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FREDLÖS



Knifven var min ende broder,
Stålet var min enda kärlek,
Äfven den jag nu fördärfvat,
Bruten är den mot en stenklump
I det bröd värdinnan bakat,
Som hon ondskefullt bar gräddat.

(Kalevala r. 33: 91 98.)



1.

Ilåt honom vara i fred, säger jag! ropar
husbonden från andra sidan af svedjeåkern,
öfver den oskurna rågen.

Gärna för oss må hän vara i fred, mumla
de andra och huka sig ner för att skära.

Men om en stund gå de på lika ifrigt igen.
Alt skördefolket har sammanslutit sig mot en

enda. Det är en storväxt, groflemmad, mörklett
kari, som utan att rata på sig skär där liksom
på trots, ett stycke från de andra, bjudande tili
att icke höra på deras glåpord. Men man vill
tvinga honom att bli ond. Man vill tvinga
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honom tili det, som man också vanligen får

honom tili: att gripa i något föremål, lika stort
som hän själf, och slunga det långt ifrån sig för
att lugna sinä sinnen. Ofta har man på detta
sätt retat honom så länge att lian slängt hack-
hon eller något annat tungt föremål i väggen,

vräkt stora stenar från deras plats eller svärjande
sprungit upp hvarefter hän plötsligen lugnat

sig och försvunnit för att sedän, när hän köm-
mit tillbaka, på många dagar icke säga ett ord.
Och då hän aldrig går tili handgripligheter, ej
häller på annat sätt tyckes kdnna försvara sig,
betraktar man honom smått som en idiot och
ärtar byns små pojkar att retas med honom.
Hans enda försvarare är husbonden, ty hän är

en duktig arbetare, ordentlig i alla sinä sysslor,
sköter väl om hästarna och ryktar tili och med
stundom korna tili kvinfolkets stora belåtenhet.

Nu har skämtet åter börjat, där man äter mid-
dag vid svedens rand. När man satt sig tili
maten har Junnu lagt hatten och tobakspungen,
från hvilka föremål lian aldrig skiljes annat
än vid måltiderna, på en tufva bredvid sig. Efter
måltiden börjar hän söka rätt på sinä saker och
iinner då sin hatt bakom sig ofvanpå en stubbe
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och sin pipa stucken i en springa i stubben, lik-
soin hängande i munnen på en rökande.

Det väcker allmän munterhet, och icke ens
husbonden kan afhalla sig från att skratta med
de andra.

Utan att säga ett ord tar Junnu sin hatt och
lösgör sin pipa, och frågar sedän efter pungen,
som också är försvunnen.

Hvad skall du fråga oss, fråga stubben!
svaras det, och man skrattar alt häjdlösare.

Junnu uppfattar att det gäller drift, först då
drängen Tahvo knycker i tobakspungen, som
med den krokiga nålen instucken i Junnus eget
bälte, dinglar bakom ryggen på honom. Hän
kan icke häjda sig mer, utan måttar ett slag
mot Tahvo; men då denne väjer undan, slår lian
med ali sin kraft knytnäfven i en närä stående
tali, så att knogen Springer i blod.

Hans bröst häfves långsamt en gång, två
gånger, och näsborrarna vidgas. Men så tager
hän sin skära och går ensam bort tili rågen.

Den äter då så glupskt, att man skulle
kumia raka håret af hufvudet på honom, utan
att hän visste ordet af! ropar man efter ho-
nom.
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En gång lär det nog också hafva värit
rakadt, infaller Tahvo.

Nftr då?
När hän satt vid kronans matbord i Kuo

pio fästning.

Hall mun på er! befaller husbonden och
kommenderar sitt folk tili arbetet.

Men där går det vidare på samrna sätt.
För hvilken mandat blef hän trakterad

med kronans kost?
För att hän stal en filbunke . . . hän tog

den från ett torp i ödemarken och gaf den åt de
andra banditerna att äta.

Hvem har berättat det?
Hän själf.
Hall kätten snedrygg! skriker Junnu plöts-

ligt tili allas förvåning.
- Hall själf, vargrygg!
Junnu har lång rygg och korta ben, och man

har alltid hanat honom därför.
Den ryggen skall ju ha tålt spö i sadan

mängd, att risaren aldrig trodde det skulle blifva
nog. „Ska vi börja på nytt?" hade hän frågat
länsmannen, och Junnu hade fått fyratio par tili
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vid tallen utanför sockenfängelset ....men
icke ens då gifvit ett ljud ifrån sig.

Månne hän ens skulle ha tjutit åt kosack-
piskan?

Hvem vet, ifall hans egen far egenhän-
digt hade smekt honom med den.

Junnu var oäkta barn, och detta var en gemen
hänsyftning på ett rykte, som någon satt i gång,
att Junnus far värit rysk kosack, en af dem,
som fordom voro stationerade i kyrkbyn.

Tig där, sägerjag! ropar husbonden strängt.
Herre G-ud välsigne! utbrista i det samma

kvinnorna, ooh karlarna svära tili som med en
mun .

. .

Ty Junnu har rykt upp från marken en
sten, stor som hans famntag, och under förfär-
liga eder och med dragen hemskt förvridna,
slungat den midt ibland skördefolket.

Alla andra hinna undan, men Tahvo faller
ner vid stenen, träffad i foten.

Hän slår ihjäl mig, hän slår ihjäl mig!
ropar hän.

Inte sjår hän ihjäl dig . . . vill du
vara tyst där . . . inte bar hän ju skadat ett
ben på dig en gång, försäkrar husbonden, som
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med de andra sprungit tili för att undersöka
Tahvos fot.

Bind honom! Tag fast karien, innan hän
hinner ryminä!

Karlarna störta sig genom rågen öfver Junnu,
och fatta tag i honom, men hän svänger sig en
gång ikring och skakar dem ifrån sig.

Låt honom vara i fred och trarnpa inte ner
rågen! Bort därifrån och tili arbetet hvar man!

Skall också husbond taga ett sådant där
odjur i försvar, som inte ser efter hvad hän
kastar? Hvems fel hade det värit, om det träffat
mig i hufvudet!

Ditt eget! . . . Har jag inte varnat dig!
Men betalning för sveda och värk skall

jag åtminstone processa mig tili, mumlar Tahvo,
i det hän linkar bort med sin skära.

Processa bäst du vill, men en gräns skall
också skämtet ha.

Men husbonden förskräckes äfven hän, då hän
betraktar denna sten, som vid sitt fall tili hälf-
ten sjunkit ner i jorden och hvilken hän själf
knappast förmått röra ur stället. Det var en
evinnerlig tur i alla fall, att den icke träffade
värre.



I Junnus ögon har världen värit både röd och
gul, marken har liksom gått i vågor och skogs-

randen har sviktat. Men kraftansträngningen har
förskräkt också honom själf, och utmattad där-
af, förmår hän knappast halla sig upprätt. Och
när hän en stund stått där slö, vandrar hän af
rakt in i djupaste vildskogen, utan att veta hvart
hän går. Först när hän gått ett stycke och
kömmit tili ett gärde, klarnar det för honom,
medan hän klifver öfver det, att hän värit närä

att slå ihjäl en människa och att hän, i det
ögonblick hän gripit i stenen, som händelsevis
lag framför honom, värkligen haft för afsikt att
göra någonting dylikt.
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•Skördefolket har återvändt från sitt arbete, ba-
dat, ätit kvällsvard och gått tili hvila i sinä
bodar. Husbonden ensam vakar ännu och lägger
sinä stöflar på stugans sparrar, då Junnu inträ-
der och, utan att säga ett ord, sätter sig på bänken
vid väggen.

Där flns nog mat kvar för dig, säger hus-
bonden, men Junnu svarar att hän ej vill äta.

Jag skulle ha litet att tala med husbond
om, säger hän sedän, då hän ser denne fatta i
dörrklinkan.

Hvad är det nu för en viktig sak, som hän
vill tala om?
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Jag skulle vilja lämna min tjänst.
Hvad menar Junnu? Midfc under brådaste

arbetstiden? Och hvarför?
Jag kommer inte mer tillrätta här i huset.
Hvad skall man bry sig om dumma män-

niskors prat .... bilagda ha ju dylika gräl blif-
vit mången gång förr.

Kanske från deras sida, men inte från min
. . . och jag kunde ännu skada någon . . .

Men du borde, också du, lägga litet mer
band på dig . . . det är ju hemskt att så där
handskas med det första vapen man får tag i.

Jag kan inte halla mig, när vreden kom-
mer öfver mig och jag skymfas.

Husbonden ftinderar en stund och sätter sig
sedän på bänken vid bordet.

Om du inte kommer tillrätta med Tahvo,
så kan jag ju hällre skicka bort honom.

Inte aro de andra bättre ...de hata raig
ändå alla . . . alla ordentliga människor hata
mig . .

.

Hvad pratar han nu igen .
. . inte är h-an

ju sämre än andra.
M hörde ju hvad de sade.
Det var ju bara på spe.



Det var sant, hvad de sade.
Att du suttit i fängelse?
Ja. Jag har inte berättat det för någon

annan än Tahvo, sista vintern vid hösläpningen,
då hän listade in sig i min vänskap .

.
. men

nu berättar jag det för er, eftersom ni alltid hal-
lit mig väl. .

.

Berätta, om du har lust.
Ja, nog berättar jag det för er, säger Junnu

afbrutet, smått snyftande och liksoin sväljande
sinä tårar: det var så, att de med sin slughet

flngo mig, tiggarpojken, narrad ...de skuffade
mig in genom fönstret och tvungo mig att stjäla
en fllbunke och tre bröd och en smörask . . .

men jag bekände själf altsammans ooh angaf
äfven de andra . . . och inte bar jag gjort nå-
gonting värre .

