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Kontojärvi kyrka står på ett näs icke långt från den
punkt, där den forsrika Konto-älfven, på sin väg utföre
mot väster, bryter sig genom Konto-åsen i ett djärft, då-
nande fall, vidgar sin bädd och breder sig ut i en räcka
småsjöar, för att sedän fortsätta genom strömmar, sund och
ständigt vidare fjärdar mot de Stora vattnen längre ned.
Kyrkan står på den jämna och höga strandbrädden, och
bakom den reser sig en hög bärgås, bevuxen med reslig
skog af furu.

Nära intill kyrkan ligger prästgården och kring denna
kyrkobyn med gårdar och åkrar; midtöfver på motsatta sidan
af strömfåran, som går genom sjön, ligger ett hus, långt
ståtligare än alla de öfriga, och där bor konungens fogde.

Men trots det att åkrar brutits i närheten af kyrkan
och kring fogdens gård, och fast naturliga ängar här ooh
där skymta utefter stranden, har näjden dock ännu icke
blifvit någon stadig odlingsbygd. Skogen sträcker sig
flerstädes ända ned tili vattnet; tätt invid kyrkogårdsgärdet
vidtar oländig stubbmark, och en sved har nyss huggits
omedelbart bakom prästgårdens uthus. Gårdarna äro små
som nybyggestorp, och rundtomkring står den mörka öde-
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marksskogen, obruten så långt ögat når. Från åsen bakom
kyrkan synes rök stiga upp i söder; om sommaren från
brinnande svedjeland, om vintern från stugornas rökfång, men
i norr och Öster ligger obebodd vildmark, i dälderna och
karren mellan de höga åsarna växer endast barrskog, hvars
stammar lysa i rödt, då solen höjer sig, och då den sjun-
ker. Vintertiden för nog en smal slädväg tili kyrkobyn,
men den slutar där, och på sin höjd antyder något blyg-
samt skidspår, som leder längre inåt ödemarken, att också
åt det hållet samfärdsel äger rum. Under större delen af
vintern är dock detta igensnöadt, och då ser det ut, som
om den bebodda världen upphörde i trakten af Kontojärvi.

Den af grofva, obilade furustockar uppförda kyrkan,
som har träluckor i stället för fönster, är redan den andra
i ordningen på platsen; prästgården däremot den första af
sitt slag. Mot slutet af den katolska tiden, ett hundra år
eller så förrän denna berättelse begynner, hade ett litet
katolskt kapell byggts på den plats, där nu den nya och
rymligare lutherska kyrkan reser sig. En gudfruktig munk
hade med egna händer timrat upp kapellet, sedän han i
sällskap med fiskarfolk kömmit dit upp öfver de vida
vattnen långt söderifrån, och beslutit slå sig ned där i
ödemarken. Då hans följeslagare, som alla voro vildmarks-
farare från Savolaks, slogo sig tili ro nedanför den laxrika
forsen för att fiska, jaga och hugga upp en och annan
sved, gjorde munken sammaledes. Och då de uppförde
sinä fiskarstugor vid stranden, timrade han ihop sitt kapell
litet högre upp.

Vid landstigandet hade nykomiingarne stött på några
kojor af grenar och kvistar ett stycke från stranden, läm-
ningar af förut uppgjorda eldar samt andra spår af tidigare
invånare i näjden. Och, då de närmare undersökte strän-
derna och skogen, funno de på udden mellan strömmen
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och sjön en tät grandunge, där träden voro afkvistade och
svärtade af rök samt behängda med skelett af stora fiskar,
och skinn och skallar af skogsdjur. Kring ett af träden
midt i dungen hade byggts ett litet hus, och där inne stod
en skål af sten, fylld med blanka silfvermynt.

De hade dock knappast hunnit med sinä yxor vidröra
den hedniska offerlundens väldiga träd, förrän en hop
män rusade fram ur skogen och andra kommo susande
utför forsen i sinä båtar. Det blef genast strid, och blod
hade redan begynt flyta, då munken hörde gnyet, skyndade
tili i sin båt och lyckades förmå de stridande tili försoning.
Hän ställde tili ett gästabud på stranden och erbjöd sedän
på finnarnes vägnar karelarne fred för ali framtid. Vill-
koren lydde: att ingendera parien skulle ofreda den andras
fiske, och att savolaksarne icke skulle förföra sig på den
karelska gudens hälgedom, såvida karelarne tilläte, att ett
kapell uppfördes åt den heliga jungfrun.

Fredsvillkoren antogos och brötos hvarken under
munkens lifstid eller under en lång följd af år närmast
efter hans död. Hvardera stammens stadigvarande bonings-
platser lägo på långt afstånd från det gemensamma fiske-
vattnet. Mot vintern drogo savolaksarne åt söder, där de
hade sinä gårdar, medan karelarne färdades norrut, genom
skogar, öfver kärr och älfvar tili den näjd, där de sades
vara bosatta.

Endast munken stannade kvar i sin koja närä kapellet
för att, lefvande som eremit, vårda den gemensamma skatten.

