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IForte. frän ffirefr&«Dd*at^ 
I^gfetieftér detta samtal anlände 

fru Ingrid med sin dotter i vagti,el-
ler, som det då för tiden hette, i 
4 'k%rm" till Påtorp. 

&*»». Katarina J^trädde inom 
dessa murar, som för evigt skulle af-
stänga henne från verlden, ville hon 
först säga farväl åt sina tillämnade 
svärföräldrar och underrätta dem 
om ^orsaken hvarför bon nödgats ut
byta sin jordiska brudgum mot eii 
himmelsk. 

De båda ^amla hade tillika med 
sina tjenare nyss slutat sin mid
dagsmåltid, då Katarina med sin 
mor inträdde"! gästabudssalen, hvar-
est den fryntliga och glada fru Bri
gitta välkomnade dem. 

- "Hv&rför denna sorgsna min, mitt 
goda barn?" sade gumman vänligt, i 
det hon omfamnade sin tillämnade 
sonhustru; livad har händt, efter du 
synes sä bedröfvad och nedslagen?" 

Utom sig af smärta kunde den un
ga flickan endast svara med tårar. 
Gråtande gömde hon sitt hufvud vid 
den goda gummans bröst. 

"Hvad har händt, min syster?" 
frågade denna förskräckt, i det hon 
vände sig till fru Ingrid. "Det har 
väl ingen olycka träffat min son, 
hvilken för några dagar sedan lem-
nade oss och sedan icke låtit höra af 
sig?" • . 

"Nej, vi hafva icke heller haft nå
gra underrättelser ifrån honom," 
svarade fru Ingrid, "och den sorg, 
som trycker min dotter, &r »f helt 

^ annan beskaffenhet." 
"Om hvilken sorg talar ni, i him

lens namn?" 
Fru Ingrid satte sig ned och om-

s* talade i korthet de händelser, som 
under de sista dagarne inträffat, 
samt tillade att hon infunnit sig med 

* .Katarina för att öfverlemna henne i 
de fiioHima systrarnes händer-

„ "O min Gud, hvilken ryslig olyc
ka!" utbrast fru Brigitta med djup 
smärta. "Min stackars Peder går 
således miste om sin sköna, så out-

. sägligt älskade brud? Herre, dina 
vägfvs:- åro öuiransa^tiga, men hvad 
du gör, det leder dock till det bästa 
..^.Trösta dfg, rbitt barn," tillade 
hoft till den djupt förkrossade Kata
rina, "bed till Gud, och han skall 
gifva dig styrka att fördraga allt." 

frru "Brigitta var en klok och för
träffligqavinna, men liksom alla an-

lär^ va^ ioke heller hon fri från sin 
tid» religiösa vantro. Det föll hen
ne icke ett ögonblick in att betvifla, 
det Katarinas fader uppenbarat 
sig för henne och fordrat hennes in
trädande i kloster, och ännu mindre 
kunde.det falla h.eune in att uppma
na den iiuga .fliekan till motstånd 
näW^ten gudomliga1 BfeTallningen. 

"Du måste lyda, mitt kära barn," 
, sade hon.med tårar i ögonen. "Hvad 

religionen fordrar, gär framför allt." 
"Tag vet det," svarade Katarina, 

•.* "mén^jag skall bedja ;Gud, att han 
så Rycket som möjligt förkortar 
min pröfvotid på jordett." 

_. % Efter en stunds ytterligare sam
tal tog Katarina med blödande hjer-
ta afsked af de båda gamla, sedan 
fru Brigitta lofvat henne att ofta be
söka henne i klostrets samtalsrum. 

Emellertid hade nunnorna samlat 
sig i receptionsrunf(f»et för att helsa 

.. den väntade systern välkommen. 
Då Katarina inträdde i klostret, 

v mottogs hon af portvakterskan, som 
först förde henne till des cell, hvil
ken hon skulle bebo. ' 

Här låg eu fullständig novisdrägt, 
bestående af en hvit klädning, ett 
dok och ett" radband, tillreds. Sy-

, stern-portvakterskan hjelpteden un-
1 ga flickan att ikläda sig densamma,, 
, hvarefter hon förde henne genom 
korridoren till i eceptionsmmmet. 

Här tonade en mild sång henne 
till mötes. Priorn stod för altaret, 
klädd ) hvit mess-skjorta, och gaf 
don inträdande ett tecken att närma 
sig. • ' 

Med vacklande steg nalkadeSoKa-
J tarina altardisken livaiest hon knä-
föll för att Mottaga kyrkans valsig-
nelse.^ • . 

ni 

m upp
hörde. . . . ' ~ 

Priorn närmade sig nu flen unga 
novisten, lade sin hand nå hennes 
hufvöd^ocHi^llEstÖ méd" eSali ta röst vtT 
signeisen. ,j " " 

Derefter uppstod Katarina, ocn 
abbedissan steg fram ur sin bänk 
jöch kysste den unga systern på pan
nan. 