. . jag bar alltid lefvat af egen
förtjänst, men alla förfölja mig, både bar ocb
där hemma .

. . hundar aro hundar . .
. öfver-

alt, i hela världen!
Men världen kan du ju i alla fall inte bli

kvitt.
Det skulle jag nog, om ni bara ville hjälpa

mig ... jag skulle kuuna afstå en del af lönen, om
ni bara ville låta mig bygga ett torp på er mark.

14
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Ett torp? Hvar?
Där borta i Kontiokorpi skogen

När husbonden ingenting svarar, fortsätter
Junnu:

Jag har redan tänkt på en plats vid Mustin-
lampi träsk ...och husbond får bestämma hvilket
arrende hän vill.

Egentligen har husbonden ingenting emot att
få en stadigvarande arbetare på sin mark. Och när
hän rätt tänker efter, så tycker hän det passar bra
att en torpare slår sig ner i Kontiokorpi skogen
och vid Mustanlampi Strand. Man vet ju inte
ännu om det besannar sig hvad som berättats i
tidningarna. Men eftersom hän själf vill dit . .

.

Alltid kommer man ju öfverens om arren-
det, såger lian, och tilläger därpå:

Jag kan ju tanka på saken.
Jag skulle redan i morgon bege mig af tili

skogen . .
. och om det inte går på annat sätt,

så skulle jag ställa en kari för mig.
Husbonden funderar åter en stund och såger

därpå, i det hän stiger upp;
Man raaste väl låta dig gå, då inte annat

hjälper. Yi kunna ju sedän tala närmare om sa-
ken en annan gång, tilläger lian i det lian går ut.
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Junnu blir sittande kvar i det halfmörka
pörtet.

Lange har denna pian grott i hans sinne. Ju
äldre hän blifvit, desto svårare har hän haft att
hara människornas hån och hjärtlöshet, och hän
tror att alla förbundit sig mot honom. Hän in-
billar sig att hän ser det i hvars och ens blickar
och åtbörder. Det möter honom hvar hän än
rör sig, hemma eller borta. Hän har sökt muta
människorna med vänskap och goda ord och
genom att bjuda dem än ett, än annat. Men de
hafva alla bedragit honom, likasom senast Tahvo,
åt hvilken hän anförtrott sitt lifs hemligheter.
Så fort karlarna rökt upp tobaken som hän hem-
tat från staden, och kvinnorna ätit hvetebrödet
som hän köpt och druckit kaffet som hän kokat,
äro de genast färdiga att skratta åt hans utseende
och kasta tili honom stickord för hans tafatthet
och dumhet. De ha ingen annan tanke än att
söka få honom ursinnigt förargad, förmå honom
att göra någonting, för hvilket de kunde få honom
åklagad, slagen i järn och kastad i fängelse på
nytt. Det lura de på för att komma åt hans
besparingar, hvilka de veta att hän tidigare vid
stockflötningen förtjänat. Alla ha de sökt att



17

bedraga honom, herrarna lika väl som bönderna.
„Om du bekänner, slipper du med mindre“, sade
länsrnannen vid domstolen. Men hän Ijög. Då
hän bekände, dömdes hän genast att siitä spö.
Om icke hans händer den gången värit bundna,
så hade hän strypt länsrnannen mot själfva do-
marbordet. Sant var det, hvad de andra fångarna
sade, att fattigman icke får rätt i denna värld
hur det sedän må vara i den andra. Alla kro-
nans herrar borde slaktas och bönderna aro
ingenting annat än deras slafvar och handtlan-
gare ...

Den gången lyckades dock prästen stilla hans
upprörda sinne. Hän sade och försäkrade att
den som fått sin dom och lidit sitt straff, hän
är lika god som, alla andra, och ingen får hata
eller förolämpa honom .

. . hän duger både tili
fadder och vittne. Men ljugit hade prästen också
. . . först då började förföljelsen på allvar, när
hän kom ur fängelset. Manne det ens var sant
hvad hän sade, att om man icke är god nog åt
människorna, så är man god nog åt G-ud. . .

Men inte förstår hän alt detta och inte
orkar hän tänka dessa tankar tili slut. Hvar
gäng hän gör ett försök, blir hufvudet tungt

2
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och tankarna oklara, så hän icke kan göra sig
reda för någonting.

Blott så mycket har hän klart för sig, att hari
nu tar farväl af dem alla, farväl för evig tid.
Hän rymmer tili ödemarken, trycker ned sig som
björnen i sin lya. Och må de hundarna se opp,
om de komma och anfäkta honom där . .

! <

Hän reser sig raskt och går ut. Redan i natt
skall hän härifrån!

Och när hän hemtat sinä värktyg från boden
och stuckit några sparade brödkanter i sin väska,
smyger hän sig ut osedd af alla, går en stund
långsmed landsvägen och viker sedän in på en
skogsstig. Den följer hästhagens gärde åt, och
vid gärdet betar vallacken, hans favorithäst,
som hän alltid plägat köra. Hän bar städse skött
den väl, och den gnäggar redan på långt hali
emot honom. Hän stannar bredvid den, smeker
öfver gärdet dess sträkta hals, talar tili den och
ringer en stund på dess klocka. Den har värit
hans enda van här, har icke sagt ett afvogt ord
tili honom och i dess ögon har hän aldrig upp-
täkt ens den aflägsnaste skymt af hån.
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Det är söndag, da Junnu återvänder tili öde-
marken för att stanna där. Medan alla andra
värit i kyrkan, har hän igen samtalat med hus-
bonden och sedän, utan att någon märkt det,
smugit bort. För sinä sparpenningar har hän af
husbonden köpt vallacken, och de ha muntligen
kömmit öfverens, att om Junnu önskar blifva
torpare, så får hän under tio ars tid bruka jor-
den utan arrende, blott hän erlägger sin sädes-
andel från svedjeåkern. Dessutom har husbonden
fäst som vilkor, att om Junnu af en eller annan
anledning skulle bege sig ut i världen, byggna-
derna skola tillfalla gården.
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Hän bege sig ut i världen, när hän en gång
sluppit den! säger hän förnöjd tili sig själf, där
hän leder sin häst vid grimman rida den näns

hän ej och tränger alt djupare in i vildskogen.
Hvilken tok hän värit, som ej redan för lång

tid tillbaka förvärkligat dennatanke! Men huru
kunde hän ana, att det ändå fans en människa,
som icke ringaktade och förföljde honom! Och
på tio år, hade husbonden sagt, behöfde hän icke
betala arrende . .

. hur kunde hän vara så fri
från vinningslystnad och snikenhet? Tiofaldt
skall hän ännu belöna den mannen, hän skall
som en frivillig skatt bära tili honom ali säd,
som hän ej för eget behof använder. Och när

hän tänker på ali denna godhet, veknar hans
sinne, det rycker i underläppen och lian måste
krafsa en tår ur ögonvrån.

Hän smyger fram på smala, orediga kreaturs-
stigar, hvilka utan märken i träna slingra sig längs

kärrkanterna och uppför skogbevuxna höjder, och
hvilka ingen annan människa någonsin tyckes
hafva beträdt. Hän stiger upp på en hög kulle,
därifrån hän blott ser ohuggen, gulnande höstskog
och slumrande kärnnarker. Den öfriga världen
ligger där någonstans i fjärran bakom höjderna,
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därifrån ej en hviskning förnimmes och ingen rök
stiger upp tili tecken på att människoboningar
Annas. Långt, långt borta höres blott en jakt-
hunds skall, och då och då faller ett skott. Men
de gå nog sinä egna vägar, de komma ej hit
och störa honom.

Försiktigtvis stoppar hän ändå mossa i val-
lackens klocka, när hän åter sätter sig i rörelse.

Och ännu när hän kömmit hem, får lian ej
rätt frid i sitt sinne.

I veckotal plågar honom en oviss fruktan,
att „världen“ måhända skall Anna hans gömställe,
att „nidingarna“ skola få fatt i honom och
koirana hit för att pina honom. Kanske gör Tahvo
allvar af sin hotelse att stämma in honom för
mordförsök?

Och hela hösten -pinar honoxn denna tanke.
Hans bostad ligger i en dal, vid stranden af
träsket, mellan två höga backar. På den plats
lian valt för sin stuga, flnnes redan från förr en
gammal, tili hälften i jorden sjunken skogsbastu,
bygd där för att bebos af forna tiders svedjefolk.
Hän lappar dess tak och bor i den så länge hän



22

bygger sin stuga. Och så fort lian fått den fär-

dig, ämnar hän börja med stallet.
Medan hän hugger timmer tili den nya stu-

gan, tycker hän sig stundom alldeles tydligt höra
steg på skogsstigen och se någon skymta mellan
träna. Hän upphör att hugga, lyssnar som en

fågel på sinä förföljare, utan att röra en lein och
utan att draga andan. Om söndagarna väntar
hän dem alltid xned visshet och går för säkerhets
skull redan tidigt på morgonen i skogen, tili
sinä fångstredskap. Och när hän i kvällens skym-
ning kommer tillbaka tili sin stuga, smyger lian
åter som en tjuf in på sin egen gård, men
späjar och lyssnar först vid skogsbrynet, innan
hän vågar stiga fram.

Men aldrig kommer där någon. Och när den för-
sta snön faller, har Junnu fått sin stuga under tak.

