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. JLtrau mer förundrad upprepade 
' Peder sin fråga: 
! "Hvem &r du? Du är ingen van 

fog bonde dertill är ditt hand 
iingssätt för ädelt och storsinnadt." 

i < "Det är illa af dig, herr riddare," 
Bvaradé'den tillfrågade, "att vilja 
förneka ett ädelt handlingssätt äf-

• ven hos bonden,- hvars ständ jag bc 
! tömmer mig af att tillhöra. I den
na tid är det deremot de höga och 
fcnäktiga, som handla oädelt derige-
)nom att de trampa de svaga under 
fötterna. Jag säger er: bönderna 
ftro bättre än deras herrar!" 

' •» "Kan väl vara! Jag vill ©j be
strida det... .men du besvarad? ej 
tain fråga." . ^ ; . 

"Hvilken fråga?" . . . .;: 
"Hvem du sjelf är? 

. "Jag "har ju redan sagt dig det. 
Itf ag är helt enkelt en bonde, och vill 
'flu veta mitt namn, så heter jag 
?Erik Persson^'; ^ \ 

\ "Men orsakB  ̂JUi den sällsynta 
Välvilja du visat oss? ...." 

"Jag har ej visat er någon annan 
välvilja, än jag skulle visat hvarje 

'annan i samma belägenhet. Jag är 
:«n gammal man, som lidit många 
f sorger och har många fel att förso-

'•na. sMin enda glädje numera är att 
l göra så mycket godt jag kan mot 
i mina medmenniskor, utan att fråga 
Jeftet af hvad rang eller ställning i 
ilifvet do äro. Det var derför jag 
| besvarade signalen från ert jägar
horn, ty jag förstod att det var en 
like, som behöfde min hjelp; det är 
äfven derför som jag varnat er för 
mina vilseförda, men hårdt förtryck-
| ta bröders hämdlystnad. Ser ni — 
l jag älskar det fattiga folket i vår 
lilla by, och. jag vill icke allenast 

i radda ert lif, -utan jag vill äfven be-
I spara dem en blodig och brottslig 
handling." 

• "Ädle, förträfflige man," utbrast 
^ Peder, i det han tryckte den gamles 
i hand, "och dig skulle jag genom 
! mitt qvardröjande utsätta för någon 
• fara! Nej, hellre vill jag resa, om 
1 ock alla himlens fönster voro öppna
de och en ny syndaflod färdig att 
fördränka jorden. Kom, Gunnar 
låt oss sadla och sitta upp! Vår 
godhjertade värd skall icke behöfva 
ångra den välvilja han bevisat oss." 

Och den unge riddaren närmade 
eig dörren. . 

{ "Stanna, unge man," sade bon-
• den, fättandé ^onotfr i armen. "Ni 

är i sanning Så olik de öfriga adels
män, jag lärt känna, att jag ej nog 
kan förundra mig deröfver. Jag 
värderar en person, som så" för mätt 
att höja sig öfver tidslynnet. Ännu 
är det ej midnatt, och ni kan dröja 
ett par tijnuiar utan fara. Jag vill 
sitta fram. några Iifsmedel, så pass 
goda mitt ringa hus kan åstadkom
ma, ty jag förmodarni är hung
rig, eller hur?" / 

Peder bejakade frågan, 
Gubben öppnade dörren till ien in

nanför dagligstugan belägen kam
mare och sade med sakta röst: 

"Sofver du, Blanka?*' 
"Nej, far," hördes en qvinlig 

stämma svara. 
"Kom då ut," fortfor den gamle, 

"och sätt fram litet mat åt ett par 
hungriga resande." 

Efter ett par minuter öppnades 
dörren helt och hållet, och en ung 
flicka* vacker och välväxt, sväfvade 
fram med lätta, luftiga steg. Hon 
hade intet af den klumpighet, som 
utmärker våra "bondlollor", ty då 
för tiden voro gratie och behag icke 
uteslutande de förnäma damernas 
tillhörighet och kojans dotter 
fördunklade ofta genom skönhet och 

• älskvärdhet hofvets och städernas 
mest firade grannlåtsdockor. 

"Är detta cttn dotter?l,\frågade 
Peder sin värd. 

Denne bejakade frågan. 
uÉn fagor tärna, i sanning!" fort

for riddaren. "Hur gammal ftr 
hon?" - " — 

"Nitton år." ; r 

"Och ingen friare ännu?" frågade 
Peder leende. 

Flickan rodhäde, raen gubben va
rade helt allvarsamt; 
. "Blanka är redan trolofvad." 

"Såå! Och hvem är då den lyck
lige?'^ 

"En° mig Öonddräng i bya här 
bor ta. v." Hur ~är det," fortfor han, 
vändande sig till sin dotter, "har 
du sett din fästman i dag?" 