Den gamle enslingen hade skådat mycken ofrid och
strid mellan hedningarna och de kristne. I yngre dagar
hade hän själf hjälpt tili att hugga ned tavasternas offer-
lundar och att med svärdet omvända folket tili den sanna
tron. Hans omvändelsenit hade dock knappast värit tili
välsignelse; hän hade i stället fått upplefva, att hedningarne
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inför hans ögon marterat sinä kristnade stamförvandter, och
hän hade sett dem drifva dessa rundt omkring offerträden,
tili dess de utmattade folio ned och uppgåfvo anden, och
sedän hade de odöpte flytt in i vildskogarne. Numera ville
hän vinna tjänare åt Herren endast genom godhet; hän
ville utsträcka Hans nåd blott tili dem, som sökte den
själfmant Och alltför länge dröjde det icke häller, innan
hän tyckte sig varsna brodden tili en blifvande frukt, som hän
hoppades en dag skulle mognad falla ned i kyrkans sköte.

På våren återvände de båda stammarna från hvar sitt
håll, och under fisket i sinä skilda vatien buro de kristne
tiondet af sitt byte tili den helige Henriks bild på stranden,
medan hedningarna förde det bästa af Vellamos, vatten-
gudinnans, håfvor tili offerlunden och hängde det på det
heliga trädets grenar. När rökelse-röken ringlade sig ut
ur eremitens kapell, där hän läste sinä messor inför jung-
fruns bild, steg ett rökmoln också från elden under offer-
grytan i den heliga lunden, där den hedniske siaren anro-
pade sinä gudar om allt bättre fiskelycka. Misslyckades
det oaktadt karelarne i sitt fiske kunde det hända, att de
kommo tili munken, förtrodde sig tili hans helgon och
hemburo dem tionde. Någon gång hände det tili och med,
att de infunno sig för att åhöra messan. Och vid stock-
elden under sommarnätterna tilläto de honom berätta om
Jesus på korset och den heliga Magdalena, berättelser,
hvilka omsatta tili runor redan följande sommar Ijödo i
sång öfver de vida, stilla vattnen. De båda stammarna
förbrödrades så, att de tili och med äktade hvarandras
döttrar, munken förmedlade giftermålen och befäste dem
med kyrkans heliga insegel. I största endräkt tjänade de
sinä olika gudar vid stranden af samma vattendrag, där de
bedrefvo sitt fiske, utan att missunna hvarandra det byte
vattnet i rikt mått skänkte dem båda.
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Längre fram, då ensligen vid Kontojärvi omsider var
död, började emellertid det fält hän rödjat att alstra ogräs.
Sämjan mellan männen från norr och männen från söder
stördes allt oftare, tills den slutligen bröts helt och hållet,
då savolaksfiskarne på allvar slogo sig ned i sjöns omnäjd
och andra stamförvandter sällade sig tili dem. De för-
klarade landet tillhöra sig, höggo vidsträckta svedar och
slogo under sig de bästa fiskeställena. Strider uppkommo
och utkämpades med växlande lycka, så att än den ena än
den andra stammen var herre öfver sjön. Men i samma
mån som savolaksarnes antal ökades, minskades fisket; så
småningom drogo sig då karelarne bort därifrån och åter-
kommo allt mera säilän för att fiska. De kommo i stället
i andra ärenden och på andra tider än förr, hufvudsakligen
om vintern och då för att mot skinn och pälsvärk tillbyta
sig sait, flintor och vapen. Och så småningom, då byn
vid Kontojärvi blifvit allt större, uppstod där en marknads-
plats, dit folk ända från Dvina-trakten och Ryssland kommo
körande med sinä renar.

Men ehuru karelarne själfva flyttat bort från sinä
gamla fiskarekojor, hade dock deras gud stannat kvar.
Ingen karelare försummade att på sinä handelsfärder i för-
bigående sticka sig in i skuggan af den heliga lunden och
kasta en eller annan slant i stenskålen vid gudaträdets fot.
Guden blef allt rikare hvad åren ledo, ty den handelslycka
hän förlänade inbragte ofta på en enda dag mera än förut
fiskelyckan under en hei somman Förhållandena hade
förändrats, men ingen hade nu häller något att knota öfver,
och ingen vågade tillägna sig gudens rikedom, ty det gick
en sägen bland folket kring Kontojärvi, att om ett enda
öre af den heliga skatten försvunne, skulle krig, hat och
ofärd vållas.
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Men det kom en ny tid och med den en ny religion.
Lutherdomen störtade helgonens bilder, och offerträden
höggos ned. Eremitens gamla kapell refs, och i dess
ställe byggdes ett bönehus, dit biskopen ett par gånger
årligen skickade en präst för att hålla gudstjänst. Också
konungens fogde infann sig hvart år för att bära upp
skatt, och slutligen försvann gudens offerskatt från skålen
i den heliga lunden. Men så dröjde det icke häller länge,
innan kriget bröt ut. När ryssarne trängde fram öfver
gränsen, voro karelarne deras vägvisare och vapenbröder,
och då de forna vännerna från fiske- och handelsfärderna
möttes, hveno pilarna ilsket i skogen, utan att någondera
mera tänkte på den fred eremiten fordom åvägabragt mel-
lan de båda stammarna.

Under många år låg sedän den trakt, där den ned-
brända kyrkobyn vid Kontojärvi förut stått, helt öde.
Forsens brusande, vågens skvalp och skogens sus hördes
af intet mänskligt öra; stiglös vildmark skilde åter karelare
och savolaksare.