På allhälgona kväll eldar hän för första gån-

gen sin nya ugn. Eldstaden Hammar, den brin-
nande veden sprakar muntert ooh röken böljar
under taket från vägg tili vägg. Junnu ligger på

bänken, rökande sin pipa och stirrande in i elden.
Har hän nu värkligen omsider eget tak öfver

sitt hufvud och egna väggar tili skydd och värn?
Har hän då värkligen en plats, från hvilken hän
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kan jaga bort hvar och en, som tränger sig dit
för att störa honom? Behöfver lian värkligen

icke mer buga sig för någon eller söka att
vara någon i lag?

. . . Yore nu morsgumman ännu vid lif, så
skulle hän taga henne hit tili sällskap åt sig
tänker hän med ens. På åratal har lian ej köm-
mit ihåg henne, icke ens velat komina ihåg henne.
Men hon hade ju på samma sätt som hän för-
trampats af världen, värit lika fredlös som hän
och hade aldrig fått eget tak öfver sitt hufvud.
Hon hade dött som ett bortauktioneradt fattig-

hjon, förhånad och förtrampad af människorna,
och blifvit begrafven under det stora nödåret i
en ohyflad kista och i allmän graf . . . knappast
hade klockorna ringt . . .

Hän hade värit så ogin mot henne medan
hon lefde men de hade ju satt honom i fän-
geise och skilt dem åt. Ooh när hän koni däri-
från, hade de skymfat och skämt ut dem båda:
„Där kommer det liderliga stycket med sin son!

Jaanas Junnu! skökans son! Jaanas Junnu!
skökans son!“ Prån denna tid begynte hän
skämmas för sin mor och modern för honom,
och de gjorde båda långa omvägar för att undgå
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hvarandra. Men när hon lag i sin sista sjukdom,
sände hon bud att hän skulle komma och tala
med henne. Junnu var vid denna tid sysselsatt
vid stockflötningen och blygdes att gå, då hän
fått budet så att alla hört det. Snart flck hän
ett annat, att komma och skaffa henne en ordent-
lig graf. De må begrafva henne bäst de vilja,

svarade hän och gick icke . . .

Annorlunda hade det kunnat vara, och om
ju också modern hade kunnat lefva och uppföra
sig bättre, så plågar denna sak honom i alla fall.
Och för att skingra sinä tankar börjar hän ställa
i ordning sin släde; ty så fort det blir före, skall
hän begifva sig på fraktfärd och förtjäna pennin-
gar tili att köpa sig en ko.

Det hade visserligen erbjudit sig stocksläp-
ning i samma socken. Men där skulle hän
åter stöta ihop med folk, hvilka hän just sluppit.

Hän far tili närmaste stad och undviker på
vägen att åka genom kyrkbyn och andra bekanta
ställen.

Halfva vintein tillbringar Junnu på denna färd,
forslande köpmännens varoi från hafsstranden tili
det ime af landet, från en stad tili en annan.
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Där känner honom ingen och ingen frågar
efter, af hvad slags folk hän är. Men ändå und-
viker hän gårdarna såsom i hemsocknen, väjer
undan alla större byar och lämnar sig långt
bakom andra fraktkarlar. Om det ej är fullt
yrväder eller hård köld, stannar hän för att beta
vid vägkanten och söker tak tili natten blott för
hästens skull. Hän besväras och pinas af blic-
karna, som följa honom från fönster, gårdar och
vägkanter, och därför drar hän en lättnadens
suck, när hän kommer in på långa, enformiga

vägar, där inga människoboningar Annas. Ty där
är hän fullständigt ensam med sin häst, med
hvilken hän i långa stunder samtalar, gående
bredvid den, och hvilken hän hjälper i backarna
gepom att draga i ett framtill vid släden bun-
det rep.

Men vid jultiden bli vägarna fulla af resande,
hvilka åka mellan stadeina, från den ena mark-
naden tili den andra.

Och en gång, då hän på detta sätt med sitt
lass stretar uppför en brant backe, kör en släde,
fyld med herrar i stora pälsar och röda bälten,
emot honom. När de mötas, tillropa herrarna
honom att vaja undan. Men innan det tunga
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lasset hinner vända, faller ett piskrapp på val-
lackens rygg. Junnu blir rasande, glömmer sin
häst, som i skrämseln sätter af i full fart, griper
en gärdesgårdsstör från vägkanten och störtar
efter de åkande. Dessa fly så fort de kunna,
men uppe på nasta backe får hän fatt dem och
låter, uppbjudande sinä sista krafter, stören falla-
ner i släden. De åkande lyckas vaja undan,
stören brytes af mot slädkanten och Junnu står
flämtande kvar på slädspåret. När hän vänder
tillbaka, finner hän sitt lass vid vägkanten under
den andra backen och hästen löddrig och dar-
rande i alla leder, raed ena skalmen öfver ryggen.
Knytande näfven och gråtande af ilska ropar hän
öfver den tysta landsvägen hämd och förbannelse
öfver dem, och hans vrede stillas först, när hau
åter kommer tili medvetande af, hvilken lycka det
dock var att där icke skedde ett mord. På föl-
jande rastställe, dit hän viker in för att sköta om
sin trötta häst, får hän höra att också herrarna
tagit in där något slags järnvägsingeniörer,
förmodar man. De må se tili, de bofvarna, att
de icke en annan gång komma i hans väg!

Men hän börjar redan längta bort, ur vägen
för landsvagsröfvare och marknadsfolk, och hän
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tjänsten värit god och hän icke begär mer, åter-
vänder hän hem alt ännu undvikande kyrk-
byn och bebodda ställen och hemtar med sig
på bottnen af sin stora släde en ung kviga, som
hän med sinä besparingar köpt.

Hän har omsorgsfullt svept henne i fällar
och mattor och sitter själf framme i släden. Hon
är som en mänsklig varelse, där hon med sinä
stora bruna ögon betraktar honom, när hän då
och då vänder sig om för att klappa henne.
Hän är vid godt lynne, myser och skrattar för
sig själf öfver denna sin familj .och tänker i sitt
glädtiga sinne, medan hän närmar sig hemmet
i ödeskogen: „Här är ju ingen nöd, häst och ko
och egen stuga, ingen nöd i världen . . . ingen
nöd i världen."

När hän kommer fram tili stugan, är den
nastan helt och hållet begrafven i drifvorna.
Ingen väg leder dit, ingen människa har där
värit, endast harar och snöripor ha skuttat öfver
gårdsplanen och trampat upp en hård stig kring
stugan.
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öch för Junnu börjar en glad tid med egna
arbeten under vårvinterns långa dagar. Hän
hugger ved, kör hem hö och stockar tili nya
byggnader, tili fähus och bod.

Hans goda stämning störes dock en morgon,
när hän på färd tili skogen hör yxhugg från
djupet af den. Det är väl hara någon vedhug-
gare, men hän skulle dock icke vilja att hän
komme tili hans stuga. Och hän kommer icke
häller, hän tyckes på andra sidan om träsket
köra med sitt lass åt byn tili. Och Junnu hör
honom icke på fiere dagar återvända. Men en
gång, då hän redan alldeles trygg sitter på sin
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släde, möter honom samma vedkarl i skogen,
men säger icke ett ord, när Junnu tyst viker af
på en annan väg. Hästen var från gården, det
var Tahvos gamla häst, men körsvennen kände
Junnu icke.

I många dagar kommer ooh far hau på samma
sätt. Men inte tyckes hän vilja störa honom
det är väl någon nykommen hygglig dräng
och när de åter mötas, stannar Junnu sin häst,
tänder sin pipa och ger sig i samspråk med
mannen. Tahvo har orn våren hegifvit sig på
kronoarbete, när inte husbonden ville halla ho-
nom i sin tjänst och de för resten inte kommo
öfverens om lönen, berättar drängen. Mannen
behagar Junnu, ty hän bemöter honom nastan
aktningsfullt och förvånar sig öfver hans goda

förtjänst, hvaroin Junnu berättar; och så redo-
gör. Junnu för alla sinä planer, för sinä nya
stall- och fähusbyggnader. Hän bjuder tili och
med drängen hem tili sig, i fall hän ännu en
gång skulle råka köra förbi. Drängen kommer,
berömmer honom igen och talar tili honom som
tili en husbonde, och fastän Junnu hela tiden
ger akt på honom, flnner hän dock ej det rin-
gaste hån doldt i hans blickar.
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En söndag kommer husbonden själf körande
för att hälsa på. Hän säger sig ha trott att
Junnu för ällän tid blifvit innesluten bland drif-
vorna och att hän velat komma och se efter
honom. Junnu kokar kaffe och bjuder på tobak
från staden, och husbonden berömmer hans in-
rättningar, hän också.

Du kommer nog ännu att bygga upp en
hei gård här, då början är så god, säger hän.

Och de tala om Junnus nyodlingar och rådslå
om, hvar det vore bäst att taga upp en åker och
hvar en äng. Husbonden råder honom att odla
upp hela sträckan från stugan tili träsket. Junnu
tycker att det skulle Annas bättre åkerjord litet
längre bort, men husbonden menar att det nog
alltid är bäst att ha åkern vid stuguknuten.

Skulle då också jag en gång komma tili vär-
dighet af husbonde och skulle de vara tvungna
att behandla mig som en gelike? tänker Junnu
när husbonden rest.

