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Idts&dfckring totten pa skymnieln, ryttarcn lutade sig ned och
lossadfepl s&dcl&jofden, hasten sSnkte millen ned i boekenoch
dffl& girfgt* ffiedafl en vilbehandskad hand klappade halsen.

IM W fdrsUlndigt gjort, titakte SOren Backc, som hade
fejSSta, lot kreaturcft, liar hasten gktt uppfor den mikl&nga
isltttWntigcnvid Ostm Kamp , Over dc torra ljunghedarna och
t&efoafcfcanvauppc pl krOttet och sedan utfur den dmgrande
dalen pl sk&tiskasidan, si k&nnsdet skont att fi kalil vatten
kring hovaiim och nosen, och den drkker med mycket mera
SBS&fcnat gjorden inte ar sa hart atcpand, det ar da vfcstoch
sant, ntumlade S6ren for sig sjalv, och Idiiade pit svangremmen
I instinktiv medkansla, Det ar en kristen m2nnkka, som sitter
i den sadeln, men varfor har han en halmhatt?

S6ren hade blivit nyliken, och eftersomhan flytiat den sisia
kon och klubbat ner tjuderpalen i klovervalien, drog han sig
sakfcaner mot backen med tjuderklubban 1 hand kaaske
var det en resande till gastgivargirden, och da skuile han i
alia fall ta hand om hasten.

Nar han korn fram till bron och tittade ned over racket,
sig han att det fladdrade en bia sloja kring halmhatten. Hasten
ratade upp huvudet och gnaggade, medan ryttaren vande ett
rosigt ansikte med brana 6gon och svarta lockar mot den
gamle ryktaren . Herre Gud, det ar ju en fin froken, tankte
S6ren7fast hon rider grensle som en karl. Den svarta rid-

drSkten hade vita garneringar pi axlar och skuldror det var
dram ftin hasten, som m&steha en ling morgonritt bakom sag-
Kring hatten och slOjanglittrade spindelvavstridar, som korn-

mii singlande genom den klara hCstluftenuppe pa heden. De
digra sadclvaskoma voro hOljda med ljungkvistar, som hon

m&stcha brutit vid sista roststfillet pi sen hela landskapet

dSruppe var som ett bflijande blftrdtt hav, och det kr5p ett
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