"Nej. ... Jerker har varit ute på 
jagt ända se'n bittida i morse," sva
rade Blanka. "Han var tvungen 
att söka skaffa någon mat i huset, 
sedan de * förnäme' riddarne för ett 
par dagar södan togo allt hvad han 
och hans stackars mor egde." 
- Ooh härvid kastade hon en temK-
gen onådig blick på Peder. 

Denne märkte det och sade leende: 
"Min vackra Blanka, du skall ej 

tro, att jag är en riddare af samma 
slag som dessa. - Jag gör aldrig nå
gon menuiska förnär, allraminst 
dem, som äro svagare än jag och ej 
kunna försvara sig.". 

Blidkad genom denna förklaring 
skyndade sig den unga flickan att 
på bordet framsätta en enkel och 

; landtlig aftonmåltid, medan hennes 
far lade mera bränsle på elden. 

Under måltiden, hfari alla fyra 
deltogo och hvarvid ölbägaren icke 
sparades, fortsattes samtalet, hvil-
ket antog en allt mer förtrolig kar-
akter, ty den gamle värden tycktes 
lifligt road af sin muntre och trefli-
ge gäst, och äfven Blankas lilla 
missnöje hade snart helt och håjlet 
försvunnit. 

Gubben berättade om de krigståg, 
hvari han i sin ungdom deltagit, 
och Peder & sin sida omtalade de 
många äfventyr, som mött honom 
så i krig som fred. . 

Man skrattade och skämtade och 
hade snart glömt den fara, som ho
tade. 

Midt under det munterheten var 
som högljuddast, hördes plötsligen 
en sakta knackning på fönsterpo
sten. 

Alla sprungo upp och lyssnade* i 
Bultningen förnyades. 
"Hvem - iå l  der?" frågade gubben 

slutligen. 
"D$t är ingen annan ån jag, far. 

Låt upp för mig." 
"Hvilken jag?* frågade den gam

le otåligt. 
"Kors, Jerker, vet jag!" fortfor 

rösten utanför fönstret. 
Blanka gjorde en rörelse, liksom 

för att ila till dörren, men ett tec-
•ken af fadern hejdade henne- En 
blick få den resande riddaren erin
rade henne om den fara han lopp, 
och hon ryste vid tanken att se ho
nom mördad. " 

"Det är min blifvande måg," sade 
bonden med dämpad röst till Peder. 
"Var tyst, ty ni är förlorad, om ni 
blir upptäckt. Den mannen har 
blodiga oförrätter att hämnas, och 
han tillhör tyvärr de häftigaste 
adelshatarne." 

Peder lydde ooh drog sig tillbaka 
i ett hörn af rummet. 

Emellertid förnyade bultaren sin 
anhållan att slippa in. _. 

"Hvad har du här att göra midt i 
natten, min gosse?" sade gubben. 
Du vet att jag ogerna öppnar för 
någon, sedan q vallen inbrutit." 

"Ja men jag är alldeles gfehom-
våt," fortfor Jerker, "öch då ni sjelf 
är uppe och har eld på öpiseln, så 
tycker jag ni kunde unna mig ätt få 
komma in och värma mig litet. " 

"Du har icke långt hem till ditt.. 
Gå dit, så får du nog värma dig så 
mycket dig lyster. " 

"Ni måste hafva någon främmao* 
de hos er, efter ni ej viil släppa mig 
in," återtog Jerker misstänksamt. 
"Jag tyckte också, då jag nalkades, 
att jag hörde flera röster samtala... 
Ja, det är säkert.,.. ja} ̂  hju;. be» 
stämdt någon hos er, soqo, ^i^.törs 
låta mig se." t ( _ r ^ 

"Och om så vore'hvad angår det 
dig, pojke?" utbrast den gamle bon
den med en ton af förargelse.. 

"Hvad det angår mig?" skrek Jer
ker häftigt. "Angår det ej mig, om 
ni gömmer en af dessa förnäma röf-
vare, som utplundrat oss på allt 
hvad vi ega och som jag svurit att 
slå ihjel, hvar jag träffar dem? An
går det icke mig och de öfriga gran
narna, om ni beskyddar en fiende 
till 09S alla? Låt upp, far, annars 
väcker jag hvar eviga käft i byn, och 
vi skola då med våld bryta oss in, 
om ni ej vill öppna med godo. 

Nu ansåg Blanka tiden vara inne 
för sig att träda emellan.-

"Jerker!" sade hon, med én ton af 
förtrytelse, "gå hem och lägg dig 
och oroa icke längre min far och mig 
midt i natten. Skäms du icke för 
att vilja med våld bryta upp dörren 
till det hus, der din trolofvade bor. 
Gå din väg, säger jag eller skall jag 
glömma, att du någonsin varit min 
fästman. • 

Men unge Jerker var en tjurskalle, 
som icke ens af sin trolofvades böner 
och hotelser lät afskräcka sig. Han 
hade en gång fått i sitt hufvud, att 
han skulle in, och ingenting verkade 
då vidare på honom. 

