sige Tak til, naar jeg indser, at jeg har 
fortjent den; men jeg skjøtter ikke om at lade mig behandle som 
en Dreng, for jeg ved, Gud hjælpe mig, med mig selv, at jeg er 
Mand for at give Jer begge to et Livfuld Hug,' hvis I tirrer mig 
for stærkt«. 

Den ældste af de to saa' ud, som han var lige ved at kvæles 
af Latter over Knøsens Tale — hans Kammerat listede sig til at 
gribe til sit Sværdfæste, og da Ungersvenden saa' det, gav han ham 
et Slag over Haandleddet, som satte ham ud af Stand til at trække 
blank, men det lod blot til at gjøre den gamle endnu lystigere. 
»Stop, stop, min gjæve Skotte, om ikke for andet saa for dit kjære 
Fædrelands Skyld!« raabte han; »og du, Kammerat, lad du dine 
truende Miner fare. Guds Død! lad os drive ærligt Kjøbmandsskab 
og lade Løjerne gaa op imod Slaget over Haandleddet, som blev 
givet med saa megen Ynde og Livlighed. — Og hør, min unge 
Ven«, vedblev han, idet han vendte sig til den unge Mand med en 
barsk Alvor, som, hvor meget Knøsen end strittede imod, imponerede 
ham og slog koldt Vand i Blodet paa ham, »nu ikke flere Vold-
somheder. Jeg er ikke den Mand, I passende kan behandle paa 
den Maade, og min Kammerat har , som I ser, faaet nok af det. 
Hvad hedder I?« 

»Jeg kan svare høflig paa et høfligt Spørgsmaal«, sagde 
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Ungersvenden, »og vit vise Jer Alder skyldig Ærbødighed, naar I 
ikke sætter min Taalmodighed paa Prøve ved at drive Gjæk med 
mig. Her i Frankrig og i Flandern har Folk behaget at kalde mig 
for Svenden med Fløjels Tasken, fordi jeg bærer denne Falkoner-
taske ved Siden, men naar jeg er hjemme, hedder jeg Quentin 
Durward«. 

»Durward?« sagde Manden. »Er det et adeligt Navn?« 
»Det har været baaret af vor Slægt i femten Slægtled«, 

sagde den unge Mand, »og for dets Skyld har jeg ikke. Lyst til at 
slaa ind paa nogen anden Vej end Krigerhaandværket«. 

»En ægte Skotte! Fuldt op af Blod, fuldt op af Sto'lthed og 
knap Tid paa Dukater, skal jeg love for! — Naa, Kammerat«, 
sagde han til sin Ledsager, »gaa i Forvejen, og sig til, at de skal 
lave noget Frokost i Stand til os i Morbærlunden, for denne Knøs 
vil tage lige saa godt til sig af den, som en forsulten Mus af en 
Madmoders Ost. Og hvad Zigeuneren angaar, saa — kom, jeg vil 
hviske noget til dig —« 

Hans Stalbroder svarede med et skummelt, men betydnings-
fuldt Smil og tog Benene paa Nakken, medens den ældre Mand 
vedblev henvendt til den unge Durward: »I og jeg vil følges ad i 
Ro og Mag, og saa kan vi høre en Messe i St. Huberts Kapel, 
naar vi gaar igjennem Skoven, for det er ikke godt at tænke paa 
de kjødelige Fornødenheder før end paa de aandelige«. 

Durward havde som god Katholik ingen Ting at indvende 
imod dette Forslag, skjønt det jo ikke var urimeligt, om han først 
og fremmest ønskede at faa sine Klæder tørrede og selv at faa 
noget at styrke sig paa. Imidlertid tabte de snart deres skumle 
Ledsager af Syne, men de vedblev at følge den Sti, han var slaaet 
ind paa, til de kom ind i en Skov bestaaende af høje Træer med 
Krat og Buskads imellem og gjennemskaaren af lange Alleer, gjen-
nem hvilke man ligesom i Perspektiv saa' Dyrene løbe i srnaa 
Flokke med en Tryghed, der vidnede om, at de var paa det rene 
med, at der blev passet aldeles paalidelig paa dem. 

»I spurgte mig før, om jeg var en god Bueskytte«, sagde 
den unge Skotte; »giv mig en Bue og et Bundt Pile, saa skal I 
faa et Stykke Vildt lige paa Stedet«. 

»Pasques-dieu, min unge Ven!« sagde hans Ledsager; »tag 
Jer i Agt for det. Min Kammerat der henne fører særligt Tilsyn 
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med Dyrene; de staa under hans Varetægt, og han er en strix 
Opsynsmand«. 