Men gemensam fördel och gemensamma behof förde
dem än en gång tillsamman. Hus och badstugor byggdes
igen vid Kontojärvi, och kyrkan uppfördes på nytt, större
än förut. Savolaksarne kommo i hopar tili sinä fäders
forna boningsplatser, och jämte dem slogo sig präst och
fogde ned där, kräfvande Gudi, det Gudi tillhörde och
konungen, det konungen tillhörde. Karelarne tvingades att
betala skatt, och så många som möjligt af dem blefvo
döpta. De forna fienderna hörde nu tili samma härad
och socken.

Kronans intägt från karelarne blef dock ej särdeles
stor, och ännu mindre blef kyrkans. De lefde sitt eget
lif i de vida skogarna och tillbådo sinä egna gudar. Vid
kyrkan syntes de säilän utom under den stora vintermark-
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naden, dä de kommo sasande på sinä skidor som en
stormvind från fjällen, och dit försvanno de åter, så snart
handelsdagarna voro förbi.

Det sades, att de bodde i en stor by borta vid
gränsen tili det främmande riket, vid själfva Maanselkä,
där vattendragen hade sinä källor, flere dagars skidfärd
från Kontojärvi. Om vintern kunde man nå fram dit
öfver kärren genom stiglös ödemark, öfver åsar och his-
nande fjäll, men om sommaren endast genom att staka
sig uppför forsar och ro öfver vida, öde fjärdar. Men de
främlingar voro få, som trängt fram tili karelarnes land.
Kyrkoby-bornas och de öfriga savolaksarnes affärer förde
dem ständigt söderut, och uppköparne af ekorrskinn och
andra pälsvärk färdades icke häller längre norrut än tili
Kontojärvi. Endast jägare och fångstmän kommo någon
gäng tili karelarnes byar, ibland, då de förvillat sig, ibland
under förföljandet af loar, vargar, björn eller älg. Man
påstod, att det icke var rådligt följa den leden. Tre olika
slags faror hotade färdmannen: en brinnande fors i en
flammande älf, där en eldsprutande örn satte pä en glö-
dande sten; ett lågande brådjup på ett smalt näs mellan
bottenlösa kärr; en gärdesgård af järn, som nådde upp tili
skyn, och hvars port natt och dag bevakades af en varglo,
och dä hän skällde, stodo gnistor honom ur gapet. De
som värit där, visste berätta, att där bodde en talrik folk-
stam vid stränderna af vidsträckta sjöar och på åsarnas
sluttningar rundtomkring. Stammen styrdes af en gammal
siaresläkt, inom hvilken makten ginge i arf från far tili
son. Siaren satte tili doms och afgjorde med de äldstes
råd alla frågor, både tvistefrågor och andra. Hän vore
öfverstepräst, offrade åt gadarna, bådo tili dem för de
andra, anropade deras hjälp och vårdade offerlanden. Denna
låge på det lammiga offerbärgets högsta spets på adden
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vid en stor fjärd, och på bärget finge intet träd huggas
eller något villebråd fällas, och längs dess stränder finge
ingen fiska. Vidare berättade jägarne, att de hört märkliga
sagorunor om stora hjältar sjungas vid gästabuden och
från afton tili morgon andäktigt åhöras af folket. Små
barn hämtade karelarne nägon gång tili kyrkan att döpas,
men så snart de återvändt hem, tvättade siaren bort kyr-
kans dop och döpte dem på nytt i sin egen guds källa
på krönet af offerbärget.

Konungens fogde hade nog reda på allt detta och
likaså prästen. Men båda lämnade de karelarne i ro,
emedan konungen befallt, att de icke skulle inlåta sig i
strid med dem, så länge de åtminstone tili namnet betalade
skatt och bekände sig tili den kristna religionen.

Savolaksarne ansågo sig visst förmer än ödemarks-
borna och sågo ned på dem såsom ättlingar af afguda-
dyrkande fäder, dem deras egen stam fordom förjagat.
Men också bland dem funnos fiskare och jägare, som
vände sig tili karelarne för att genom trollkonster vinna
framgång i sinä förvärf. Det hände tili och med, att öde-
markens store siare, då hän vid marknadstid kom tili
kyrkan, hämtades i hemlighet tili äfven de största gårdarna
för att bota sjuka kreatur eller att med trollkonst bringa
björnen om lifvet, ofta också för att signa bort män-
niskokrämpor. Hän återvände alltid hem med skid-akjan
fylld af rika gåfvor och kunde för hvar gång skrytande
berätta, att om också rikedomen i Savolaks vore större,
kunde dock visdomen där borta icke jämföras med vis-
domen i Karelen.

Det var icke alldeles utan skäl sorti ödemarkens siare
skröto öfver sin konst. Mer än en af dem hade ställt
sinä skidor mot själfva fogdens vägg, medan de natten
läng lindrat hans hustrus eller hans egna plågor. Ryktet
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hviskade tili och med, att den nuvarande fogdens hustru
blifvit botad af siaren, sedän hon i själfva rikets hufvudstad
förgäfves sökt bot för en invärtes åkomma. Hon hade på
hans råd låtit elda badstun med ved af ett träd, som splitt-
rats af blixten, och i badstun hade hän trollat tienne frisk.
Det var icke länge sedän det hände; det var året innan
förre Kontojärvi prästen dog, hän, som fick den nuva-
rande prästen Martinus Olai tili efterträdare, och den,
som utfört undret, var ödemarkernas store siare, den vidt
berömda Panu från Korpivaara.