Emellertid ansåg han bäst att ej 
tala ur för hög ton till att börja 
med. Han sade tjerför med bedjan
de röst: 

"Kära Blanka, jag förgås af hun
ger och köld, om du ej förbarmar 
dig. Besinna att jag ej ätit något 
på hela dagen. * • 

"Gå hem, så får-du mat.-' - " 
"Der finnes ingenting att ätal... 

det vet du alltför väl, sedan riddar
ne besökte vår by. 

"Jag kan inte hjelpa det ..djt 
slipper i alla fall icke in 

"Det är således sant," skrek Jer
ker ursinnigt, "ni har en af dessa 
röfvare hos er, jag inser det tydligt, 
och det är derför jag icke slipper in, 
kantänka Men vänta bara! Ni 
skall icke lura mig, det kan ni lita 
på. Jag skyndar till byn och väcker 
upp grannarna.... vi skola nog ploc
ka den granna fogeln." 

Med dessa ord lemnade den unge 
mannen fönstret och började sprin
ga af alla krafter mot det häll,; der 
byn låg. 
, "Nu är ingen tid att förlora,"' ut
brast gubben häftigt. "Den unge 
vanvettingen skall väcka upp hela 
byn, och ni är olycklig, om ni ej 
dessförinnan hunnit undkomma. Der
för tort till häst!" 

if  ̂ - t 

Gunnar sprang ut till stallet och 
ledde fram hästarne, medan Peder 
tog ett hjertligt farväl af sin värd 
och hans dotter. 

"Hvaråt går vägen till Norge?" 
frågade han. -

"Det finnes ingen annan våg än 
den som går genom byn. Det bör
jar redan dagas, så att ni ej kan 
misstaga er. Rid allt hvad ridas 
kan, på det Jerker ej måtte hinna 
väcka upp folket." 

"Vore det icke din fästman, vack
ra Blanka," sade Peder, "så skulle 
jag bra gerna vilja tukta den slyn-
geln." 

"Förlåt honom, herr riddare," sa
de flickan, "Jerker är en bra go3se, 
fastän något häftig. 

Nu steg Gunnar in. ; 
"Hästarne vänta," sade han. -
"Godt, jag kommer." 
Peder ville gifva sin värd piennin-

gar, men med en åtbörd af sårad 
stolthet af slog han dem. 

"Tror ni att jag är någon prejare, 
ädle herre," sade han. "Gästfrihe
ten utöfvar jag som en pl'gt, icke 
som en födkrok, * 

Den unge riddaren tryckte med 
aktning hans hand, kysste Blanka 
på den hvita pannan och aflSgsnade 
sig hastigt. 

Ovädret hade upphört och regnet 
afstannat. 

Peder kastade sig upp i sadeln, 
gaf hästen sporrarne och sprängde 
hastigt framåt i den grå morgongry 
ningen. 

Han skulle nu' genom sin hästs 
snabbhet lätt hafva undkommit alla 
vidare faror, om ej en olycka inträf
fat, som förorsakade ett oväntadt 
uppehåll i hans väg. 

Genom det myckna regnet, som 
fallit, hade marken blifvit hal och 
slipprig. Då Peder skulle rida ned
för den backe, vid hvars sluttning 
den lilla byn låg, snafvade hans 
springare i gytjan, föll och afkasta-
de sin ryttare. 

Den tid, som åtgick, innan Peder 
hunnit få sig sjelf och sin häst på be
nen, upptog väl endast några minu
ter, men dessa minuter voro afgö-
rande, ty de lemnade hans fiender 
ett betydligt försprång. 

Peder insåg detta, men han var 
dock ej den man, som lät afskräcka 
sig af någon fara, huru hotande den 
än syntes. 

Oaktadt han sålunda var trygg för 
sin egen del, ansåg han sig dock bö
ra inhemta väpnarens tanke. 

Sedan Gunnar hjelpt sin herre 
upp på hästen, sade Peder: 

"Vi skola kanhända komma f^ötrid 
med bönderna derborta i byn." 

"Väl möjligt," svarade väpnaren 
likgiltigt. 
"Hvad anser du att vi böra gpra?" 
/^VRida vidare." : 

; : ^ 
"Godt, framåt dål" 
De båda männen sporrade sina hä

star och hade snart uppnått det för
sta huset i byn. 

De stannade ett ögonblick ~ och 
lyssnade. 

Ingenting hördes. 
"Låt Obs rida vidare!  ̂sade Pe

der. ; ' ' 
Midt i byn var en fri plats, omgif-

ven på alla sidor af små kojor, all
deles som ett torg. 

Då de båda resande hunnit unge
fär midt på denna plats, trädde ha
stigt en person, hvars anletsdrag de 
i den halfdunkla gryningen ej så no
ga kunde urskilja, framför Peders 
häst och fattade den i tygeln utan 
att säga ett ord. 

I ögonblicket hade den unge rid
daren dragit sitt svärd. 