Äfvea de atidra nuntrornn fram
trädde, den ena efter den andra, för 
att gify* henne •'systerkyssen"; 

Efter ooremoniens slut återfördes 
den olyckliga till sin cell, sedan hon 
tagit ett slutligt farväl af fru Ing
rid, hvilken vid afskedet tröstade 
sig med vissheten att hafva lemaat 
sin dotter i "så goda händer1'. 

Då hon inkommit i den tränga, 
fuktiga ceilea, nedsjönk hon, utmat
tad af ansträngningar- och lidanden, 
hälft medvetslös på dcu hårda bitd-
den. 

Och bfter vi sålunda nu veta Ka
tarina* vara "f goda hflindcr"^ vilja 
ti tills vidare lem na hec^<»: 

- - 3£T \ 
En irrande riddarn. 

Vi återvända till Peder, hvilken 
vi lemnade i det ögonblick, han, en
dast åtföljd af sin trogne väpnare, 
begaf sig åstad för att uppsöka Karl 
och Alfhild i den norska by, som den 
föregifne budbäraren uppdiktat så
som deras vistelseort. 

På dessa tider hadé man föga kän
nedom om geografien. Peder visste 
ste således nätt och jemt att Norge 
var ett konungarike, som låg ven-
ster om Sverige, men någon stad, 
som hette Rörås, hade han deremot 
aldrig hört omtalas. : 

Emellertid följde han den väg,som 
pater Anselmo uppgifvit för Katari
na och som förde genom- Dalsland 
och vestra delen af Vermland. De 
vägar, han genom dessa provinser 
hade att färdas, voro då för tiden 
föga banade, och den unge riddaren? 
resa var till följd häraf förenad med 
stora svårigheter* 

De omätliga skogar, hvilka då mer 
än nu uppfylde Vermland, voro, ef 
ter hvad man sade, ett tillhåll icke 
allenast för björnar och vargar, utan 
äfven för röfvare, hvilka under des 
sa oroliga tider ofta strafflöst öfver 
föllo och utplundrade de resande. 

Emellertid mötte Peder under för 
sta dagen "af sin resa intet anmärk 
ningsvärdt äfventyr. Han hvilade 
några timmar untjer natten i en 
bondby på gränsen mellan Dalsland 
och Vermlands näs, och vid solens 
uppgång väckte han Gunnar och be 
redde sig att fortsätta vägen norrut 

"Käre herre," sade väpnaren 
gnuggande sömnen ur ögonen, 
har i sanning ovanligt brådtom. Jag 
har länge bråkat min hjerna för att 
utfundera, hvad ni egentligen har 
att göra så långt uppåt landet, men 
sannerligen jag förstår anledningen 
till denna oförmodade resa 

"Det är sant, jag har ej hunnit 
underrätta dig derom, men om jag 
säger dig att jag begifvit mig hem 
ifrån för att bistå en olycklig, så 
skall du icke mer andra på min 
skyndsamhetå ' ^ >*0 J 

Medan väpnaren, klftclcle sig, be 
rättade nu Peder anledningen till 
sin resa och tillsporde honom om 
han hört omtalas staden Börås 
Norge. 

"Nej," svarade Gunnar, "men vi 
kunna ju fråga bönderna i denna här 
byn. De bruka ofta fara tijl Norge 
för att köpa sill och salt och torde 
derför känna landets städer, åtmin
stone till läget." 

"Du har rätt, gå och kalla upp 
vår värd, så skola vi fråga honom." 

Väpnaren lydde och återkoiin efter 
några minuter med en stor, groflem-
mad bonde, en af dessa gammaldags, 
ärliga "dannemän", hvilkas ras. nu
mera tyvärr tyckes hafva utdött. 

"Hör på, min vän,*-, sade Peder, 
"känner du hvad väg man skall fär
das för ätt komma till staden Bö/ås 
i Norge." 

"Ja, stränge hörr iludare,'* sva
rade bonden. "Ni har tvenne vägar 
att välja. Antingen skall ni begifva 
er härifrån vesterut, tills ni kommit 
öfver norska gränsen och sedermera 
fortsätta vägen norrut längs fjellens 
vestra sida, eller ock skall ni resa 
genom Vermland och Dalarne, tills 
ni hunnit midtför ett kloster, som 
heter Munkbro, hvarest ni skall öf 
verstiga fjellryggen. Då ni ned-
komniit på norska sidan, har ni den 
lilla staden ni frågade efter, midt 
framför er." * \ 

"Har du sjelf passerat någon af 
dessa vägar." 