H

Vintermorgonens skymning utbredde ännu sitt täcke
öfver jorden, stjärnorna gnistrade, norrskenet flammade i
den frostklara skyn, medan månen i sista kvarteret, vilse
och frusen, vandrade sin ändlösa bana. Den hade först
inemot midnatt gått upp öfver skogsbiynet, men utan att
kunna täfla med det sken, som nu lågade öfver det norra
himlahvalfvet.

En svag gryning begynte göra sig gällande vid syn-
randen, stjärnorna blinkade sömnigt, norrskensflammorna
blefvo allt svagare och sjönko allt mera, liksom den sista
falnande lågan från ett midsommarbål.

Men i skogen herskade ännu natt. Under de rim-
frostiga, snötyngda granarna skuttade hararna ännu af och
tili på spaning efter föda, fåglarna sofvo i drifvan, icke
ens ekorren hade rört sig från det träd, där hän tagit
nattkvarter.

Det ljusnade alltmera. Vid randen af mon yrde det
med ens i snön, och med ljudiiga vingslag flög en oire

upp i högsta toppen af en knopprik björk. En andra
gång, en tredje. .. flera gånger yrde det pä samma sätt,
och snart var trädet svart af rufsiga, kuttrande fäglar.
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Mellan två kullar inne i det tätaste gransnåret, dit
icke den skarpaste vind kunde tränga, brann en stockeld
af tvänne furustammar, som gräft sig djupt ned i snön.
Ett stycke från elden stodo en mängd skidor nedstuckna i
snön, så att spetsarna möttes och bildade något liknande
en lappkåta. Rundtom denna syntes ett antal skid-akjor
fyllda med skinn och pälsvärk, och kring elden sofvo
pälsklädda män på bäddar af grankvistar. En smula snö
hade fallit under natten och bredt liksom ett lätt genom-
skinligt täcke öfver de sofvande.

När orrflocken tog tili vingarna, vaknade en af män-
tien, sträckte på sinä styfnade lemmar, strök snön från sitt
yfviga skägg och skyndade att kasta ett fång ved på elden,
som flammade upp så starkt, att den för några ögonblick
fördunklade den dager, som nu började tränga in i grandungen.

Det var en kraftigt byggd och tillika ståtlig kari,
iförd en rödkantad renskinnspäls och stöflar af samma
ämne. När han rörde sig, skymtade under pälsen en lång
lifrock af hvit vadmal, prydd med en grannt utsydd bård,
på hans bröst glänste ett stort silfverspänne, och vid hans
bälte hängde en rikt sirad knifslida. Några ögonblick gaf
han akt på vinden och vädret, så vände han sig åter mot
elden, som kom hans ögon att glimma skarpt. Men på
samma gång låg där något skyggt och spanande i hans
blick, som om han värit van att alltid vara på sin vakt
mot omgifningen. Hans ansiktsuttryck förändrades dock
med ens, han myste skälmskt för sig själf, fattade en
glödande brand, svängde den kring sitt hufvud, så att
gnistorna flögo omkring som vattendroppar från ett kvarn-
hjul, och ropade muntert:

Upp I män med ludna skäggen!
Hvilat hafven I tillräckligt,
Tid det är att lämna bädden,
Ej er höfs i veckor sofva!
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De sofvande vaknade, sträckte sig, ströko snön ur
skäggen och satte sig upp.

Håj åj! gäspade en af dem, en långlemmad
kari, som rest sig på knäna. Hvarför väcker du oss,
smed, innan ens Päivätär lyft på hufvudet? Där glimmar
ju ännu mångudinnans öga! Och med slutna ögon gäspade
han ännu en gång, så att det ekade i skogen.

Upp med dig, Kuisma, och häng grytan öfver
elden ... det är din tur!

Tag min tur, Jouko, bad den tilltalade sin granne,
en helt ung man, eller rättare pojke jag betalar igen
det tiofaldt en annan gång! Och gäspande värre än förut
kastade sig Kuisma med händerna bakom hufvudet till-
baka på rislägret

Jouko måste skaffa något att lägga i grytan, ytt-
rade dennes far; det var han, som stigit upp före de öfriga.

Vi ha ju kvar en tjäderhalfva och en hei orre
sedän i går afton.

Det är för litet
Och björnbogen?
Den behöfva vi under marknaden och på åter-

vägen ... Där borta är en björk full med orrar, Jouko.
Tag din båge och skjut en eller ett par åt oss. Jag hörde
dem flyga upp från snön och slå tili i samma träd, där
de sutto i går afton.

Jouko tog bågen och granskade pilarna i sitt koger,
som var gjordt af genomskinligt tunnt ben samt siradt
med teckningar af allehanda skogens djur.

De pilarna döda, sade Kuisma de ha härdats
och slipats af en, som förstår sin sak.