Emellertid ville han ej onödigtvis 
utgjuta menniskoblod. Han tyglade 
derför sin vrede och sade lugnt: 

"Hvem är du, min vän, och hvad 
vill du mig?" 

Den tilltalade svarade ej, men sat
te hastigt en pipa för munnen och 
frambringade derur ett skarpt och 
skärande ljud. ; 

I ögonblicket öppnades dörrarne 
till de kringliggande kojorna, och 
från hvar och en af dessa trädde en 
eller två karlar ut och närmade sig 
platsen, der de båda. ry ttarne höllo. 

Snart såg sig Peder omgifven af 
en betydlig folkhop, som med ögon 
brinnande . af bat betraktade ho
nom. 

I det ögonblick den förste angri
paren satte hvisselpipaii för munnen 
hade Peder med ett kraftigt hugg af 
svärdet sökt göra sig honom qvitt, 
men med en böjning åt sidan undvek 
han det hotande slaget. 

Det återstod således ingenting an
nat än afbida hvad komma skulle. 

Då riddaren nu såg sin och Gun
nars hästar omgifna af en hop ursin
niga bönder, tvekade han i början 
om han genast skulle gä bröstgän-
ges tillväga eller försöka att genom 
goda ord bringa d§m pa fredligare 
tankar. • • 

Han beslöt att anlita den senare 
utvägen,, emedan han nogsamt för
stod att två personer föga förmå ut
rätta emot tjugo. 

'Hör på, godt folk!" j&ade han der
för, "hvad ondt har jag gjort er, ef
ter ni på detta sätt angriper mig? 
Ät det brukligt i denna trakt att öf-
verfalla och plundra resande?** 

"Nej," svarade en af bönderna, 
"det är tvärtom brukligt, att de re
sande utplundra oss. Men denna 
gång hafva vi beslutat, att ett 
motsatt förhållande skall ega rum." 

'Det är således er afsigt, att låta 
mig blifva ett offer för eder hämd
lystnad, oaktadt.jagajeliarfullkom
ligt oskyldig?" 

"Ja, du måste d$ till en försoning 
för de afsky värda ¥öfverier, dem di
na likar föröfvat. 

"Men jag h^r jAÉsjelf aldrig gjort 
er något ondt?" | 

"Det är detsamma. Om du också 
ej har plundrat oss, har du dock sä
kerligen, i likhet med de öfriga för
näma blodsugarne» våldgästat andra. 
Du måste derföf^tan nåd och barm-
hertighet dö!" sr-iV 

"Nå, så skall <jäg åtminstone sälja 
mitt lif så dyrtf som möjligt!" ut
brast riddarens vredgad, i det han 
sporrade sin otaliga och frustande 
springare» ."Ur vägen, bönder! fe
ga stackare, 8QB0|tttren tjugo emot 
tv*!" . . 

Förskräckta för den retade hä
stens hofvar, drogo sig bönderna i 
början några steg tillbaka och Peder 
var nära att jeid&épsin väpnare und
komma utan ^tl^re strid, då ha
stigt en af de df^rlftaste angriparne 
störtade fram oc& Ånyo grep hästen 
i tygeln. : 

' 'Skola vi låta röfvåren fly?" skrek 
han med en röst, som Peder igen
kände vara densamma, han hört 
utanför fönstret till sin redlige värds 
boning, och den lian sålunda visste 
tillhöra Blankas fästman, "skola vi 
låta honom undkomma, utan att 
lägga två strån i kors, för att hejda 
honom? Så fega knnnen I väl aldrig 
vara?" 

Denna uppmaning gjorde sin be
höriga verkan. Bönderna blygdes 
öfver sin fruktan och närmade sig 
åter i tät massa kring den förbittra
de ryttaren, hvars väg de sålunda 
afstängde. 

Men nu hade Peder förlorat tåla
modet. 

Ursinnig af raseri högg och stack 
han omkring sig åt alla sidor, troget 
följd af sin väpnare, hvilken intet 
ögonblick lemnade sin herres sida. 

På detta sätt hade han redan till
fogat de närmast stående af sina fi
ender flera sår, och en af dem hade 
döende nedsjunkit till marken. 

Men nu blefvo bönderna alldeles 
ursinniga. Liksoni en flock getingar 
då man slår efter tfn af dem, samla 
sig och rusa på sin fiende, den de ej 
lemna innun de stungit honom för-
derfvad, så kastade sig dessa råa, 
vildsinta landtmärt. med hela styrkan 
af sitt öfverlägsna antal emot denne 
ende man, hvarvid minst tio händer 
fattade honom i kläderna och ryckte 
honom ned af hästen. ; , 

Peder var dock snart- på fötterna 
igen, och t5Gunnai,

) Söm sjelf mailt 
nédhoppat från sin gångäre, "banade 
sig med svärdet väg fram till sin be
tryckte husbonde.: v A ' -. 