"Nej, jag har icke sjelf varit så 
långt norrut, men min far, som i sin 
ungdom medfölja på ett krigståg till 
Norge och derunder marscherade 
ända upp mot Trondhjem, har på 
det noggrannaste beskrifvit för mig 
de orter han besökt; ty det var gub
bens största nöje att om vinteraft-
narne förtälja om sina fälttåg.'T 

"Och hvilken väg är längst af dem 
båda, du uppgifvit, den svenska el
ler dch norska?" frågade Peder. 

"Den norska är läugre, men min
dre besvärlig,'' svarade bonden. 

"Men den svenska är väl ej omöj
lig att befara?" återtog Peder. "Jag 
nekar ej, att den 
kortaste vägen." 

"Dess största svårighet," svarade 
bonden, "är öfverstigandet af fjell-
ryggen, emedan denna, isynnerhet 
på svenska, sidan, är "mycket brant. 
Som det nu äfven lider mot, vintern, 
kan ui' läit blimt utsatt för stora 
svårigheter genom köld och snö pä 
de höga bergs topparne." 

Jag tackar dig, min vän, för upp
lysningar ne," svarade Peder. Ehuru 
svär don svenska vägen än må vara, 
skall jag dock ej lata afskräcka mig 
från att välja dcusamma. , 

' Detta är mera modigt än försig-
tigt tänkt, herr riddare. I edert 
ställe valde jag den längre, men be-
qväraare vägen," 

Under detta samtal hade emeller
tid Gunnar gått r.cr för att sadla de 
båda hästarno. Han återkom nu 
och anmälde, att ailt var färdigt till 
afresan. 

IM den t.id,hvarojn vi skrifva,fann* 
i Sverigo föga tillgäng på penninga.. 

Det mynt, som de store och mäkti
ge i landet sinsemellan begagnade, 
var merendels utländskt och preg-
ladt af guld. Emellertid hade man 
dock äfven i Sverige börjat slå ett 
litet silfvermynt, som kallades "ör-
tugar", och hvaraf hvart och ett 
hade ungefär samma storlek som en 
tolfskilling nu för tiden. 

Det var utan tvifvel denna 
totala brist på mynt, som, ut
om tidslynnets egen råa och grym
ma karakter, förorsakade de s. k. 
"våldgästningarna". Emedan de 
förnäme herrarne icke hade något 
att betala med, togo de från allmo
gen med våld hvad de behöfde, ändå 
tills Magnus Ladulås med sina strän
ga förordningar satte en gräns för 
detta ofog. 

Det var således för de mäktige ett 
ganska beqvämt sätt att färdas i 
dessa tider. Hästar, foder och mun
förråd togs hvarhelst det påträffa
des, och fruktan för de höga herrar
nes talrika följe hindrade merendels 
bönderna att sätta sig . emot detta 
plundringssystem. 

Men om det någon gång hände, att 
en förnäm man utan större svit be 
gifvit sig ut på resor i landet, så 
begagnade ofta allmogen tillfället 
att hämnas de orättvisor, dem de 
förut nödgats tåla. De rotade sig 
då tillsamman, och blodiga uppträ
den, som ofta kostade menniskolif 
visade nogsamt, huru djupt den un 
dertryckta harmen öfver lidna oför 
rätter glödde hos denna så djupt för 

. aktade del af nationen. 
Peder, som alltför väl kände detta 

förhållande och som för öfrigt af 
skydde de svenska adelsmännens 
röfvarlika beteende, aktade sig noga 
att under sin resa visa minsta tec 
ken till öfversitteri. Utom den 
pung med guldmynt, som han skulle 
tillföra Karl Gyllenhöök, hade han 
äfven försett sig med svenskt silf 
vermynt för att kunna kontant be 
tala, hvad han behöfde 

Äfven nu, då han stod i begrepp 
att lemna bondgården, der han till 
bragt natten, framtog han ett par 
dylika penningar, dem han ville öf
verlemna till sin värd. 

Men bonden, som fattat tycke för 
den unge mannen, hvilken i allt sitt 
beteende var så olik de öfriga råa 
och pockande adelsmän, han lärt 
känna afslog den erbjudna betalnin 
gen,, med förklaring att han åt en 
höflig och nedlåtande riddare gerna 
gåfve allt hvad han kunde för intet 

Peder Stoppade sålunda in sina 
penningar, tryckte den gästfrie 
mannens hand och lagade sig att 
fortsätta sin resa. 

Oaktadt den välvillige bondens 
värningar, valde han dock vägen på 
östra sidan om fjellryggen och hade 
sålunda provinserna Vermland, och 
Dalarne att passera. 

Han fick dock snart erfara de svå
righeter, hvarom bonden talat; ty 
vägen gick merandels genom stora 
ödslig?., nästan obanade skogar, 
hvar<tst på flera mil omkrets knappt 
en enda bondkoja påträffades. 