Narr är den, som prisar eget värk, invände en
af männen.
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Du har nog själf berömt arbete från min smedja,
Tiera.

Ditt järn skulle inte båta stort, om där ej vore annat
med.

Hvad annat?
Du låter ju Panu läsa signerier också öfver dina

egna pilar?
Läsa öfver dem kunde jag nog själf, men jag

har inte något trollbad att doppa dem i.. . det har han,
af bästa slag du kunde gärna en gång berätta
huru du bereder det vattnet, Panu!

Andra kunde nog också koka trollbad af ormblod,
om de bara kände de rätta visdomsorden, inföll Ilpo, en
gammal, gråskäggig, plirögd gubbe. - Det är på orden
det beror, de gifva kraften.

Nog beror det väl också litet på smedens ögon
och hans handalag, envisades Kuisma.

Mannen sågo på Panu, som om de väntat svar af
honom.

Ögat skärpes af visdom, och handen blir säker,
yttrade denne och så kräfves det väl också annat slags
kraft!

Som icke hvar man känner och inte kan lära sig,
om han inte äger sådana gåfvor, tillade Ilpo förklarande.

Jouko hade under tiden gjort sinä pilar i ordning
och spännt bågsträngen, och sedän han fått rätt på sinä
skidor, gled han utan att yttra ett ord in i skogen.

Mannen hade en efter annan stigit upp och satt
sig i närheten af stockelden. De voro skäggiga, i all-
mänhet groflemmade karlar, klädda på samma sätt som
Panu, men med den skilnad, att deras pälsar icke voro
kantade med rödt.

Aho, Panu. 2
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Kuisma tog grytan, fyllde den med snö och hängde
den på en trädgren öfver elden.

Snart borde det väl dagas? sade en af männen.
Så länge kan det väl icke dröja, bekräftade en

annan snön börjar skifta i blått där borta.
Vore det inte bäst att stiga på skidorna och

genast åka vidare?
Vi ha tid tillräckligt. Det är bara en liten bit

kvar, och först i morgon börjar ju marknaden.
Undrar om det kommer många köpare?
Köpare kommer det nog, sade Panu, åtminstone

påstod fogden så, då jag träffade honom på höstsidan. Men
hvad båtar det, då vi stort ingenting ha att sälja ... där
äro ju alla skinn vår stam fått ihop!

Det är ju inte så alldeles litet.. . men sannt är,
att det för hvart år blir svårare att få något ur skogen.
Om man bara visste hvart Tapio drifver sin boskap!

Hvar gång det blef fråga om den saken och det
blef det ofta nog åtog sig alltid gamle Ilpo att för-
klara, hvarför villebrådet alltjämt blef mera sällsynt.

Det är väl inte svårt att veta: han för boskapen med
sig, då han själf vandrar bort från vara näjder. Hit kom-
mer skogsguden mycket säilän numera och hämtar inte
ens då sinä bästa djur med sig. Orsaken kanna vi ju nog!

Han såg på Panu, som om han af denne väntat
bekräftelse på sinä ord, och fortsatte sedän, då och då
kastande en blick på ledaren:

ja, orsaken kanna vi. Folk gör ingenting för
att vinna Tapios ynnest, ingen gläder Ukko med offer,
ingen bryr sig om att lika ifrigt som förut söka Mielikkis
vänskap.. . knappast någon af er utför ens de riktiga
signerierna, innan han går på jakt, utan drar tili skogs
så fräckt, som hade gudarna ingenting där att säga. ..
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vördnaden för dem är slut... en och annan jagar ju på
själfva de heliga bärgen :.. är det då så märkvärdigt, att
den gamle vredgas och flyttar tili andra näjder? Där har
ni orsaken eller hvad tror du, Panu?

Det är nog som Ilpo säger. Men om det är
illa att inte tjäna egna gudar, så är det värre att ställa sig
in hos andras. Tapio viii ingenting ha att skaffa med
sådana, som bedja om främmande hjälp. Den korsfäste
Jesus har trängt in i Tapios skogar, och drifves han inte
genast tillbaka öfver gränsen, kommer snart inte så mycket
som en harunge....

Mannen åhörde med gillande uppmärksamhet sin
ledares ord, då dessa på en gång afbrötos af en hastig,
varnande åtbörd af Kuisma.

Hvad nu?
Tyst... gif mig bågen!

Bågen gick från hand tili hand, tills den kom tili
Kuisma, som spände den ljudlöst. Strängen klang, och
en hare, som med spetsade' öron hoppat fram nastan ända
tili elden, störtade med ett skrik öfverända på drifvan.

Vi ha inga skäl att knota mot Tapio, sade
Kuisma, i det han lyfte upp haren.

Om det nu verkligen är Tapios harar, som röra
sig på denna sidan gränsfjället!

Hvems då, om inte Tapios?
Haren, korsnosen, är den kristne Jesus' bästa

husdjur,... och därnäst skatan, silkesryggen! hånade Panu
under allmän munterhet. Nu drabbar dig ofärd, då du
dräpt prästens boskap!

Prästens eller ej, så är den välkommen i grytan!
Och Kuisma redde sig att utan vidare flå sin hare.