Nu börjades en förtviflad strid. 
Å ena sidan emtrsimiig bondhop, 

som, enligt aln. $Lren-PÄftning stred 
för heliga kränkta rättig
heter och i blind hämdLystnäd ka
stade sig öfver det första offer, som 
kom t deras väg;—å. den andra tven-
ne män, kraftfulla, tappra, modiga, 
som, ehuru de visste, att de slutli
gen skulle nödgas duka under för öf-
vermakten,: likväl fast beslutat att 
till det yttersta försvara sitt lif,—-
se der den olika kamp som fördes. 

Böndörna voro beväpnade med på-
kar, Kar öch yxor. Dessa, eljest 
fredliga, voro i deras kraftfulla hän
der förvandlade till fruktansvärda 
redsk ap. * _ x . 

Redan blödde Peder" ur ett djupt 
sår i armen, och; den trogne väpna
ren föll, träffad af ett yxhugg, på 
knä mot den slippriga marken. 
Snart reste han sig dock åter, och, 
ehuru illa sårad, kastade han sig, 
med en sublim hängifvenhet, fram
för den unge riddarens kropp, för 
att skydda huo^onj^nÖt de fiendtliga 
huggen. * 

Men Peder, icke mindre ädelmo
dig, fattade sin blödande väpnare i 
armen, förde honom åt sidan och 
stälde sig sjelf med draget svärd 
framför honom. 

Bönderna trängdey emellertid allt 
närmare och Peder' såg sig nödsakad 
att retirera. Han gjorde det lång
samt, utdelandé^tft^ hvarje steg han 
tog tillbaka eWT täldigt hugg emot 
sina allt mer förbittrade fiender 

På detta sätt hade han, med sin 
illa såradé följeslMare b|kom sig, 
nära nog uppiA^ en af de halfför-
fallna kojorna ? dt£na eländiga by, 
mot hvars vägg han ämnade skaffa 
sig ett ryggstö^l # Jerker, som blif
vit sårad af rid4ai'®ns svärd, i hög
sta raseri rusadp (f^ldeles inpå ho
nom, stötte undan nans af ansträng
ningen försvagade arm, lyfte sin yxa 
och beredde sig att gifva honom 
dödshugget* > ' 

Gunnar märkte etn herresfara, 
och ansträngande sina sista krafter 
störtade han sig framför riddaren, 
kastade med förivrflans styrka an
griparen tillbaka och mottog i sitt 
eget hufvud de^ bugg, §om var äni-
nadt åt hans husbonde. 

Blodig och d<>eude nedsjönk hän 
vid riddarens fötter. Ännu i döden 
sökta hans trogna, öga Peders, och 
tryckande" ban^n mot hjertat, lik
som till: bevis på sin. tiligifvenhet, 
dog han; med ett småleende pa läp
parna. ^ j-, 

"Farväl,; mij^?-trogne väpnaref" 
mumlade Peder. Öu dog för din her
re, men din herre skall följa dig i dö
den." 

ntmrs fall upp-
riumf. Hastigt 
öfver den dödes 
ånyo ett förfär-

Jerker1 bade 
gifvit ett ro 
störtade han 
kropp och må 
ligt hugg mpt ridcl&rens hufvud. 

Peder parerade det svagt, ty han 
var utmattad nf den långvariga stri-
, VK-I- •? X., -

den och blodförlusten. Yxan gled 
ned för ansigtet och träffade honom 
i axeln. 

Det svartnade for des unge ridda
rens ögon. 

Med ett rop af smärta vacklade 
han . baklänges och stöddé sig mot 
väggen af kojan, hvilken haa Sa ha
de uppnått. 

Oförmögen att längre försvara 
sig, såg han sin fiende ännu en gång 
höja sitt fruktansvärda vapen. 

Svärdet föll ur hans darrande 
hand. öfvertygad att detta ögon
blick var hans sista, knäppte han, 
med sublim undejrgifvenhet, sina 
händer tillsamman, nedsjönk på knä 
och beredde sig att mottaga döds 
hugget. 

I detta ögonblick bröt morgonso
len fram genom töcknen och omgaf 
med sina strålar, liksom med en gyl
lene gloria, den döende riddarens 
panna. 

Hastigt hörde Peder ett häftigt 
rop. Han såg en qvinnoskepnad 
framstörta från sidan, kasta sig 
emellan honom och hans ursinnige 
fiende, och i sitt eget hufvud motta
ga det'hugg, som måttades åt ho
nom. 

Sedan såg och hörde han ingen
ting mer, ty han sjönk i en djup 
vanmakt. 

II. 
Ffetten. 

Det var den unga Blanka, som på 
detta sätt med ett hjeltemod, vär
digt antikens qvinnor, kastade sig 
emellan segraren och hans offer. 

Då riddaren lemnade bondgården, 
der han tillbragt natten, hade den 
unga flickan, betagen af en häftig 
oro, öfvertalat sin fader att på af-
stånd, vid hennes sida, följa de båda 
ryttarnes spår, för att, i händelse 
det skulle behöfvas, kunna ila till 
deras hjelp. 