Och när våren kommer, börjar hän, sporrad
af sinä framtidsplaner, arbeta alt ifrigare. Hän
hugger en stor sved på solsidan af backen, gärd-
slar en liten hage i en förut svedjad löfdunge,
plöjer åker och tar upp äng i dalsänkningen.
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Men hans lyckligaste dagar aro söndagarna.
Dem tillbringar hän med att halla sin häst
sällskap. Hän vandrar med den i skogen, sitter
i dess närhet, rökande sin pipa, lockar på den
och bjuder åt den tili välfägnad bröd och sait,
som hän fört med sig i sin ficka.

Hans vårsådd stiger upp i vacker brådd och
sväller ut tili tät, saftig gröda. Och när hän ser
på den och tänker på detta sitt nya lif, prässar
sig en tår åter fram i ögonvrån och det rycker
i underläppen.

Men på saama gångkommerdetstundomöfver
honom en grundlös, obegripligfruktan, attdet skall
hända någonting som stör honom ochkrossar hans
lycka. Hän föreställer sig detta än på ett, än på
ett annat sätt. I drömmen ser hän en gång, lumi
denna obekanta olycka kommer likasom från det
håll där byn ligger, stiger upp som en svart,
tjock molnvägg,hvilken brakar och dånar i skogen,
rycker taket från hans stuga och kastar honom
med ansiktet mot jorden. Hän lägger drömmen
på minnet, grubblar öfver dess betydelse och
funderar på medel att afvärja dess fullbordan.

Blott husbonden icke skulle vredgas på ho-
nom för någonting, blott hän icke skulle jaga
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bort honom, när det ej finnes skriftligt kontrakt.
Hän kan ju taga upp en åker på det ställe, soni

husbonden föreslagit. Kanske blir den lika bra
där, om också det kostar mera arbete. Eller
kunde kanske prästerna ansatta honom för smör-
skattens skull eller därför, att hän icke värit på
läsförhör eller tili nattvarden, och kronan kan-
ske sända länsmannen att drifva in räntorna?

Och hän går tili prästgården, betalar sittsmör,
ber att bli förhörd och anmäler sig tili skrifter-
mål.

På samma färd vill hän erlägga kronoräntan
och betalar den på förhand åt kronofogdens bi-
träde, eftersom betalningstiden ännu icke är inne.

Nu borde de ju icke från något hali kunna
komma åt honom, nu borde ju hvarken männi-
skorna eller himlen kunna förfölja honom, tänker
hän på hemvägen.

Äfven med Tahvo skulle hän försonat sig,
om hän fått tag 1 honom. Men kanske hän blid-
kats, eftersom hän ju icke hittils visat sin vrede.

Och hans fruktan är redan helt och hållet
försvunnen, då hän plötsligt kommer ihåg sin
mor. Om kommunen skulle börja processa om
hennes underhåll, när det blir bekant, att hän
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har häst och ko? Och kanske Gud ser afvogt
på honom, när hän var så hjärtlös mot henne
medan hon lefde och icke bestyrde om särskild
klockringning då hon dog.

Hän vänder om, går tili kommunalnämdens
ordförande och betalar några mark tili fattig-
kassan, då det icke mer tas emot godtgörelse i
annan form; och sedän går hän tili snickaren
i kyrkbyn och beställer ett träkors för moderns
graf.

Det lugnar honom, hän tycker sig nu vara
fullkomligt fri den onda världen.

De kunna ju icke göra honom någonting nu
mer, de kunna ju på intet sätt komma åt honom.
Och kanske vilja de det icke häller.

Och hän börjar liksom försona sig med dem
i sitt sinne, hans hat lägger sig, bitterheten
smälter bort, och hän tror icke ens mer på sinä
egna aningar, när de någon gång tränga sig på
honom igen.

3
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år har hän lefvat i sin stuga bakom moar
och kärr, och ingen har kömmit och stört honom.

Men när hän en gång under den tredje våren
sitter och metar vid skogssjöns Strand, hör hän
ett. främmande ljud från vildskogens mörkaste
djup. Det är som dånet af en huggande yxe

och sedän som braket af ett fallande träd. Men
hvem hugger ved vid denna tid? frågar hän sig
förvånad. Hän lyssnar uppmärksammare och
blir öfvertygad om, att det värkligen är träd
som fällas, det ena efter det andra. Skogen ger
ljud hela dagen i ända, och nästa morgon tyckes



35

det redan hafva kömmit närmare. På tredje mor-
gonen stiger hän upp på backen bakom stugan och
ser en stor fura först svikta och sedän störta
ner. Och efter några ögonblick faller en annan
i samma linje.

Hän funderar länge på, om hän skall gå
och se efter, hvilka de aro som komma där.
Hän funderar på det, när hän återvändt tili går-
den, funderar på det under sitt arbete och sinä
måltider, och ännu, när hän lägger sig att sofva.
Och då hän ej för den skull får en blund i sinä
ögon, stiger hän upp och vandrar af åt det hali
därifrån hän hört yxhugg och röster af samta-
lande män.

I skogen linnes ingen, men där ligga fälda
träd i en snörrät rad, på kort afstånd från hvar-
andra, och skalade käppar stå uppstälda som
vid en landtmätares linje. Alt detta borde ju
vara husbondens skog. Skulle hän ha sait bort
denna skogslott? Skulle Junnu få en granne
här?

Men när hän vandrat ett stycke längs linjen,
ser hän att den, efter att hafva kringgått back-
slutningen, löper längs kärrets rand och sedän
vidare rakt framåt så långt ögat når.
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Hän återvänder hein, men vakar med sinä
tvifvel ännu när solen går upp, utan att ha kömmit
tili någon klarhet. Arbetet går illa, städse måste
hän lyssna och städse hör hän yxhuggen, som
närma sig alt mer, tils de om lördagen vid mid-
dagstid upphöra.

Om söndag går hän ut på den nya linjen.

Den har rykt mycket närmare och synes längs

dalen sträfva rakt i riktning mot hans stuga.
Men när hän vid frukosttideh om måndagen

kommer från gärdslingsarbetet på sin skogs-
äng, höres huggandet alldeles närä från skogs-
brynet bakom åkern. Där samtalas, yxhugg
dåna, och plötsligt faller en stor fura ut från
skogen, på samma gång som två karlar träda
fram.

När de längs åkerrenen närma sig gården,
går Junnu, som oröiiig stått vid byggnadsknuten,
in i stugan och stänger dörren efter sig. Men
då hän ej kan låta bli att se ut genom fönstret,
varsnar hän på åkern samma karlar, sysselsatta
med att där uppställa något besynnerligt före-
mål på tre fötter, öfver hvilket de sikta först åt
skogen tili och sedän på stugan, liksoin ville de
genom fönsterrutan skjuta honom rakt in i ögat.
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I detsamma går någon förbi fönstret och
fattar i dörrklinkan, och Tahvo träder in. Hän
kommer inställsamt och skakar hand, slår sig
ner på bänken och säger:

Jag hemtar rart främmande tili Junnu.
Hvad är det för folk? frågar Junnu.
Ingeniörer.
Hvad har ni här att göra?
Yi hugga opp järnvägslinjen.

I det samma stiga också herrarna in.
Goddag, goddag, säga de högljudt. Här är

ju en gård, fastän vi inte visste af det . . . är

ni husbonde här?
Hän är både husbonde och värdinna, som

odlar sin jord och sköter sin häst och sin ko,
upplyser Tahvo, medan Junnu, stående vid ugns-
bänken, betraktar de främmande, utan att kunna
komma på det klara med hvilka de aro och
hvad de vilja här; men det tyckes honom som
om hän sett dem någon gång förr.

Herrarna, två unga ingeniörer, taga stugan

i besittning som vore den deras' egen, lägga
från sig sinä ytterplagg, kasta sinä saker på
bänkarna eller hänga dem på väggen, medan
Tahvo lägger fram matsäcken på bordet.
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Kan man få mjölk här i gården? fråga de.
Glå efter mjölk åt herrarna, Junnu, upp-

manar Tahvo.
Junnu lyder motvilligt, häller maskinmässigt

mjölken från byttan i stopet, ser, när hän från
boden går öfver gården, den kullfallna furan på
åkerrenen och midt på åkern detta märkvärdiga
trefotade instrument. som alt fortfarande siktar
på stugan, och ställer sedän mjölken på bordet
framför herrarna. Återigen drar hän sig tillbaka
tili ugnsbänken och betraktar, nervöst sugande
på sin pipa, de främmande gästerna.

Medan herrarna äta, herättar Tahvo för honom
att järnvägen skall dragas öfverdenna plats, att lin-
jen nu gås upp och att arbetena om hösten skola
vidtaga Den kommer att gå här, just i denna rikt-
ning, som i en skottlinje öfver denna stuga . . .

Öfver stugan? får Junnu ändtligen fram.
M får lof att maka er litet åt sidan, säger

den ena af herrarna.
Och din åker och äng får du också flytta

tili ett annat ställe.
Flytta tili ett annat ställe?
Ja visst, ja, där hjälper ingenting, när

kronan befaller.
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Kronan befaller?
När den befaller, så återstår där ingenting

annat än att lyda.
Junnu tycker att Tahvo hånar honom, tror

sig märkä en skymt af skadeglädje i hans ögon,
och misstänksamt betraktar hän än Tahvo, än

herrarna. Det är nog samma herrar, hvilka
förra vintern så när hade tagit lifvet af hans
häst. Kanske hade de kömmit i andra hemliga
ärender .

. . och kanske är det altsammans
blott ett påfund af Tahvo.