»Han ser mere ud som en Slagter end som en lystig Skov-
foged«, svarede Durward. »Jeg kan ikke tænke mig, at en, der 
har saadant et Gavtyvefjæs, forstaar sig paa det ædle Jæger-
haandværk«. 

»Ja, min unge Ven«, svarede hans Ledsager, »min Kamme-
rats Ansigt er noget frastødende ved første Øjekast, men Folk, der 
har gjort hans nærmere Bekjendtskab, har aldrig haft noget at 
klage over ham«. 

Quentin Durward fik et Indtryk [af, at der jvár noget ejen-
dommelig og ubehagelig betydningsfuldt i ¡den Tone, |hvori dette 
blev sagt. Han kastede et hurtig% Blik| paa den talende og syntes, 
at han i hans Ansigt, i det svage Smil, der krusede hans Læber, 
og i den Maade, hvorpaa han samtidig blinkede med sit hvasse, 
mørke Øje, læste noget, der stadfæstede hans ubehagelige Over-
raskelse. »Jeg har hørt tale om Røvere«, tænkte han ved sig selv, 
»og om snedige Kjæltringer og Snigmordere — sæt nu, den anden 
Fyr er en Morder, og denne gamle Slyngel hans Lokkedue. Jeg vil 
være paa min Post — de skal ikke faa stort andet end skotske 
Hug hos mig«. 

Medens han anstillede disse Betragtninger, kom de til en 
Skovslette, hvor de store Træer stod længere fra hinanden, og hvor 
Skovbunden, som her var fri for Krat og Buske, var overtrukken 
med det blødeste og skjønneste Grønsværstæppe, der som Følge af, 
at det skjærmedes imod den brændende Solhede, var smukkere og 
finere, end man er vant til at se det i Frankrig. Træerne paa 
dette afsides Sted var for største Delen Bøge og Ælme af uhyre 
Størrelse, der skød til Vejrs ligesom store Høje af Løv. Imellem 
disse prægtige Jordens Sønner tittede der paa den mest aabne Plet 
i Lysningen et lille Kapel frem lige ved en lille, sagte rindende 
Bæk. Det var opført i den simpleste og tarveligste Stil, og ved 
Siden af det laa der et meget lille Hus, .der tjente til Bolig for en 
Eremit, en Præst , der havde slaaet sig ned der ude i Ensomheden 
for at forrette den daglige Altertjeneste. I en lille Nische over den 
hvælvede Dør stod der et Stenbillede af den hellige Hubertus med 
Hornet om Halsen og et Kobbel Mynder ved sine Fødder. Ka-
pellets Beliggenhed midt i en Park eller Dyrehave, der var saa 
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rigt forsynet med Vildt, gjorde det særlig passende, at det var 
indviet til den kanoniserede Jæger. 

Hen imod dette lille Gudshus styrede den gamle Mand sine 
Fjed fulgt af den unge Durward. Da cle kom tæt hen dertil, saa' 
de Eneboeren iført sit præstelige Skrud gaa fra sin Celle til Ka-
pellet, uden Tvivl for at røgte sit hellige Kald. Durward bøjede 
ærbødig sit Hoved for ham, som Ærefrygten for hans hellige 
Embede krævede, og hans Ledsager faldt med tilsyneladende endnu 
større Andagt paa det ene Knæ for at modtage den fromme Mands 

Velsignelse og fulgte derpaa efter ham ind i Kirken, idet hans Gang 
og Væsen udtrykte den dybeste Sønderknuselse og Ydmyghed. 

Det indre af Kapellet var udsmykket paa en Maade, der 
svarede til den Idræt, dets Skytshelgen havde dyrket, medens han 
vandrede her paa Jorden. De rigeste Skind af jagtbare Dyr fra 
forskjellige Lande gjorde Tjeneste som Tapeter og Tæpper omkring 
Alteret og anden Steds, og Væggene hang fulde af betegnende 
Trofæer bestaaende af Horn, Buer, Koggere og andre Symboler paa 
Jagten, imellem hvilke der var anbragt Hoveder af Hjorte, Ulve og 
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andre jagtbare Dyr. Hele Kapellets ydre Udstyrelse havde et til-
svarende jægermæssigt Præg, og Messen, der blev holdt i stor 
Korthed, viste sig at være, hvad man kalder en Jagtmesse, saaledes 
som den holdes for de fornemme og mægtige, der, medens de over-
være denne Højtidelighed, pleje at længes efter at komme til at 
begynde paa deres Yndlingsidræt. 