Vänta, kari vänta! ropade Panu med en eläk
glimt i ögonen.
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Hvarför då?
Om du ger mig ditt byte, så ger jag prästen det

som vängåfva för att blidka honom!
Han blidkas väl inte med så litet som en hare?
Så skjuter jag väl en skata och ger honom den

på köpet!
Det blir ändå för litet för Krist' Jesus ... se tili

bara, att han inte begär dig själf, vildmarkens främsta man;
det påstås ju, att han en gång i förargelse begärde sin
enda son tili offer.

Men det sägs ju, att han den gången nöjde sig
med en ren, som fastnat med hornen i en buske!

Det sägs, att den nya prästen är en sträng man.
Genast han kom tili Karelen, skall han ha hotat utrota
den gamla tron, fördrifva siarne och göra slut på deras
signerier, förstöra offerlunderna och hugga ned de heliga
träden.

Jaså hugga ned de heliga träden! upprepade
Panu. Annu äro vi väl inte så menlösa, att vi inte
skulle kunna jaga fridstöraren i väg, om han kommer i
sådana afsikter!

Det vore väl det minsta vi gjorde!
Så länge vi stå på oss, är det ingen fara från

annat håll, det har jag då alltid sagt
Tänker du ge dig tili tals med prästen?
Kanhända.
Sjung honom ned i karret ända upp tili munnen,

eller väck en storm, som sopar honom så långt den själf
kan flyga! föreslog Kuisma.

• Kuisma, han vet råd, han, skämtade de öfriga.
Hvad tänker du göra då?
Det är jag väl inte skyldig att tala om på för-

hand, sade Panu snäft.
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Lika litet som det höfs er andra att fråga Panu
om slikt, tillade Ilpo, Panus ständige vapendragare. Alit
går nog bra, bara vi lyda honom.

Det är gifvet, att vi lyda! försäkrade alla.
Om lydnad behöfver det inte bli fråga, så länge

I bara följen gamla sedvänjor, offrar åt gudarna som sig
bör och tili punkt och pricka utför de signerier, som jag
lärt er. ...

Goren I så, öppnar nog skogsguden sitt visthus
och fördelar sinä håfvor. Jag gör mitt bästa och alit hvad
min kunskap bjuder, och det utan att bry mig om alla
dem, som hysa hat och afund rhot mig.

Ingen utom Reita-släkten hatar eller afundas dig,
började Ilpo för öfrigt står hela Karelen på din sida.
Hvad betyda väl några få illasinnade uslingar mot så många
tappra män? Det skulle stå dåligt tili med oss, om du ej
gripit tili styret. Hvad kunde väl Reita uträtta? Hän föll
i dvala, tolkade förgångna händelser och spådde det kom-
mande, men stammens nuvarande angelägenheter fingo
sköta sig själfva. Ingen skipade rättvisa, inga större offer
anställdes, inga gemensamma björnjakter företogos och för
skinnen fingo vi det uslaste pris, då enhvar skötte mark-
nadsaffärerna efter sitt eget hufvud. Du gjorde ända på
den dådlöse siaren, och för det skall du ha tack. Nu är
allt annorlunda, nu är själfve fogden vår vän.

Huru lyckades du ställa dig så väl med honom?
frågade Kuisma.

För mig må hvem som hälst hafva makten,
yttrade Panu, utan att besvara frågan. Gärna skulle jag
låtit Reita fortsätta, om hän bara värit kari att uträtta något,
men hade folket följt honom ännu en liten tid, skulle vår
egen tro snart värit utrotad och en annan införd. Hän
lät ju döpa barnen i kyrkan, lät kvinnorna gå tili skrift
och messa och annan styggelse; hän kunde ju inte ens
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hindra sin egen hustru att böja sig för den kristne Jesus.
Visst gjorde ju både hans hustru och andra alit sådant
där i hemlighet, men just det visade, huru svag och oföre-
tagsam han var. Inom kort skulle det gått oss, som
det gått flera än en af vara stammar i Ingermanland och

Olonets. Om makten bryr jag mig föga; jag skulle mycket
hällre låta den fara och lefva mitt eget lif: jaga, f iskä, odla
min sved och handia med mitt eget gods. Nu går ali
min tid åt tili att råda andra, tili botande af ali världens
krämpor, tili besvärjelser, signerier och trollkonst; jag
får inte ro hvarken natt eller dag.

Det är onödigt, att du försvarar dig, försäkrade
Ilpo det är ingen, som klandrar dig.

Om vi bara inte vore så fattiga, om det ej vore
så svårt att lefva under hårda vintrar och dåliga år, sade
en af mäntien, som hittills suttit tyst. De kristna bli
alit förmögnare, lyckan är med dem, men oss lämnar den
i sticket Deras visthus äro fulla, medan jag knappt vet,
huru jag skall kunna lefva öfver vintern ...och än mindre
vet jag, om det är gudarnas fel eller vårt eget.

Ditt eget, Patva, ditt eget är det Du är en dålig
fångstman.

Jag är för gammal, kan inte mera skida i kapp
med de yngre, sedän björnen tuggade sönder min vad.
De taga alit, och vara gudar befalla inte de starka att
hjälpa de svaga, som man säger, att de kristnas gud gör.