Utan att bli tillfrågad, fortsätter Tahvo att
heratta huru hau kömmit hit från staden som
biträde åt dessa herrar. Där flnnes ännu ett

tiotal andra karlar, som halla på att gå upp
linjen längre bort i skogen, och det betalas god
lön, tre mark om dagen i egen kost, och de ha
lofvat honom förtjänst så länge det bara räcker,
äfven då, när det egentliga byggnadsarbetet
börjar. Inga arbeten aro så förmånliga som
kronans. Kunde man skaffa sig en häst, så
vore förtjänsten dubbel.

Men du har ju en häst? Du lär ju ha köpt
den gamla vallacken, som du alltid körde . . .

Junnu svarar ingenting.



40

Och ko har du också. För mjölken kan
du komma att förtjäna vackra pengar, när järn-
vägsbyggnaden hunnit fram hit tili ödemarken
.

.
. och snart nog har den väl hunnit hit. Kanske

ger du dig in vid kronoarbetet, du med?
Det har jag ingen lust tili.
Månne du inte blir så illa tvungen, när

de fara af med dina bästa åkrar och du måste
rifva dina byggnader för att ge rum åt järn-
vägen.

Men om jag inte rifver dem.
Det får du lof att göra, ty man kan inte

vika af från den riktning som kronan faststält.
Större gårdar än din ha blifvit rifna. Ingenting
annat skonas än kyrkorna.

Junnu ger sig ej att disputera. Man vet ju
inte, hvad det är för folk, det där.

Men när herrarna spisat, bryta de upp, kasta
några slantar för mjölken på bordet och gå ut
på åkern tili trefoten, hvilken de flytta midt på
gårdsplanen. Tahvo sticker en käpp i åkern på
det ställe där instrumentet stått, en annan slår
hän i marken på gården och en tredje närä
skogsbrynet, vid åkerns yttersta kant. Herrarna
ropa i det de gå, att det vid vite är förbjudet att
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flytta käpparna från deras platser, och försvinna
i skogen.

När de gått, komma där andra män efter,
med yxor på axeln; äfven de gå öfver åkern
och genom gården, utan att skänka en blick
åt Junnu, som står på sin gårdsplan, slött
blickande efter dem, och de börja att hugga

igen, så fort de kömmit tili skogsbrynet.
Först när de aro utom synhåll, klarnar det

småningom för Junnu hvad som händt.
Utan orsak ha de naturligtvis icke kunnat

komma hit så manstarka.
Det är kanske ändå järnvägsbyggare

kanske var det allvar i. deras hot att draga
den här, öfver hans stuga ...att rifva hans
byggnader och vältä upp hans åkrar . . . hit
komma hundratal arbetare .

. . hän trampas
under deras fötter . . . hän står liksom midt i
kyrkbyn.

Yissheten kommer brakande öfver hans huf-
vud, en sak i sänder klarnar, som om sten på
sten skulle falla ner på hans hjässa.

Skall hän vika undan, skall lian åter börja
sitt kringstrykande lif, åter råka i fötterna på
världen .

. ?



Men hän viker icke! Hän rör sig ej från
stället. Låt dem bara komma och hän skall
drifva en björkstör in i hufvudskålen på hvar-
endaste en af dem!

Blodet rusar honom åt hufvudet. De ha hug-

git hans skog utan att fråga honom om lof och
trampat ner hans nysådda åker! Och hur förde
de icke oljud vid hans bord och skröto med att
rifva ner hans stuga! Hvarför doppade lian ej
ungsrakan ner mellan axlarna på dem? Hvar-
för tog hän ej farväl af dem på ett sådant sätt,
att de icke mer skulle ha lust att komma tili-
haka?

Men nog får hän dem ännu i sinä klor . . !

Och hän ämnar redan springa efter dem, men

häjdar sig i det samma . . .

Inte på det sättet . . . med slagsmål och
våld. Och det är ju inte häller nödigt. Hän har
ju rätten på sin sida! Låt dem komma först!
Låt dem börja slagsmålet! Hän fruktar hvarken
kronan eller kronans drängar!

Hän fattar i stören, som de huggit in i åkern,
rycker upp den andra, som står på gården, bar
dem båda i stugan och kastar dem på elden.
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om hösten är järnvägsarbetetredan i full
gång kring Junnus stuga. Skogen dånar på båda
sidor om torpet, dynamitskotten smälla, oafbru-
tet höras stenhuggarenas hammarslag, de köran-
des rop och pålarenas entoniga sång.

•Tunnus stuga ligger på halfva vägen mellan
två städer, och där skall byggas en stor station,
soin blir medelpunkten för tre socknars trafik. Det
skall rödjas kring torpet, skogen skall huggas

.ner, åkrarna jämnas, stugan och uthusen rifvas.
Och Junnu har blifvit uppfordrad att vika undan
för nybyggnaderna.
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Men hän har icke vikit och ämnar ej vika.
Hän låts som om hän icke viss.te hvad där

V

försiggår omkring honom. Hän går på sidan om
alla, undviker arbetsplatserna, låts ej känna
någon. Hän har nekat att sälja en droppe mjölk
åt dem som begärt, och dem, som bedt om natt-
kvarter, har hän svarat att hän själf behöfver
sin stuga.

Om man finge sofva i bastun eller på bodens
vind? Men icke ens tili det har Junnu gifvit lof.

Ingeniörerna ha sändt tili honom bud på bud
att hän tili allhälgona måste rifva sinä byggna-
der, vid fara att de annars rifvas på kronans
bekostnad.

Junnu har svarat att hän icke ämnar röra

sig ur fläcken.
Men stugan måste väl bort, eftersom järn-

vägen skall gå här öfver?
Järnvägen må göra en krok!
Det är omöjligt.
Den hade kunnat, gå annorstans .

. . hvem
har bedt den komma hit?

Man håller honom för tokig och bryr sig icke
om att ansatta honom innan det blir alldeles
nödvändigt.
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Blott tiden gårskall väl tjurhufvudet ge med sig.
Men Junnus ilska stiger i samma mån som

järnvägsarbetet från båda sidorna närmar sig hans
stuga. När hän slutat sommararbetena, börjar
hän släpa stock på sin gård, och då hän tillfrå-
gas, hvad meningen är, svarar hän att hän ämnar

bygga en kaminare och en ny bastu för vintern.
Ingeniörerna sända husbonden för att bringa

honom tili förnuft.
Betalar husbond flyttningskostnaderna och

håller ni mig skadeslös för arbetet med åkrarna?
frågar Junnu sträft.

Hvad skulle jag ha för $n skyldighet att
göra det?

G-ör kronan det då?
Inte lär väl kronan bli dräng at dig häller.
Men hur var det, lofvade ni mig inte att få

bo här utan arrende i tio år, och nu är ni färdig
att kasta mig på landsvägen?

För mig skulle du gärna få bo här i tjugu år.
Junnu begynner tvifla äfven på husbonden,

hvars öga blinkar så opålitligt och som vippar
så lömskt med ena foten medan hän talar. Hän
kunde nog hindra det om hän blott ville, men
hän håller ett med järnvägen hän också, och hän
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har alltid värit god vän med alla herrar, liksom
nu med dessa ingeniörer, i hvilkas sällskap hän
drifver ikring på arbetsplatserna och hän har
ju själf två hästar vid järnvägsarbetet.

Men låt dem gärna vara mot honom allesam-
man! Hän har rätten på sin sida, och hän rör

sig icke ur stället. Hän retar dempå trots, tvin-
gar dem att vika undan och hämnas på alla!
Hvarför skulle de komma hit och störa honom,
när hän låtit dem vara i fred! Må de åka förbi
honom hans stuga kommer ej att rifvas så
länge hän står på sinä ben!

Och inte skulle de ha kömmit och lockat honom
med goda ord om de hade rätten på sin sida. Och
inte skulle de altjämt erbjuda honom arbete, om
de icke trodde att de behöfde blidka honom.

Och det är naturligtvis en tom hotelse att
hän tili allhälgona skall rifva sin stuga och att
länsmannen annars kommer och vräker honom.

Allhälgona nalkas mer och mer, och linjear-
betarena och de andra komma alt närmare, också
de. De vända redan upp rötter på sveden och
spränga sten så att stugans väggar skaka och
skärfvor flyga mot fönsterrutorna. Junnu kan
ej röra sig från sin bostad utan att vid hvarje
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steg möta folk och se hånfulla blickar. Blott
de varseblifva honom, kasta de redan på långt
hali skällsord efter honom, fråga, om kon rnjöl-
kar tillräckligt, om hän har rura i pörtet för
hela sin familj och om hän ensam tagit stations-
husets byggande på entreprenad? .

.

Hän är som i belägringstillstand och vågar
slutligen ej lämna stugan utom synhåll, af fruk-
tan, att de under hans bortavaro skola börja
rifva den. I största hast sticker hän sig blott
en söndag tili kyrkbyn för att förse sig med mat-

varor. Och slutligen stänger hän sig i förargel-
sen in i pörtet, går ej ut annat än för att fodra
djuren, ligger på bänken eller följer med späjande
blickar sinä fienders rörelser, än från det ena;

än från det andra fönstret.
Dagen före allhälgona ser hau Tahvo komma

öfver gården och träda in i stugan. Junnu smu-
lar sönder tobaksblad i hackhon och låts ej se
honom. Tahvo stannar framför ugnen och sträc-
ker ut sinä händer att värmas.

De skickade bud, att du skulle samla ihop
dina saker, ty i morgon middagstiden ämna de
börja rifva din stuga . . . East skulle det väl
vara att lyda, fortsätter hau, då Junnu ej svarar
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. . . Det kommer ännu att bekomma dig illa om
du reser dig upp mot öfverheten.