Stundom tappade män i deTidlyf 
tiga skogsmarkerna alldeles bort 
vägan och Peder hade då intet annat 
än solen att rätta sig efter. Han 
visste, att han borde färdas rakt 
mot norr ooh, att han derför om mor
gonen borde hafva solea på högra 
sidan, om middagen på ryggen och 
om aftonen på venster hand. 

Medr denna ledning lyckades de 
båda ryttarne att hålla riktig kosa, 
ehuru de ofta i de ödsliga skogarne 
hade förlorat hvarje spår af väg. 

Utmattad af så många ansträng
ningar nedkastade sig den unge rid-
daren vid middagstiden under en 
stor ek, som öfver barrskogen höjde 
sin väldiga krona. 

Man var vissérligen i början af 
oktober månad, men ännu håde ej 
sommarprakten helt och hållet lem-
nat rum för höstens förgängelse. 
Solens strålar voro denna dag föga 
mindre brännande än under augusti, 
och löfträden hade ännu till största 
delen bibehållit sin gröna drägt. 

Det var derför méd visst välbehag 
riddaren utsträckte sina uttröttade 
lemmar i gräset, medan väpnaren 
band hästame vid ett träd, sedan 
hän förut vattnat dem i en förbifly 
tände skogsbäck. * 

Sedan han slutat "denna förrätt
ning, gick väpnaren att sätta sig på 
några alnars afstånd fråu sin herre. 

Huru många timmar hafva vi 
färdats i jienna ^kog?" frågade 
Peder. 

"Minst åtta timmar., ädle herre,* 
svarade väpnaren, "och ännu ser det 
ut, som om vi skulle hafva tillrygga-
lagt minsta delen." ^ . 

' 'Fördömdt 1" mumlade: i^idaren. 
'Och ingenstädes,^ 4er man ka» få; 

sig något att stilla höngern med»,!.' 
"Är ni hungrig?" 
"Det var en fråga; Vi hafva ju 

ej- förtärt en bipt .f^äsMl-.iril^åfvo 
oss åstad i morse." 

Gunnar svarade intet, men steg 
upp, gick bort till sin häst och lös
gjorde en läderrensel, som varit 
fastbunden, vid sadelknappen. 

Han återvände härmed till aln 
herre, öppnade ränseln,- framtog 
ost, bröd och salt kött, uppdukade 
alltsammans på gröngräset och sade, 
vändande sig till riddaren; endast 
det lilla ordet: 

"Ät!" • / ' ' ' • 
'̂ Förträfflige vftliP* utbrast ridda

ren lifligt, "din omtänksamhet gör 
dig i sanning heder." 

"Gör ni nu också heder åt mie, ad* 
ittning, herr riddare." 4 

Peder lät icke? säga sig detta två 
gånger. Han. åtmed ansenlig mat
lust, och väpnaren insamlade deref
ter det öfverblifna i ränséln. 

Efter måltiden föll Peder i en 
djup sömn, och Gunnar vakade der
under öfver honom som äfver ett äl-
skadt barn. ' ^ 

På detta sätt^försvunno tvenne 
timmar. * gPfih 

Emellertid bj»%j himlen plötsligt 
blifvit betäckt pt&å mörka moln och 
ett oväder hotad#Ifttt utbryta. 

Då Gunnar inftrkte detta, väckte 
han riddaren ochdragade honom, om 
han ej ansåg, lämpligast att fortsät
ta resan för &fcfc,v om möjligt, upp
hinna någon ko|apsom kunde lemna 
dem skydd mot deMhotande regnet. 

"Jo, låtom osls'i'esa," svarade Pe 
der, och de båfdU* ryttarne bestego 
åter sina nu utlrfifede hästar, 

Emellertiid skiftes föga hopp om 
att finna någö1refristad, ty ingen 
enda menniskofeoning kunde, 
långt ögat nådde,?upptäckas. 

Regnet börjadé falla i strömmar 
och genomblötte» de båda resandes 
kläder. Skogsbäfckarr.e svälde upp 
Och blefvo allt svårare att passera, 
och — hvad sön# var det fruktans
värdaste af allt|— mörkret hotade 
att öfverraskä dem i denna obebod
da och ödsliga traikt. 