Bry dig inte om det, vi finna nog ännu på råd.
Vi taga itu med gemensamma krafter och fördela sedän
bytet efter hufvudtal. Fogden står på vår sida, och han
har lofvat hjälpa, om det behöfs. Han är mäktigare än
prästen, råder öfver jorden och skogarna och kan göra
hvad han viii. I fån nog ännu höra ett och annat, om I
blott han tålamod och liten på mig.
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Det göra vi lita på dig som på ingen annan!
Skaren knarrade bakom männen, som alla dragit sig

tätt intill elden, och Jouko kastade en knippa orrar fram-
för sin far, på samma gång som han steg af skidorna.

Fem orrar! ropade Kuisma han är en båg-
skytt, som duger!

Alla förvånade sig öfver att han på så kort tid hun-
nit skjuta fåglarna, och Jouko berättade, att han fällt dem
en efter annan utan att själf röra sig från stället, sedän
han en gång smugit sig under trädet, där de sutto.

Och de flögo inte bort?
De rörde sig inte ens.
Sköt du alla?
Nej, jag lämnade en.
Det var rätt.

Ingen af de öfrige kunde påminna sig ha skjutit så
många orrar från ett och samma träd, och därför kommo
de alla öfverens om, att Panu, siaren, på något sätt hjälpt
sonen tili det ovanliga bytet. Någon gång hade det också
förut händt ett och annat, när Panu värit med. En gång
hade t. ex. en jägare skjutit på en järpe, och hans pH
hade fällt två tili marken. Vid ett annat tillfälle hade två
ekorrar i stället för en fallit för ett skott; först hade den
trubbiga pilen dödat den ena och sedän studsat mot en
kvist och så dödat den andra på samma gång. Men Panu
tyckte icke om, att man talade om sådana händelser.

Orrarna plockades i hast, urtogos, fylldes med smör
och sait och lades i grytan, som under tiden börjat koka.
Kuisma närmade sig Jouko och hviskade honom i orat:

Gjorde du något signeri, innan du sköt?
Hvarför skulle jag göra det?
Så skjutas inga fåglar utan signeri och trollkonst

om du talar om det för mig, så smider jag dig för
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intet ett dussin pilar. Och är du rädd, att din trolikonst
förlorar sin kraft, så lär dig nog far din en ny.

Han har förbjudit mig att tala om sådant.
Det behöfver han ju inte få veta.
Far vet allting.

- Om du talar om det, så lär jag dig sånger, som
öppna alla flickors dörrar. Du kommer nog någon gång
att behöfva sådana konster, och dem känner inte din far.

Jouko, som var en stillsam yngling med bleka och
allvarliga drag, smålog, som för sig själf, men svarade ej.
Det hände ofta, att Kuisma språkade om likt och olikt,
halft på allvar, halft på skämt, eller bad honom om sig-
nerier och ursprungsord, utan att Jouko rätt visste, om
karien värkligen trodde på dem eller gjorde sig lustig
både öfver Panu, honom själf och öfver alit hvad troli-
konst hette.

Gjorde du så här? envisades Kuisma hade du
inte i din påse tre fjädrar, tagna från vingarna af fåglar
från tre olika fångstmäns fällor, eller hade du en bäfver-
tand och en flik af vänstra örsnibben af ett lik? Och
gick du inte sedän med påsen under armen rundtom trädet,
där orrarna sutto?

Nej.
Då gick du omkring dem med ett svart katt-

hufvud, och ställde det på en stubbe, innan du sköt?
Panus hvassa blick, som spejade omkring öfverallt,

hade följt Kuisma och Jouko och nu uppsnappade han
några ord af deras samtal.

Är det sådana trollkonster Kuisma brukar? sade
han hånande.

Om de inte duga, så lär mig andra och bättre...
du borde taga mig i lära!
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Du duger inte tili siare, därtill är du för lös-
mynt! Du skulle skräfla om din kunskap för hela världen,
så att dess kraft försvann som dimma i luften.

Så går det nog också med andras signerier
jag har för resten aldrig brytt mig om några trollkonster.

- Det skryter du alltid med, men du kommer nog
också en gång att skörda som du sått!

Jouko såg fadrens ögon glimma. Han skulle aldrig
ens på skämt vågat förringa betydelsen af signerier och
besvärjelser, eller vågat tala lättfärdigt om dem. Men
många af de yngre männen hånade alit dylikt och det ej
minst då han, den störste siarens son, hörde på. Icke ens
hans gamle farbroder Jorma trodde på dem, utan inlät sig
ofta i ordstrid om sådana saker, medan han, Jouko, fick
lof att öfva allehanda konster för hvad hälst han företog.
Om han begaf sig på jakt eller fiske, sade honom fadren,
hvad han borde göra, frågade honom och påminde om
alit hvad han förr lärt honom och undervisade honom
ständigt om nytt Icke det allra minsta fick han försumma.
Ty blef något nödvändigt signeri ogjordt, försummade
man på så sätt binda de onda andarne, följde de den
oförsiktige i fjäten, förenade sig med andra och förgjorde
sitt offer, så snart tillräckligt många samlats för att
kunna rå på det. Men utfördes signerierna riktigt, och
uttalades de nödiga ursprungsorden, lydde andarne som
hunden sin herre och utförde hvad man än ålade dem.