Junnu hackar alt ifrigare utan att säga ett
ord, och vrider stöten så att det dånar i golfvet.

Säljer du inte din stuga? grinar den andra
i det hän vänder hufvudet från elden. Jag köper
den, om du säljer den. Du får hundra mark på
fläcken. Hvafalls?

Nej!
Inte får du mer af andra häller . . . Läns-

mannen är redan där borta på arbetsplatsen och
hotar att genast komma och vräka dig ifall du inte
går med godo. De påstå sig ämna spränga dig
i luften med din stuga, om du envisas . .

. Men
du lär kanske ha lust att ännu en gång råka i
händerna på kronotaetjäningen?

Ut! ryter Junnu och Springer upp.
Jag går, jag går, men inte står det länge

på, innan det blir affärd af för dig med.
Men när hän ser, huru den tunga bjälken

lätt som en tom bytta höjer sig i Junnus hand,
slinker hän ut genom dörren och hinner just slå
den igen efter sig, när hackhon dunkar i dörrposten
och flyger ut i förstugan, där den skräller mot
en gammat, söndrig gryta.
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Åt en sadan bof skulle jag ge min stuga!

Åt den där flguren, som är upphofvet tili alt
ondt! Den där, som hemtade dem hit! Utan
honom skulle de främmande herrarna inte als
ha hittat hit! Jaså, att min stuga skulle rifvas med
våld! Ått länsmannen skulle komma och vräka
mig från min egen bostad! Låt dem bara försöka!

Men hän har icke hunnit draga igen dörren,
innan länsmannen och en af ingeniörerna stiga in.

Junnu tar icke af sig mössan, stiger icke upp
från bänken, där hän återigen satt sig, och be-
svarar icke deras hälsning.

Jaså, säger hän med ett hånfullt leende,
är det nu som man kömmit för att vräka mig?

Man måste väl vräka honom, om hän
inte går med godo. Men hvad skall nu Junnu
onödigtvis bråka. Hän vet ju att där ingenting

hjälper, när öfverheten befaller, säger den gamle
länsmannen vänligt.

Men med hvilken rätt befaller den då?
Kronan har köpt jorden, järnvägen är be-

stämd att gå här, och här måste den gå.
Det köpebrefvet har inte jag sett.
Det är också onödigt, då du bor på en

annans mark.
4
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Men stugan är min och jag har fått rättig-
het att rå om den i tio år utan arrende.

Af hvem? frågar ingeniören.
Så ha vi kömmit öfverens med husbond.
Har du papper på saken?
Nej, men så ha vi kömmit öfverens.
Den öfverenskommelsen betyder ingenting,

min gubbe lilla, när jorden engång tillhör hus-
bond och hän fått betalt för den enligt värdering.

Fått betalt? Men jag har inte fått en penni
för min stuga, och inte ens blifvit erbjuden nå-
gonting.

Det angår inte oss, när en gång husbond,
som den lagligen tillhör, fått betalt för den.

Husbond ? Inte har väl ha n kunnat få be-
talt för min stuga?

Det bar hän, som sagdt. Men det är för
resten en sak mellan honom ocli dig, hvilken ni
sinsemellan må ställa om bäst ni behagar. Kro-
nan har ingenting att skaffa med erä öfverens-
kommelser.

Junnu sitter en stund tyst, rusar sedän upp
och utbrister:

Om det är sant, så är lian en likadan bof
som ni andra!
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Kom ihåg med hvem du talar! —, länsman-
nen blir het, också hän, och närmar sig Junnu.

Med förfalskare och kronoröfvare och . .
.

!

Ut från mitt hus!
Junnu! Jag varnar dig för sista gången . . !

Varna bäst du vill, lögnare, hund! orden
stocka sig i haisen på honom och strupen snö-

res tili . . .

Karien är galen! Det lönar inte mödan att
disputera med honom! - och vändande sig tili
arbetarena, hvilka samlats vid stugans dörr, ro-
par ingeniören:

Börja på hara! Yi ha inte tid att grälahär..
Där ser du nu, här hjälper motstånd tili

ingenting, förrnanar länsmannen ännu.

Men utan att veta, utan att kanna någonting
annat, än att hans stuga således värkljgen skall
rifvas, att hän med våld skall drifvas ut ur sin
bostad, att hans egendom skall röfvas ifrån ho-
nom, rusar hän förbi länsmannen och efter inge-
niören ut på gården, där folkhopen öppnar sig
framför honom, på samma gång som andra ny-
flkna från alla håll springa tili.

Min stuga rifver man inte! skriker hän
och griper en gärdesgårdsstör från farstukojan.
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Gör som jag sagt! kommenderar ingeniö-
ren sinä karlar.

Bort med stören! ryter lånsmannen.
Men karlarna tveka

Är ni rädda för en enda man, uslingar!
Upp på taket med er, eller jag skiljer hvarendaste
en från min tjänst! ropar ingeniören.

Och jag slår tili mos hvar och en, som
vågar röra sig . . .

Inte är man rädd för dig! säger Tahvo
och Springer förbi Junnu uppför stegen.

Junnu slår efter honom, men slår förbi, och
när stören brytes i hans hand, fattar hän i ste-
gen och stöter tili den så, att den faller tili mar-
ken och drar med sig Tahvo, som nastan hun-
nit upp i jämhöjd med takbandet.

Tahvo utstöter ett klagoskri och faller afsvim-
mad på marken.

I det samma gripa lånsmannen och ingeniören
Junnu i nacken och ropa de andra tili hjälp,
Junnu prässas mot väggen, kastas omkull, bin-
des med rep och slänges vanmäktig på sin egen
släde.

Jaså, att du reser dig upp mot öfverheten
här . . . Nog skall jag visa dig, din kanalje! fläm-



tar länsmannen, medan hän drar tili repet. Hemta
hästen ur stallet, karlar!

Junnu ligger utsträkt på slädspjälarna och ser
sin häst ledas ur stallet och spännas för hans
egen släde. Hän rister ett par gånger i sinä rep
och försöker att stiga upp, men när det ej lyckas,
sjunker hän tillbaka och blir ligganQe orörlig.

Medan länsmannen gör sig i ordning tili afifärd,
ser Junnu den kullkastade stegen ånyo resas
upp mot stugväggen, och när släden börjar skrapa
längs den bara marken, falla redan bjälkarna ner
från stugans tak och näfverbitarna flyga, burna
af höstvinden, öfver åkrarna.

Ändtligen flck man då björnen ut från
lyan! skrattas det efter honom, och hånfulla
hurrarop uppstämmas på gården.
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Idan har sluppit med böter, expenser, betalning

för sveda och värk och med några månaders
fängelse för våld emot kronans ämbetsman un-
der tjänsteutöfning. Men i väntari på tinget och
under rättegången har tiden gått, så att somma-
ren är inne.

Med rakadt hufvud och klädd i fångdräkt har
hän kort före midsommar från närmaste stad
hemtats tili socknens fånghus och där gifvits fri.

Därifrån beger hau sig rakt in i ödemarken,
hvilken oemotståndligt drager honom tili sig.
Hästen har blifvit såld för rättegångskostnaderna,
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men kon har hän lämnat hos en gamrnal kvinna,
som lofvat se om den under vintern.

Hän har magrat, blifvit krokig och blek. Pan-
nan är grubblande och dyster, kinderna ha blifvit
ingröpta och styfva, så att det ser ut som om
hän oafbrutet sioille bita ihop tänderna. ögonen
ha sjunkit ner i hufvudet, men glimma stundom
hatfullt och lömskt.

Hvarken vid domstolen eller i fängelset eller
på återfärden därifrån med fångföraren har hän
taiat många ord. Prån den stunden hän med
våld slungades i sin släde, har hän envist tegat.

Yid tinget upplästes hans prästbevis, och alla
flngo höra att hän blifvit straffad för första
resan stöld och att hän var en ensam kvinnas
faderlöse son. Hän försvarade sig icke, jäfvade
icke vittnena, nekade tili ingenting och medgaf
ingenting. Och när husbonden för domaren för-
klarade att man aldrig betraktat karien som
fullkomligt klok, då hän utan orsak kunde blifva
ursinnigt vred, lät hän honom tala, den skurken,
och de andra tro.

Men redan då började dystra tankar gro inom
honom. De utvecklade sig vidare i fånghuset
och i länsfängelsets ensamma cell. Nu stego
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de icke mer upp som vreda utbrott, hvilka för-
virrade hans hjärna och förmörkade hans syn,
de samlade sig under hjärtat, stannade där sväl-
lande och värkande. sögo sig in 1 bloden och
frätte hans sinne som gammat rost.

Hän skall bränna husbondens gård! . . . Hän
skall mörda Tahvo och länsmannen, skjuta ner
ingeniörerna från ett bakhåll 1 skogen och häm-
nas på alla, som röfvat från honom hans pen-
ningar och ågodelar, som skämt ut honom och
förhånat honom och jagat honom ur hans bo
som ett skogens vilddjur!

Husbonden skall ha skrutit med att hän er-
hållit dubbel lösesumma för jorden på grund af
Junnus vackra odlingar. Tahvo har skadeglad
triumferat öfver att ändtligen ha fått hämd, hela
världen har naturligtvis hånlett åt hans olycka ...

. . Det flnnes ingen rättvisa på joiden, glu-
pande ulfvar aro de allesamman, hungriga hun-
dar, som sluka hvem de komma åt, rifva honom
i hitar, suga den sista blodsdroppen ur honom . . !