Peders sköna och manliga utseen
de, hans ståtliga gestalt och framför 
allt hans milda och vänliga sätt, så 
olikt den tidens öfriga ädlingar, ha
de gjort ett lifligt intryck på den 
vackra bondflickans hjerta. 

Hon ryste vid den tanken,att den
ne riddare, så ung, så tapper och 
stolt, skulle falla ett offer för några 
hämdgiriga bönders lömska anfall, 
och, vid sin faders hand, skyndade 
hon derför det fortaste hon kunde 
till byn för att förekomma blodsut
gjutelse. 

Hon kom tids nog för att se sin 
fästman, med lyftad yxa öfver den 
nästan vanmäktige riddarens huf
vud, bereda sig att gifva honom 
dödshugget. 

Med ett rop slet hon sig lös från 
sin faders hand, störtade fram och, 
som vi redan berättat, upptog sjelf 
det slag, som skulle hafva afskurit 
Peders lifstråd. 

Lyckligtvis hejdade bonddrängen 
sin arm vid åsynen af sin trolofva
de. Hugget blef derför ej så kraf
tigt, som ämnadt var, men han kun
de dock ej hindra, att icke yxan ned
föll och tillfogade Blanka ett lätt sär 
i pannan. 

Vid åsynen af blodet, som flöt 
från hennes tinning, uppgaf Jerker 
ett rop af fasa, släppte mordvapnet 
ur händerna och nedkastade sig på 
knä bredvid sin sårade älskarinna. 

Stumma och undrande samlade sig 
de öfrige bönderna kring denna säll
samma grupp, medan den gamle 
Erik, intagen af ångest, trängde sig 
fram för att bistå sin dotter. 

Blanka hade ej förlorat medvetan
det, ty den slöa yxan hade blott helt 
obetydligt rispat huden. Hon af-
torkade blodet med den hvita lin
tygsärmen, kastade de ljusgula loc
karnas svall tillbaka och fäste en 
allvarsam och sträng blick på sin 
bestörte fästman. 

"I ären några fega stackare", sa
de hon till bönderna, i det hon lång
samt uppreste sig från marken,' 'som 
på detta lömska sätt anfalla en enda 
man. Tjugo mot en! ni borde bly 
gas... .Ären I värdiga afkomlingar 
af våra tappra förfäder, hvilkas för
sta lag var: 'Man emot man och 
klinga mot klinga.' Ännu en gång: 
Ni borde blygas!" 

Den beslutsamma hjeltinnans.ord 
tycktes göra intryck på den gapan
de hopen. Likt skolgossar, ertap 
pade vid ett pojkstreck, stodo de 
helt förlägna och gömde undan sina 
vapen bakom ryggen. 

Slutligen tog en af bönderna mod 
till sig, närmade sig amazonen och 
sade ganska höfligt. 

"Med all aktning förr«É;r jungfru 
Blanka, vill jag dock blott påminna 
er om, att denne unge man, som vi 
öfverfallit, är en af dessa förnäme 
röfvare, hvilka utplundrat oss på 
allt hvad vi egde och på hvilka vi 
svurit att hämnas hvarhelst något 
tillfälle yppar sig." 

"Nå väl", sade flickan, i det hon 
steg åt sidan, "sä hämnas då på den 
unge, oskyldige riddaren! Der lig
ger han.... hvem af er har mod att 
gå fram och ge honom dödshugget?" 

Ingen af de tilltalade rörde sig ur 
stället. 

"Mina kära vänner*, tog nu Erik 
till ordet, "I ären missledda af en 
visserligen rättmätig, men dock mot 
orätt person riktad, hämdlystnad. 
Denna tappre och högsinte riddare, 
som I nu kanhända slagit ihjel, har 
ju aldrig förolämpat eder. Han är 
icke af samma slag, som dem I förut 
lärt känna; — han är ödel, god och 
rättskaffens, jag vet det.... Jag sva
rar för honom, och må ingen af er 
understå sig att begå något vidare 

Så är det. ws* 
. Balefver, som befinner si# i oordning ... 

6r orsaken till många ' : 

Sommarlidanden* 
Iiefverlidanden visa sig hastigt i magens dåliga tillstånd, i 

förening med brist på aptit, hufvudvärk etc. 
Genom användandet af 

Dr. August Koenigr's 

... HAMBURGER TROPFEN 
bringas lefvern i sin rätta ordning igen; 
alla krämpor, botas, faelsau återställes och 
en lugn sömn erhåll es. 

våld emot honom... . ty den får med 
mig att göra." 

Bönderna stodo en stund villrådi
ga. Slutligen sade en, som tycktes 
vara den förnämste ibland dem: 

' 'Gamle Erik Person har nog rätt 
han. Vi böra göra, som han säger, 
och låta riddaren vara i fred." 

"Ja, ja!" ropade de andre. "Gamle 
Erik vet nog hvad som är rätt, och 
han vill oss alla väl." 