Mot solnedgången hade vädret 
uppnått en i våra länder lyckligtvis 
sällsynt höjd. Himlen syntes som 
en enda duk af lågor, hvilken åskan 
med sitt dunder genomlopp från ena 
hörnet till det andra, och strömmar 
af regn syntes i stället för lava falla 
från denna upp- och nedvända vul
kan. Tid efter annan utgick en 
strimma af eld ur den vida kratern, 
genomlopp hastigt rymden och rul
lade som en orm öfver granarnas 
toppar; en af dessa antändes som en 
ofantlig fyrbåk pch upplyste i ett 
ögonblick det diåddjup, hvaröfver 
han uppskjutit;# derefter slock
nade hon snaft och lemnade 
den kringliggande trakten i ett än
nu djupare mörker, sedan det tillfäl
liga sken försvun&it, som på ett par 
minuter dragit jjjienne fram ur nat
tens sköte. > 

De båda ryttarne hade under det
ta förfärliga oväder stigit utaf sina 
hästar, hvilka icke mer förmådde 
bära dem, och ledande de uttröttade 
djuren vid tygeln^ nedstego de utför 
en stenig väg, % il ken för tillfället 
tjenade till bädd:åt en af de otaliga 
strömmar, som nedstörtade i en 
nedanför belägen del. Tid efter an
nan stannade de Jbada resande, lyss
nande om de ej skulle få höra något 
annat ljud, än endaat åskans, men 
allt syntes, hafva tystnat på jorden, 
blott för att; höra på den mäktiga 
röst, SQjep ij^J^å^J^agj.eien. 

Då ändtligeh eft mellanskof in
träffade, iHöcftr hvflkét naturen lik
som- tycktes hen krafter till nya, 
utbrott, framtog Peder ett jägar
horn, hvarmed han vid afresan för
sett sig, satte det för munnen och 
frambragte några, så Skarpa och ut
hålliga toner, att de, för den, som 
hörde dem midt under denna storm 
och ur djupet af denna kaos, bort fö
rekomma såsom engelas domsbasun. 
Redan tre eller fyra gånger förut 
hade den unge mannen tagit sin till
flykt till detta medel, men utan ver
kan. Denna gång tycktes han lik
väl vara lyckligare, ty ett aflägset 
ljud af ett bergshorn besvarade de 
toner, dem han sjelf frambragt. 

Hastigt kastade han tygeln öfver 
sin följeslagares arm, sprang upp på 
en höjd, som låg vid hålvägen,genom 
hvilken de passerade, och ansträng
de sina ögon för att kunna urskilja 
de föremål, som omgåfvo honom. 

Vid skenet af ljungeldarne varse-
blef han då i en dal, som låg nedan
för den högländta skogstrakt, hvar
est han sjelf befann .gig, ett hus,som 
tycktes tillhöra én landtman, och 
h varifrån tvifvelsutan de toner 
hörts, som besv$r?s£i hans egna. Men 
mellan skogsuso^i $ch denna boning 
hvälfde sig en slfömmig och af det 
häftiga reguet- j It&g grad uppsväld 
flod, hvars starka Strömdrag tycktes 
göra den omöjlig att öfverfara. 

Peder nedstegfpinellertid från den 
höjd,han bestigit öfeh fortsatte i säll
skap tried - väpnaren gången utför 
den slingrandqf ; steniga vägen, 
ända tills de hunnit foten af berg
åsen, hvarest dg^t^rt stodo vid den 
ofvannämda, skttuauaiga och hotande 
flodens brädd. ^ 

'Den heliga jungfrun bevare oss!" 
sade Peder, "mén jag fruktar, Gun
nar, att vi gått onyttiga fjät.och att 
det enda vi hafva att göra är att 
uppsöka någon grotta i berget för 
att der tillbringa natten." 

"Hvarför det?" frågade väpnaren. 
"Emedan ingen kristen själ lärer 

Våga att vid efcana tid och i detta 
väder lägga ut på denna afgrunds-
flod." ' ~ 

"Ni bedrar er,' herr riddare", sva
rade G unnar. 4i&ér ni ej, att man 
redan gifvit akt på oss, och att cn 
båt lägger ut, troligen för att af-
hemta oss till andra stranden?" 

"Vid sankt .Anton! du har rätt", 
utbrast riddaren, "oeh se hvilka sä-

kraftfulla .årtag, hvarmed den ra, 

^ s  v t  
t 

mannen sätter farkosten i rörelse. 
Lätt som en spån ilar han fram ge
nom den rasan d& Vtröminen." 

Roddareu haJe 7snart lagt till vid 
strandenv der * båda uttröttade 
ryttarne s1odo,J> Qf;h anvisade dem 
ned Uahden attntajfa plats i båten. 

""Ntv, än v&ra-^^rtar?" frågade Pe-
iu.a 

»T i <-

• "De måste simma bredvid", sva
rade mannen. "Laga blott att ni 
håller deras hufvuden tillräckligt 
högt öfver vattnet?' 

Uttalet och drägten af den person, 
som yttrade dessa ord, röjde en son 
af Dalarne. 

Peder och Gunnar nedstego i bå
ten, ledande sina hästar vid tygeln. 
Rodd a ren sköt ut farkoston och för
flyttade den med några raska årtag 
midt på strömmen, under det de bå
da resande hade all möda att hålla 
de förskrämda djurens bufvuden öf
ver vattnet. 