Men hämnas måste hän, om också hän själf
skulle gå under! . . och när hän tänker dessa
tankar, flamma hans ögon och tänderna hitas
ihop . . .

56
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Längs en smal skogsstig går hän framåt
mot ödemarken. Men krafterna aro medtagna
af stillasittandet och den dåliga maten, och hän
måste stanna för att hvila vid vägkanten. Hung-
rig är hän och har icke ens tobak; det har hau
icke fått på flere månader.

Vreden lägger sig för ett ögonblick, hämd-
planerna sjunka i glömska och spänningen- i
sinnet slappas af.

Hvad har hän gjort, att människorna blifvit
så hjärtlösa mot honom? Har hän icke alltid sökt
att tjäna dem. och att blidka och försona alla,
mot hvilka lian måhända brutit? Har hän icke
alltid lämnat dem i fred och gått ur vägen för
dem? Har hän icke väjt undan och lätit dem
fara förbi hvarför ha de icke låtit honom
stanna vid sidan af vägen, utan jagat honom
bort tili och med därifrån? . . Om lian ännu en
gång skulle få komma dit, där ingen ser och
hör honom, om hän skulle kunna skaffa sig en
häst och bygga sig en ny stuga någonstans.
Men hvem vet om de icke skulle röfva den från
honom, den också, om de icke åter tio man
starka skulle störta sig öfver honom, slå honom
i bojor och forsla honom tili fängelset. Och om
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de icke skulle taga hans ko därtill . . ? Kanske
får hän den icke mer tillbaka, kanske hafva
de redan röfvat den också? och vid tanken
härpå vill hän skynda dit där hän tror att den
finnes.

Vårnatten är dyster och fuktig, och tili och
med träden, som just gått i löf, tyckas frysa.
Ställena känner hän och vägen har hän gått
många gånger förr. Men ingenting tyckes ho-
nom dock lika som förut. Ju djupare hän tränger

i ödemarken, desto bredare blir vägen och desto
mera härjad synes skogen. Den, förra kreaturs-
stigen har röjts upp, man har kört där med hjul-
don, och kärrorna ha skrapat barken af träden.
Öfver sanka ställen aro broar slagna och vid väg-
kanten ligga, på kort afstånd från hvarandra, upp-
rykta rötter och brutna toppar af väldiga furor.

Men plötsligt förefaller det honorn som om
alla dessa spår och märken ledde ut ur skogen,
som om en stor mängd människor i full fart
hade kört härifrån med sinä lass och kärror,
förskräkta flyende undan sinä förföljare, som
jagat efter dem ...De ha afbrutit sitt arbete,
någon har med trollkonster drifvit dem härifrån,
lämnande dem ingen hvila om natten och ingen
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fred om dagen! . . . tvungit skogens gastar att
från klyftorna i bärgen vräka stenar ner i dalen,
att om natten rifva ner hvad om dagen bygts
opp och bygga opp hvad om dagen förstörts;
hans- stuga och hans åkrar! Och här hafva de
kört, jagande i hvarandras . spår, trängande på
hvarandra, krossande de svagare och störtande
ner dem i diket där ligga lämningar af kuli-
fallna lass, bitar af skalmar. söndriga hjul och
benrangel af stupade hästar . . .

Och medan nattens skymning faller alt tätare,
börjar lian tro på sinä syner och fantasier, vill
ha visshet att de värkligen farit därifrån, och
utan att ge sig tid att gå längs vägen, pä hvars
båda sidor hän tycker sig se dunkla gestalter

och höra hemlighetsfulla hviskningar, viker hän

af och går rakt genom skogen åt det hali där
Mustalampi ligger.

Hän har ju i sinä tankar förestält sig allting
färdigt, medan hän genomvakat de långa nät-
teinä i fängelset. Hän har sett hanan blifva
bredare och skogen vika undan, sett hästar och
karlar i långa rader släpa bort stenar och träd,
sett rötter vändas upp och stenar sprängas, sett
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hur de klifvit på taket af hans stuga, hur de
kastat bjälkarna på åkern och näfret ut för vin-
den . . . och redan länge har för hans ögon

spiseln i hans stuga stått ensam kvar midt på
sveden, som efter en eldsvåda . . .

Men en sådan omstörtning, en så fullständig

och snabb förstörelse, som den hän ser, när lian
från den mörka skogen plötsligt kommer ut på
den öppnade linjen -- det har lian aldrig kunnat
tanka sig . . .

Där är ju järnvägen färdig . . . välien upp-
kastad, dikena gräfda, skenorna utlagda! Och
midt på hanan, rakt framför honom, står på den
höga banvallen en rad sandvagnar och i spetsen
för dem ett glänsande, hånfullt blinkande, otäkt
hväsande lokomotiv.

Halft vanmäktig och nästan ur stånd att
hålla sig upprätt, smyger hän längs järnvägs-

linjen åt träsket tili. På karret stå pålnings-
ställningarna bredbenta och omkring dem ligga
brostenar och en hop handkärror kullvräkta, på
rygg och på sida . . .

Hän börjar bli rädd. Hän tycker sig omges
af osynliga, hatfulla andar, hvilka lura på honom
i skogen, sträcka sig för att fatta honom i benen,
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susa och hväsa ikring honom . . . Hän vill fly

in i vildskogen, men där stirra mot honom fön-
ster och dörrar, det ena bakom det andra . . .

där stå lokomotivet och vagnarna, där ställnin-
garna och där andra likadana. Och hän Springer
neråt träsket.

Men knapt har hän kömmit öfver banvallen, där
den lösa sanden rasar ner efter honom, innan hän
märker att lian står framför sin gamla skogsbastu.

Hän blir stående där. Den förefaller att vara
bebodd. Genom den halföppna dörren höras
snarkningar, och när hän tittar in, ser lian på
golfvet framför ugnen en gammal kvinna ligga
på ett läger af mossa, den samma, åt hvilken hän
läranat sin ko i förvar.

Sin ko? Men hvar är hans ko?

Den flnnes nog i behåll, säger kvinnan,
när hon vaknat och gnuggat sömnen ur ögonen.
Det här gamla bastuskrället lämnade de ju äfven
kvar på sin plats, ehuru de hotat att rifva det
liksoin alt annat. Men nog fara de vai af med
det också, blott de fått alla sinä nya inrättnin-
gar färdiga. Midsommardagen lär det skall bli
någon slags invigning. Din förra stuga refs ju,
den med, och husbond sålde väggarna åt Tahvo,
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som bygt opp stugan igen litet längre in åt sko-
gen. Där skall hän ha bränvinsförsäljning och
bli rik. Och din häst, den rår hän också om.
För femtio mark fick hän din vallack på auktion,
den oduglingen. Hvad det ändå fins för ena
odjur här i världen, fortsätter hon tröstande, då
hon ser Junnu sitta nedhukad på tröskeln, med
armbågarna stödda mot knäna. Kant och klar
kunna de skala en människa, såsom de gjort
med dig; det är rakt ingenting för dem att jämna
med jorden det hus som en annan bygt opp,
slå honom i järn och sälja hans enda häst . . .

Och husbond . . . hvad den också må vara för
en person . .

. hän skulle ha snutit alt ditt hö,
som du bärgat från kärr och myrar . . . det
skulle hän ha snutit, om jag inte satt mig tili
motvärn . . ... Nog fins den i behåll alltid, kon
din. Den begaf sig just på nattbete. Man vågar

inte lämna den ensam annat än om natten,
sedän de börjat surra af och an här med sitt
lokomotiv. Korna förstå inte att vara mer rädda
för det än för en häst, och därför har det redan
kört öfver två kreatur i vår. Och ingenting
betala de i skadeersättning, ty hvar och en måste

själf valla sin fänad, ha de sagt.



Hvem tvingar dig då att bli här med den ?

Inte kan man ju bege sig annorstans häller
och här får man dessutom bättre betalt för

mjölken.
' Säljer du. mjölken åt dem?

De lockade mig att göra det, det är
dessutom så knapt om sofvel här i ödemarken

. och när nu en gång ditt hö var här . .

Åt hvilket håll går Omena på nattbete?
Inte långt härifrån. Där strax bakom

järnvägslinjen med de andra korna. Man borde
kunna höra dess klocka hit. Nog får du lätt
sikte på dem. Jag kunde ju koka morgon-
kaffe, om du gaf dig tili tåls en stund . . .

Men hän säger sig icke vilja vänta så länge,
stiger upp ooh försvinner i skogen.
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-Solen går redan upp bakom höjderna och här
och där begynner förnimmas rörelse och ljud
af röster.

Lyssnande vandrar Junnu längs järnvägslin-
jen, aflägsnar sig litet från den, återvänder igen
för att gå öfver den, men saknar likasom mod
därtill.

Icke en dag ämnar hän stanna här längre.
Nu genast vill hän få tag i sin ko, klafbinda
den och försvinna med den, innan någon sett
honom. Likgiltigt för honom hvart hän går .. .

genom ödemarken tili främmande socknar . . .
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blott hän slipper härifrån, där lurande skogstroll
gömma sig vid hvarje trärot och i hvarje klyfta.

När hän gått en stund, tycker hän sig plöts-
ligt höra ljudet af en bekant skälla och stan-
nar. Och när den pinglar en gång tili, går hän
åt det hali därifrån ljudet kommer.

En liten sved öppnar sig framför honom. Hän
känner igen den. Det är den samma, som hän
senaste vår bränt och besått med korn. Och midt
på den står hans egen vallack.