Så förmådde, äfven i dessa våldets 
tider, ett förnuftigt ord och ett väd
jande till ädelmodet och rättvisan 
stilla de förbittrade sinnena och 
vända hatet till medlidande. 

Det är ett nation aldrag hos sven
ska allmogen, att hastigt uppretas 
af otyglade passioner och lika ha
stigt lugna sig, så snart någon fin
nes, som med förnuftets röst förstår 
att hejda deras utbrott. 

Så skedde äfven här. De, som va
rit ifrigast att anfalla den unge rid
daren, biträdde nu hans försvarare i 
de omsorger, de egnade den fallne 
hjelten, 

"Den stackars herren!" sade de 
medlidsamt,"så han blöder!... .hvil-
ket djupt sår han har i axeln.... O, 
vi hafva varit grymma som vilddjur. 

.. Låt oss föra honom hem till dig, 
Erik du har lättast för att sköta 
honom, ty du färstår mer än andra 
och har dessutom allting beqvämare 
i din stuga än vi." 

Erik biföll förslaget och uppmanan
de bönderna att skyndsamt anskaffa 
en bår, hvarpå de kunde fortskaffa 
den sårade. 

Inom några minuter återvände de, 
medförande en dylik. 

Emellertid hade Erik med erfaren 
hand förbundit de svåraste af Peders 
sår, medan Blanka undersökte de öf
riga, som fallit i striden. 

Två af bönderna lågo, jemte Gun
nar, liflösa på marken. Blanka när
made sig den sistnämde och lade sin 
hand på hans hjerta. 

Det slog ej mera... .ögonen voro 
brustna, läpparna blå....Den trog
ne väpnaren andades ej mer han 
vårdöd.... 

Blanka återvände till de öfriga, 
hvilka" i'sakta mak framskredo med 
båren, hvarpå deiv sårade låg. 

Ehuru hän utidér förbindningen 
gifvit flera-tecken till lif, hade dock 
Peder ännu ej återvunnit sansnin-
gen, 

Anlända till Eriks boning inburo 
bönderna varsamt och försigtigt den 
liflöse riddareu och nedlade honom 

den inre kammaren, der Blanka 
skyndsamt hade iordningstält en 
bädd. 

Då Peder några timmar senare 
återfick medvetandet, såg han sig, 
till sin stora förundran, omgifven af 
ömma och välvilliga menniskor; han 
kände kallsvetten torkas från sin 
panna af en mjuk qvinnohand och 
varseblef en ung flicka, sittande vid 
sängkanten, med förbundet hufvud, 
och aktgifvande på hans minsta rö
relser. 

Han förstod nu allt, och igenkän
nande sin ädla räddariiraa, ville han 

ord söka tolka den gränslösa tack
samhet, som fylde hans själ och. nä
stan nedtryckte honom. 

Men tungan nekade honom sin 
tjenst. En brännande törst hade 
fastlimmat henne vid gommen. 

Han kunde blott med en obeskrif 
lig blick af tacksamhet lägga handen 
på hjertat, hvarefter han förde fing
ret till läpparna, för att antyda att 
han ville hafva något att dricka, 

Blanka förstod detta stumma 
språk. Hon fattade en kopp, som 
stod pä ett bord bredvid sängen, och 
närmade den till den sjukes läppar. 

Girigt drack Peder af den ljufva 
och svalkande dryck, som den inne
höll. Då han släckt sin törst, tryck
te han svagt den unga flickans hand 
och sade mod ett rörande uttryck 
det enkla ordet: 

"Tack!" -
Derefter sjönk Peder i en stilla 

slummer, hvärundér Blänka, stun
dom aflöst af sin far, med den out
tröttligaste omsorg vakade öfver ho-
noftt. (Forts.) 

EN ENKEL KATARR-KUR. 
Jftg har tillbragt nära femtio 6r i bohnndlin|peii afkaicty 

wéh har irfort fler ktirer Bji någoa specialist! medicinens hl» 
Maria. EnSr jag snart till följd af ålderdom miste draya 
nig tillbaka frSn verksam praktik, vill jag, fr&a och m«d 
aftnda medlet för HehandHnireti och kuren, «&Bom jag bepagtta-
tf^dein i mm praktik. FRiTt och franko till en hvar of derma 
tidnings llisare, som lider af denna äckliga, farliga och viroje-
Ilja sjukdom. Detta Är «tt allvarligt anbud, som det stir en 
hvar fritt att antaga. Adressera PROF. LAWRENC8, 1 Itt Wert 
82nd Street, New York. ' 

Hvarföre 

vlljen I slipa pft en sjuk kropp 
genom iifvet, när bot ftreder si 

nära? 

Dr. Peter's 
KURIKO 

är ett gammalt läkemedel—tu
sentals hafva försökt den( 

och tusentals halva funnit 
bot, efter det de allaredai) 
hade uppgifvit hoppet. 