"Vi hafva således redan hunnit in 
i Dalarne?" frågade Peder, återta
gande det afbrutna samtalet. 

"Ja, I hafven längesedan passerat 
gränsen." 

"Och hvad är detta för en flod?* 
"Vestra Dalelfven." 
"Är du hemma i hnset, som synes 

vid stranden?" 
"Ja." 
"Var det du^ som. besvarade lju

det af mitt jägarhorn?" 
"ja." „ 
Peder märkte, att hån hade en 

dalkarl att göra med. Ingen annan 
svensk bonde skulle hafva varit så 
fåordig. 

Emellertid gaf han ännu icke alR 
hopp förloradt att kunna inleda ett 
samtal. Han önskade af denne man, 
som tvifvelsutan kände trakten, få 
reda på den väg han ytterligare ha
de att följa. För att få mannen 
språksam, beslöt han använda smic
ker, något, lom sällan förfelar sitt 
ändamål. 

"Du är en rask roddare", sade han 
alltså, vändande sig till dalkarlen. 

"Tycker du?"'svarade denne kort. 
"Ja, och jag kan icke nog prisa 

ditt mod att våga dig ut på ström
men under detta förfärliga oväder, 
blott för att skaffa två okända perso
ner en fristad undan stormen och 
regnet." 

"I kunnen ej få någon fristad", 
svarade bonden hastigt. "Ni måste 
begifva er åstad genast, så snart ni 
upphunnit stranden." 

"Såå! Och hvarför det?" 
"Emedan I i annat fall blifven Öf-

verfallna och ihjelslagna." 
"Af hvem då?" 3— 
"Af invånarne i en by, som ligger 

några stenkast från min boning." 
"Och hvarför skulle de slå ihjel 

två fredliga resande, som aldrig till
fogat dem något ondt?" 

"Emedan det finnes andra, som 
tillfogat dem ondt, och emedan den 
oskyldige ofta måste lida för den 
skyldige." 

Förklara er", sade Peder 
Det skall jag göra, då vi Kommit 

iland." 
Båten stötte' nu emot den andra 

stranden, och den besynnerlige rod
dareu uppsteg samt hjelpte Peder 
och hans häst upp på det torra. 

Derpå sade han, i det han vände 
sig till de båda männen: 

"Följ mig!" 
Han gick förut, och följd af sina 

båda gäster, inträdde han snart i 
sin boning,/hvarest han införde dem 
i ett stort, snyggt och trefligt rum. 

En inbjudande brasa brann på 
härden och bidrog ej litet att mun
tra de föl-frusna och génomvåta män
nens sinnen. 

"Och härifrån Vill ni förjaga oss!" 
sade Peder, i det han slog sig ned i 
en stol framför spiseln. "Hur kan 
ni vara så grym, då ni vet, hvilka 
förfärliga ansträngningar vi varit 
underkastade?" 

"Det är just, emedan jag icke är 
grym, som jag råder er att genast 
resa", sade deras ledsagare allvar
samt. „r 

Men vM sancta Cecilia, säg då, 
hvad vi hafva att frukta?" 

"Du har att frukta allt.../ty du 
är en af de förnämé...." 

"Det är sant", svarade Peder, 
att jag är en mäktig riddars son, 

men derför får jag väl lof att lefva 
ändå." 

Det är just derför, som du icke 
får lefva", svarade dalkarlen. 

"Nå, så förklara dig då tydligare*, 
utbrast den unge riddaree otåligt. 
"Jag har Ingen färdighet att gissa 
gåtor." ; . 

"Jo, ser du*, återtog bonden, "sa
ken är den, att nyligen tvenne för
näma män rest med stort följe ge
nom den lilla by, som ligger nedan
för bergåsen vid stranden af floden, 
endast ett par hundra alnar härifrån 
.... Såsom vanligt i denna onda tid, 
då den svage och fattige för try ekes 
af den mäktige, hafva byns invåna
re blifvit nästan helt och hållet ut
plundrade af dessa förnäma blodsu-
gare, som knappt lemnat dem en bit 
bröd att stilla sin hunger med.' Du 
må derför ej undra på, att det stac
kars folket är bragt ända till raseri 
öfvér dessa våldsgerningar och att 
de svurit utkräfva en blodig hämd 
på alla förnäma, hvilka passera den
na ort, utan att hafva nog mäktigt 
följe till sitt skydd. Jag för min del 

Förblir sig lik. 
:. Reumatism och Neuralgi 

tillföljd af plötslig temperaturvexling, -
ombyte från våt väderlek till torr. 
förblir den sig lik -v. 