Men nu är den mager och utsvulten, har
ännu kvar sin vinterrugg, som är bortskafvad
här och där, ryggen är valkig, på manken och
axlarna lyser bara köttet fram, mungiporna aro
rifna och hufvudet hänger ned. Den känner igen
sin förra husbonde, men orkar ej komma tili
honom, smågnäggar blott och skuffar tili hans
armbåge med mulen, då hän kömmit närä.

Hvad hafva de gjort dig! . . de odjuren, de
uslingarna! klagar Junnu för sig själf.

Hän glömmer att hästen icke mera är hans,
fattar i klockremmen och vill leda bort sin gamla
kamrat.

Halla, kari, låt bli min häst! ropar någon
i detsamma från skogsbrynet och Springer tili.

5
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Det är Tahvo.
När hän igenkänner Junnu, studsar lian och

stannar, men varsnande att denne är obeväpnad,
medan hän själf har en yxe i handen, fattar hän
mod och närmar sig.

Släpp min häst! ropar hän, hötande med
yxen och fattar, också hän, i klockremmen.

Junnu lämnar sitt tag. Och då hän förefaller
tveksam och svag och icke tyckes ha den minsta
afsikt att bftrja slagsmål, stöter Tahvo honom
i sidan; Junnus knän svikta och hän sjunker
tili marken.

Tahvo hoppar upp på hästen, slår den med
tömmarna på buken och rider bort.
; Junnu orkar icke springa efter honom, hän
orkar icke ens bli ond, hän låter honom från
andra sidan sveden tillropa sig skällsord soin

hästtjuf och handit, liota med länsman och nytt
fängelse och försvinna i skogen.

Trafva på din krake! hör hän Tahvo ryta
tili sin häst.

Hans är den ju, tänker lian slött, alt tillhör
ju dem ...de göra hvad de vilja .

.
.

Hän faller ihop, fattas af en oöfvervinnelig
trötthet, morgonsolen sticker honom i ögonen
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där den höjer sig öfver skogen, hufvudet sjunker
ner och hän sträcker ut sig på sveden, glömmer

sin ko och att hän vill bort och allting annat. .
.

Men knapt har hän hunnit sluta ögonen, in-
nan en gäll hvissling skär i hans öron och slår
ner som en pisksnärt öfver ryggen och hela
kroppen på honom. Hän tycker sig höra lika-
som skrammel och rassel af kedjor och vet icke,
om hän ännu är kvar i fängelset eller om hän
drömmer.

Men då hän småningom får klart för sig att
det var ett lokomotiv som hvisslade och att det
är det som kommer, minnes hän sin ko, hoppar
upp och börjar springa öfver stock och sten åt
järnvägslinjen tili, liksom för att tundra någon-
ting, liksom för att afvärja någon fara.

På andra sidan banvallen står en liten hjord,
i begrepp att komma åt järnvägen tili. I spetsen
för den samma igenkänner Junnu sin egen ko
och den upptäcker också i samma ögonblick
honom, lyfter på hufvudet, bölar bekant och
sätter af i språng, med klockan dinglande på
haisen, i riktning mot Junnu.

Men när den kommer tili järnvägen och just
skall gå öfver banvallen, hvisslar redan lokomo-
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tivet i kurvan och rusar, pustande ut ånga från
hvardera sidan, framåt i full fart.

Kon stannar midt på hanan, förbluffas, stirrar
på lokomotivet, och hittar på att röra sig hvar-
ken framåt eller tillbaka. Lokomotivet tjuter
med sin pipa, vrålar och väsnas, men kan icke
mera häjda sin fart.

Junnu störtar fram, vinkar med händerna
och ropar, fattar sin ko i hornen, den stretar
baklänges ju mer hän drar den framåt och vill
framåt när hau skuffar den tillbaka .

.
. och hän

har redan tili hälften fått den öfver skenorna,
när lokomotivet, under det förarena svärja och
hotande visa knytnäfven och bromsarna ilsket
gnissla, kör öfver hans ko, skär den i tu framför
honom och släpar ena hälften af kroppen med
sig, modan framkroppen blir kvar i händerna på
Junnu.

Den lefver ännu några ögonblick där hän hål-
ler den i hornen, kastar på nacken, rör benen
liksom för att rycka sig lös, men faller sedän
vanmäktig och med ögonen stirrande på Junnu,
framför hans fötter ner på banvallens sluttning.
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Det flaggprydda festtåget stannar midsommar-
dagen vid Mustalampi station, hvars halffärdiga
byggnader stå stnyckade med björkar. Det är

det första tåget på den nya banän, och tili del-
tagande i lustfärden har byggnadskomiten inbju-
dit alla järnvägsarbetare samt såsom hedersgä-

ster ståndspersonerna från de vid hanan liggande
socknarna.

Junnu har man hvarken sett eller hört af,
sedän lokomotivet körde öfver hans ko och hän
själf försvann, som man antog åt kyrkbyn tili.
Då och då hafva likväl sandtågens förare trott
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sig se honom smygande i skogsbrynet vid järn-
vägslinjen än här och än där.

På det ställe där järnvägen, efter att från
stationen hafva löpt ett stycke framåt i rak linje,
gör en plötslig kurva och mellan söndersprängda
bargväggar stiger upp på en hög väli, som är
bygd tvärs öfver ett sankt kärr ligger en
kari på knä på banan och söker lösgöra en skena
från sleepersen. Drypande af svett, häftig i sinä
rörelser och altjämt blickande åt stationen, slår
hän än med yxhammaren på niten, som fäster
skenan, än söker hän med en björkstör bända
upp denna från marken.

Hän har samlat sinä sista krafter tili detta,
som hän nu söker åstadkomma. Alla sinä flender,
alla sinä förföljare och plågoandar, ingeniörerna,
länsmannen, husbonden, Tahvo, arbetarena, loko-
motivet och dess förare, alla som förbundit sig
mot honom och af hvilka ingen är bättre än den
andra, alla vill hän fördrifva härifrån, hän vill
krossa dem med ett slag, störta dem i samma
fördärfvets afgrund, hufvudstupa ner i det sanka
kärrets djupaste botten . . .

Så har hän tänkt ut det, det har klarnat för
honom under dessa dagar, medan hän hungrande
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irrat i skogarna lokomotivet, som hän hört
köra af och an, har med oemotståndlig makt
dragit honom från skogen, tili hanan, där hän

följer alla dess rörelser om natten smyger i
dess närhet, ser skenor tagas lös och åter fast-
spikas och hör arbetarena tala om lustfärden
tili staden på midsommardagen . . .

Om hän nu hade en järnstör och en tung

slägga, så skulle hän med ett slag och en sväng

krossa det sköra järnet . .
.

Men spiken lossar icke och den andra har

hän ännu ej als pröfvat på . . .

Men hän m aste få detta gjordt! Och det
måste lyckas!

Lokomotivet ångar redan där borta vid sta-
tionen, människor stimma i en svart massa

omkring det, de hoppa in i vagnarna, ropa
och hurra och blåsa horn så att skogarna gen-
Ijuda.

Hän lyfter yxhammaren öfver axeln och låter

den falla, och niten brytes. Hän tränger järn-
stören under skenan och denna rör sig ett grand.
Men en annan spik håller den ännu fast vid slee-
persen, och skenan böjer sig sakta tillbaka på

sin plats.
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Yid stationen hvisslar tåget tili affärd, ut-
draget och otåligt.

Den andra spiken sitter lika hårdt som den
första. Hän hinner ej bryta den, innan de kört
förbi och räddat sig . . .

Skall hän lämna det tili en annan gång!
Nej, hän kan icke, hän vill icke nu skall det
ske, nu skola alla hans lidanden bli hämnade!

Hän fattar sin yxe och börjar hugga på slee-
persen.

Men yxen träffar en sten, slår gnistor om-
kring sig och dess bett är förstördt.

Täget rör sig redan, dess dån närmar sig
mer och mer.

Hän fattar ånyo i stören, jagar den under ske-
nan och kastar sig med hela sin tyngd öfver den.

Skenan höjer sig från marken, sleepersen
brakar, spiken stiger upp . .

.

Nu har hän deml
Men när hän gör en andra ansträngning,

samtidigt som lian hör vaggonernas rassel ge
eko från bärgväggarna, brister stören och hän
tumlar på rygg på hanan.

Rasande Springer hän upp, griper med hän-
derna i skenan, rifver den med flngrarna, hugger
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tänderna i den, och vet icke mera hvad hän
gör . . .

Lokomotivet hvisslar i ryggen på honom.
Det undslipper honom, de rädda sig, de köra

öfver honom . .
!

Nej aldrig!

Hän hoppar åt sidan, varseblir lokomotivet
med sinä fladdrande flaggor, sinä glänsande ögon,
tjutande, rasslande rusa emot honom, och en
ny tanke far blixtsnabt genom hans hjärna . . .

Han böjer sig tili marken, slår armarna kring
ett väldigt stenblock, lyfter det i höjden,rusar till-
baka tili banan, sluter sinä ögon, slungar stenen
mot det framilande vidundret, hör en fmktans-
värd skräll och ramlar medvetslös från banval-
len ner i diket.

När hän vaknar tili sans, finner hän sig lig-

gande på rygg som på ett rörligt golf, omgifven
af människor, hvilka skrika och gestikulera, hän
känner igen ingeniörerna, länsmannen, husbon-
den och Tahvo, . . . hans hufvud värker, loko-
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motivets hvisselpipa tjuter skadegladt, rök hvirf-
lar för hans ögon och hän fattar att hän är på
festtåget, som i ilande fart för honom med sig,
tili staden för alltid;
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