Kan icke erhållas 
på apoteken... 

utan säljes uteslutande ge
nom lokal-agenter. • . 
Finnes ingen sådan pft plat
sen bedes man tlllskrifva 

DR. PETER FAHRNEY, 
112-114 So iSoyne Avs., 

CHICAGO, ILL. 

FÖLJ MED EXKURSIONERNA 
TILL SVERIGE OCH 

STOCKHOLMS-UTSTÄLLNINGEN md 

RUiUL 

• JME 
ccl- ;]t*en record•brytsnäe fäitf öfver Atlzriteo. 5 DAGAR, £3 minuteCW 

DK A I-G A 
från Chicago hvarje Torsdag, 

från New York o. Boston lxvarje Lördag med 
De nya dubbelpropeller ångrarco 

LUC1NIA och C1MPINII, 
620 fot långa, 12,950 ton, 30,000 hästkrafter. 

De största, suahhasle o. meat elcuauta i vci lffeir. 
UMBRIA, ETRURIA, ADEANIA, SERVIå, 

620 fot långa, 8,500 ton. 14.500 hästkrafter, 
samt. andra flytande palats, utgörai;de eu oöfvet1 

t ran ad flotta. 
Bistå förbindelser och Snabbaste Resa. 

0 dagar-, 5 timmar 
MELLAN AMERIKA" OCH SVERIOH. 
Oöf%'erträiTade beqväiuligheter för andra klass 
och mellnndäckspassagerare till billiga priser. 

F. a. WHilitKI, Mgr., Dearborn A Randolph, ditCKfO. 

MINNESOTA 
LAND 

tillvinner sig mer och mer upp
märksamhet på grund af sin bör» 
digliet, det utmärkta klimatet 
med regn och solsken i rätt tid, 
sina natursköna ocli fiskrika in
sjöar, den rika onivexlmgeu af 
skog och öppet land, sina blom
strande skandinaviska settle
ment, de goda marknadsförbin
delserna, det billiga priset och de 
förmånliga vilkoren att få sig ett 
eget hem i närheten af lifliga sam
hällen och jernvägsstationer. 

Yi sålja Minnesota land från $2.00 
pr acre till högre priser, och verkliga 
8ettlare erhålla det på 10 års afbetalnlng 
med endast 6 procents ränta. Kartor och 
beskrifningar erhållas fritt, och då post
porto bifogas, sända vi fullständiga sek
tionskartor öfver det bästa landet i Central 
Minnesota med jernvägsstationer öch.in
sjöar. Vi äro skandinaviska agenter för 
allt land tillhörand® Northern Pacific 
banan och kunna erbjuda millioner acres 
att välja på. 

Nu ftr tiden Inne att 46 sig1 

om efter land. Skrif derför strax 
och fullständiga uppl> aningar 
skola sändas med omgående post. 

A. E. JOHNSON CO., 
Land and Emigration Agents, 

195 E. Third St., St. Paul, Mirni^ 

m Mr !,wm IVm skall ksiuktgöiaer rik. Flera god» uppfinnlagar önakM. Sknf efter *">• ohyr "Ctuh Value ofa GoodDenf&a ErHt. HEBKkÉ. 

rpi I I TILL SJUKA r  f r i  I  8  9  P E R S O N E R .  
En positiv, hastig och varaktig bot för förstopp
ning. dålig; matsmältning, dyspepsia, nervös 
hufvudvärk, njur- och lefversjnkdomar. dåligt 
blod, reumatism, korpulens etc. Tusental» in
tyg f ritn tacksamma personer, som blifvit botade. 
Vi sända en profläda medicin fritt och franko. 
Ni riskerar intet, men sparar doktorsräkuingar; 
Goda agenter önskas. Adressera 
EGYPTIAN DRUQ CO.» SUtta» B, New Vortb 

T 
»ända vi vll-
kor Qch npp-
lysniDga?r«l 
alla, som vilja 

i W åtaga sig agenturenKSr 
ra allmänt omtyckta fabrikatart 

Luctdin's Enbårssirup, 
Enbärsdricka och Balsamiska EnbÄr#* 

bröstkarameilsr. Platsa{renter inilusMr 
. Om NI e] sjelf varaltt. Skrtf senast. Om Ni ej s| 

biit'va sifient, oca ingen agent finnes p 
så Tänd Eder till en groce iryman, «cn 

En flaska; 
SCD, så vand Eder till en groi 
han skaffar Er af vår» fabrlkater. 
Lundins Bnbärsslrup är nog till 5 gällons EbMm" 
dricka, lika godt som det res 1 fosterlandet. Sänd 
>5 cts. för 4 profaskar Cough Dropc, portofritt, 
nlier t llaska Knbärsslrap. Adressera: Laa4Ba 41 

W.8 
>5 cts. för 4 profaskar Cough Drop* 

iGobärMlrap. iLdressen 
Jo., smji. 3445,3447 W. Klitsla St.. CtycagoJU» 
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