... ST. JAKOBS OEL 
under sommar och vinter. Ar alltid . ^ 
mäktig att bota , „ 

flS Äfven i de svåraste fall, och i hvilka fall som helst. 
/i\ kroniskt eller akut, om man använder 
& detta smfirtebo tände medel. 

m THfUfUfetf* alla apotek. 
0^ ' SOc pr flaska* 

Bristfällig 
hj ertrerksamhet frftn h v li

ken nom 
helst 
flr alltid Mycket is*Hg, Dr, Ml!«a* Sfew System al 
R<*sti>ratlv<* ltetafnlio» uträtta underverk vid roglo-
nuwtot af hjärtats ulufr» IJör att Untim k&naUwi af 
cjvSfntn# och »trypning; Jtortu acxlt-ag, bultande 
vltar bji5rtki:ipi>nlng, laatijiofc och hungcrauiöll, 
op.-gelbuminii och £ei>oraVlig puls, hvltka alla 
åt» a t hjortlidaiuio. I)«t flnne# 

9 blott ott vetenskftpllgt 
bot«m«d('l, eorn be-
Htfttt prfrfvot, d«t Ar 

fti'o cycuHom at b 

Dr. lines' 
Heart Cure. Sven", k bok om 

MjprUtoi:l!3k>e-
•vorna fritt •*!<! 
utt d«n-
;Hkttiiutug. Adrewora. 

PH. MljLES MEDICAL CO., Elkhart, ID<L 

gillar ej en sådan ed, men jag finner 
den likväl högst naturlig. 

"Jag ock", sade Peder. "MOT vi
dare " 

"Som saken nu står", återtog bon
den, "så finner du väl, att du är för
lorad om du blir upptäckt." 

"Tror du det?" sade riddaren, i 
det han med en betydelsefull blick 
lade handen på sitt svärd. 

"Ditt svärd och din styrka skola 
ej skydda ditt lif i kampen mot ett 
tjog ursinniga bönder", återtog dal
karlen. — "Om du också skulle kun
na nedhugga ett par utaf dem, skall 
du slutligen duka under för öfver-
makten. Följ derför mitt råd och 
begif dig härifrån, medan ännu byns 
invånare ligga försänkta i sömn. 

"Men hör du icke hur det regnar 
i... .ser du ej hur blixtarne minutli-
gen upplysa den eljest kolsvarta 
natten?.... Och jag skulle begifva 
mig ut under detta förfärliga ovä
der i en okänd trakt, utan att veta, 
hvarthän jag skall styra min kosa 

aldrig!" 
"Unge man"' svarade bonden, "du 

gör din egen sak som du behagar. 
Det vill jag dock tillägga, att om du 
dröjer här och lyckas undkomma, så 
skola mina grannar, då de få veta, 
att vi herbergerat dig, öfverfalla och 
sönderslita mig,emedan jag låtit ett 
sådant rof slippa dem ur händerna." 

"Det var en annan sak!" utbrast 
Peder, i det han sprang upp från 
stolen och nu först med uppmärsam-
het betraktade sin värd, som under 
samtalet nedsatt sig på en bänk. 
"Men", fortfor han, "hvem år du då, 
besynnerlige man, som satt ditt eget 
lif på spel för att hjelpa en af dessa 
djupt utaf eder klass förhatade för
näme? I sanning, jag förstår icke 
anledningen till detta ädelmodiga 
handlingssättl" 

Då riddaren nu uppmärksammare 
betraktade sin värd, förundrades han 
öfver den ovanliga ädelhet, som i 
allt röjde sig hos denne simple ooh 
fattige bonde. Han tycktes vara 
omkriug femtio år gammal. Ett 
långt, grått skägg, som nedföll öf
ver hans bröst, gaf honom ett nä
stan vördnadsbjudande utseende,och 
de milda, blåa ögonen lyste af väl
vilja och godhet, ehuru en viss sträf-
het i ansigtsdragen förrådde en jern-
fast vilja och en oböjlig karakter. 

(Forts.) 
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Det lönar sig 
•tt alftid hafva ett medel i huset, 
•om ersätter både doktor och 
apotek. Mången långvarig sjuk
dom hade hämmats i dess bör
jan, och mången dollar sparats, 
•m man hade användt det rfltta 
ffiediet i rätt tid. En erkänd fe-
mifjemsdicin flr 

Dr. Peter's 
KURSKO 
för LftfVer- ooh Qallsjuka, Reumatism, 

Förstoppning, Maglidanden, 
Afrnagring, Allmän Svaghet och A 

sjukdomar, som härröra 
från ett däfigt tillstånd af blodat 

x  " 1 *•'> -n&x 
H§t alltid d«tt» medal I ffewf, 

SSIjes blott genom speciella lokal-
agenter. Om den ej kan erhållas I 
grannskapet, skrif efter en proflftda. 
Adressen års 

Dr. Peter Fahrney, 
1X2-114 So. Hoyne Ave, 

CHICAGO, ILL» -

EN DER ideell! nil k Ajuke göra t r*k 
ppRBftinfar 

Good I Don?ås fritt. HLB&fcg. PAKA3I0KE 19. Bi rd mk I 

Reumatism ooh annan sjuklighet 
förfölja menniskan. St. Jakobs Oljan 
är ett utmärkt kurmedeL Försök dem. 