Durwards Ledsager syntes imidlertid at deltage i den kort-
varige Ceremoni med den strængeste og samvittighedsfuldeste Op-
mærksomhed, og Durward, der ikke var fuldt saa optagen af 
andægtige Tanker, kunde ikke lade være med i sit stille Sind at gaa 
i Rette med sig selv, fordi han havde betragtet en saa from og 
ydmyg Mand med krænkende Mistænksomhed. Han var nu saa 
langt fra at anse ham for at staa i Ledtog med Røvere, at han 
havde sin Nød med ikke ligefrem at anse ham for en Helgen. 

Da Messen var til Ende, forlod de Kapellet, og den ældre 
Mand sagde til sin unge Ledsager: »Der er kun et lille Stykke Vej 
her fra til Landsbyen — nu kan I med rolig Samvittighed spise 
Frokost — kom«. 

Han drejede til højre om ad en Sti, der syntes at gaa jævnt 
opad, og saa paalagde han sin Ledsager, at han endelig ikke maatte 
gaa uden for Stien, men tvært imod holde sig saa meget som 
muligt midt paa den. Durward kunde ikke bare sig for at spørge 
om Grunden til denne Forsigtighed. 

»I er nu i Nærheden af Hoffet, unge Mand«, svarede hans 
Fører, »og, Pasques-dieu! Der er Forskjel paa at gaa her og paa 
Jeres Hedebakker. Hvert Skridt her uden for Stien, vi nu gaar 
paa, er farligt og næsten umuligt formedelst Snarer og Fælder, del-
er forsynede med Leblade, som skærer Benene af den uforsigtige 
Vandringsmand lige saa sikkert, som en Havesax klipper en Tjørne-
kvist over; og saa er der Fodangler, som I faar Fødderne gjennem-
borede af, og Faldgruber, der er dybe nok til, at I kan blive 
begravet i dem til evige Tider. I maa nemlig vide, at nu er I 
inde paa de kongelige Domæners Enemærker; vi faar snart Slottets 
Facade at se«. 

»Var jeg i Kongen af Frankrigs Sted«, sagde den unge Mand, 
»vilde jeg ikke gjøre mig saa megen Ulejlighed med Fælder og 
Snarer; jeg vilde se at regere saa godt, at ingen turde nærme sig 
min Bolig i slette Hensigter, og hvad angaar Folk, som kommer i 
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Fred og en god Mening, saa vilde jeg være gladere, jo flere 
der kom.« 

Hans Ledsager satte et forskrækket Ansigt op og saa' sig 
om. »Tys, tys, Hr. Svend med Fløjels Tasken!« sagde han. »Jeg 
glemte at sige Jer, at der er én stor Fare til paa disse Enemærker, 
nemlig at Træernes Blade er lige saa mange Øren, som bringer 
alt, hvad her bliver sagt, lige til Kongens Lønkammer«. 

»Det bryder jeg mig ikke om«, svarede Quentin Durward. 
»Jeg har en skotsk Tunge i Munden, og den er ikke bange for-at 
sige Kong Ludvig — Gud velsigne ham — min Mening lige op i 
hans aabne Øjne — og hvad de Øren angaar, som 1 snakker om, 
saa vilde jeg skære dem af med min Hirschfænger, i Falcl jeg saa' 
dem sidde paa et Menneskehoved«. 
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edens Darward og hans nye Bekjendt talte saaledes 
sammen, fik de hele Facaden af Plessis les Tours i 
Sigte, dette Slot, som selv i disse farlige Tider, da Stor-
mændene ansaa sig for nødsagede til at bo i befæstede 

Borge, udmærkede sig ved den overordentlig mistroiske Forsigtighed, 
hvormed det bevogtedes og forsvaredes. 

Fra Skovbrynet, hvor den unge Durward og hans Ledsager 
standsede for at faa et Overblik over det kongelige Slot, strakte 
eller rettere hævede der sig, skjønt meget svagt skraanende, en 
aaben Grønning ganske blottet for Træer og Buske med Undtagelse 
af en kæmpemæssig, halvt udgaaet gammel Eg. Denne Plads var 
holdt aaben i Overensstemmelse med den til alle Tider gjældende 
Regel i Befæstningskunsten, at en Fjende ikke maa kunne nærme 
sig Murene under Dækning eller uden at kunne ses fra Tinderne, 
og paa den anden Side af den hævede Slottet sig. 

Det var omgivet af tre Mure, der med visse Mellemrum og 
paa alle Hjørnerne vare forsynede med Taarne og Tinder. Den 
mellemste Ringmur var højere end den forreste og opført saaledes, 
at den beherskede denne, i Tilfælde af at den blev tagen af Fjen-
den, ligesom den paa den anden Side selv beherskedes af den 
tredje og inderste Mur. Uden om den yderste Mur var der, som 
Franskmanden fortalte sin unge Ledsager — han kunde nemlig 
ikke se den, da den stod lavere end Murens Grundvold — gravet 