PILLS 

CARTERS 
ITTLE 
iVER 

Svår Hufviidvark 
bitas säkert medels dessa 

— PILLER.— 
De lindra fifven åkommor orsakade af 

dyspepti. dftlig matsmii!tain* och hastigt 
intagen föda. Ett tillförlitligt medel mot 
•vindel, äckel, tröghet, d&lig aodedräft» 
slemwig tunga, höftvärk och 

Overksam le/Ver..,., 
De reglera magen. Rent vegetabiliska. 

Små Piller. Liten Dosis. 
L&gt Pris. 

L8nd* t 

köpare! 
Y&rarbetet är ttu snart öfver, oeh de 

m&nga farmare, som - hafva skrifvU till 
mig, att de vilja komma och köpa at' mitt 
billiga och fruktbara skog- och prairie-
iand, s& snart som de äro färdiga med 
v&i arbetet, bedes ibiigkomma, att de böra 
uuderrutta mig ett par dagar innan de 
komma, så ett jag kan g>~»a arrangenien-
ter för vfir agent att gå med och visa lan
det. Antalet landsökare kommer att blif-
va stort Kom iliäg, •att jag har skogland 
uära jernräg och byar frän S4 pr acre; 
ouppodladt prairieland fr An $8 pr acre, 
och uppodlade farmar mod goda bygjjna-
<!er och en tredjedel af detta £r<its gröda 
på lätta afbetaininsjsvilkor. De, som icke 
hafva fått min slita karta«ller fnska flera 
upplysningar, kuuna skrifva autliigen till 
bufvudkontoret 

CUNARD 
och gör  en record-bryiande f  

5 DAGAR 
DE A KO A 

FÖL/MED EXKURSIONERNA 
TILL SVERIGE OCH 

SI°?.KH0LMS UTSTÄLLNiN^N WA 

MAIL 
L I N E  

och gör  en reeord-fcrytande färd öfver  Ätiantee.  
< 7 timmar, 

i. ft S minatan 
. . •GÅ* . 

frän Chicago livarje Torsdag, 
New York o, Boston b värj o Lördag med 

De nya dubbelpropeller ångarne 

LUCMIf t  och  CIHPANIL 
620 fot langa, 12,950 lon, 30,000 hästkrafter/ 

Dc största, snabbaste o. mest eleganta i verlden. 
UMBB1&, ETRUEIÅ, ADEMIÅ, SERflå, 

520 fot lårt^a, 8,500 ton, 14,600 hSstkrafter-
•amt andra flytande palats, utgörande en oöfver-

tränad flotta. 
Basts förbindelser och Snabbaste Resa. 

8 dagar, 5 timmar 
MELLAN AMERIKA OCH SVERIG» 
Oöfve-rträiTade hcqviimlighcter för andra klass 
och mellaudäckspassagcrare till billiga priser. 

F> G. WHITING, Mgr., Dearborn & Randolph, Chlsags. 

MIHHESOTA 
LAND 

tlUviiiiicr sig- mer och mer upp
märksamhet på grund af sin bör
dighet, det utmärkta klimatet 
med regn oeh solsken i rätt tid, 
Sina natursköna och fiskrika in— 
gjöar, den rika omvexlingen al 
skog- oeh öppet land, sina blom
strande skandinaviska settle
ment, de g"da markuadsförbin-
dolserna, det billigra priset och de 
förmånliga vilkoren att få sig ett 
eget hem i närheten aflliii^ sam
hällen och j ernv&gsstationer. 

Yi sälja Minnesota land från $2.00 
|>r acre till högre priser, och verklig» 
settlare erhålla det på 10 års avbetalning 
med endast 6 procents ränta. Kartor och 
beskrifningar erhållas fritt, och då post
porto bifogas, sända vi fullständiga sek-
tionakartor öfver det b&sta landet i Central 
Minnesota med j era vägastationer och in
sjöar. Yi äro skandinaviska agenter för 
allt land tillhörande Northern Pacific 
banan och kunna erbjuda millioner &cre* 
att välja på. 

Ha ftr tiden inne att 8» sig 
_ J*I efter land. Skrif derför strax 

P H HO B P i och fullständiga upplysningar 
, * . . J , ! skola sändas med omgående post. 

31S Jackson st.. St, Paul. \ rA„mT^A»t 
A. E. JOHNSON CO., 

Land aad SmigiKtion Agenti, 
eller till agenterna 

H. ii BOJ^ Wayerhauser, Wis. 
E. Muu.ttii, PrentlM, Wia. 195 E. Third St., St. Paul, Mlnu. 
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