Din päls brinner! hörde Jouko någon ropa. Han
hade tankspridd suttit så närä elden, att glöden antändt
skörtet af hans päls.

Den var väl inte signad mot eld, skämtade Kuisma.
Ar det sannt, Panu, att du inte känner något skydds-

medel mot eld?
Hvem påstår det?



Reita sade så mer än en gång i sin lifstid ...

och skröt öfver att han själf kände sådana medel.. . Tänk
om du själf en gång kommer att förgöras af elden?

Panu svarade honom icke.
Köttet i grytan hade nu kokat tillräckligt, männen

uppfångade stycken däraf på spetsiga trästickor och begynte
sin frukost. Den var snart undanstökad, elden släcktes,
resgodset hopsamlades, och sällskapet var redo att begifva
sig på väg. Pälsarna bundos på akjorna, männen stego
på sinä skidor, drogo akjornas dubbla draglänkar öfver
skuldrorna och ämnade sätta sig i rörelse, då Panu i en
kort, nastan befallande ton hejdade dem:

Utan signeri ej vandren, ej på färd förutan
böner! Värst är forsens sista krökning, brantast backen
närmast krönet!

Mannen stälde sig i en halfkrets omkring sin ledare.
Han lösgjorde sin yxa från akjan, afhögg nedersta kvisten
af den första granen på vägen tili kyrkobyn och yttrade
halft sjungande:

Teppo, du, som färdmän skyddar,
Du, som värnar mig och bistår,
När jag mig beger på resa
Bort ifrån min faders hemort,
Bort från moders varma läger,
Värna nu mitt folk och föije
Inom främlingarnas grindar,
Inom obekantas dörrar,
Att ej ofärd oss må drabba
Genom oväns onda ögon,
Kyrkans män oss ej fördrifva,
Klockans andar ej förjaga,
Att ej prastlist oss må störta,
Ej den svartes ord och böner.
Skänk oss makten, att med trollkonst
Vara fiender förgöra,

26
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S!å med blindhet alla dårar.
Gif oss hälsa med på färden,
Välkomst varm, då målet hunnits.
Led oss lyckligt sen tillbaka
Tili vär egen kara hemtrakt,
Hem tili faders egen stuga,
Hera tili moders varma badstu.

Mannen upprepade alla de sista stroferna. Så lutade
de sig mot sinä stafvar, satte skidorna i rörelse och gledo
nasta ögonblick med hvinande fart genom granskogen
nedåt branten. Nedanför låg ett stort kärr, och då de
hunnit så långt, att farten begynte saktas, och de på allvar
måste börja draga sinä akjor, hördes höga rop bakom
dem, och förbi svepte ett yrande snömoln, genom hvilket
skymtade ett tiotal af renar dragna akjor, hvaraf en var tom.

Hej, Korpivaaras dryge färdmän! ropade köraren
af den sista akjan. Fåvitsk möda gör sig följet, då det
ror sig fram i drifvan!

Män det höfs på skidor löpa, käringar efter kor
att åka! ropade Kuisma tillbaka.

Panu! du med det onda ryktet! Snart är det slut
med ditt välde! Reitas son har kömmit tillbaka och far i
morgon tili sin hemby.

Lögn och sladder, skräflare!
Nu är hämndens timma kommen!
Skall jag jaga en pii genom hans rygg? frågade

Kuisma.
Låt packet skräna!

Men Panu kände sig på långt när icke så lugn som
han lät påskina. De män, som kört förbi, voro honom
ständigt i vägen, än på ett sätt, än på ett annat. De voro
af blandadt, obändigt lappskt blod, och bland dem hade
i många släktled uppstått siare och tfollkarlar. Den sista
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af dessa, Reita, hade Panu störtat och så återupprättat
Panu-släktens gamla välde, men Reita-stammen hade ännu
icke erkänt honom som sin herre.

Sade han, att de fått rätt på Reitas son? frågade
Ilpo, som löpte i bredd med Panu.

Ja. . . men det ha de ju jämt och ständigt påstått.
Men antag, att det denna gång värkligen är sannt,

att Reita kömmit tillbaka ... att han ärft sin faders visdom
och nu kräfver hämnd?

En käring var jag, som ej letade rätt på honom
och skickade honom samma väg som far hans!

Panus obehagliga tankar drefvo honom att skynda
på med sadan fart, att de andra icke kunde följa. Så
småningom blefvo de allesamman efter, och ledaren såg
sig tvungen att stanna på åsen ofvanför kyrkan för att
invänta dem.

Det var ännu icke full dager, då Panu, lik en för-
siktigt spanande skogens 10, kastade blicken öfver den
öppna trakten nedanför. Rökpelare, som färgades af mor-
gonrodnaden, stego upp både från skorstenarna och från
marknadsfolkets stockeldar. Att döma af eldarna hade
mycket folk samlat sig tili marknaden, och allt flere syntes
strömma tili öfver isen, åkande i renslädar eller skidande
i långa rader. Ett dämpadt sorl af röster hördes, hundar
skällde, bjällror klingade, och forsen brusade längst borta,
där en tjock töckenpelare steg upp vid skogsranden och
vattnet nedanför fallet gick svart mot den hvita iskanten.
Mer än en gång förut hade Panu från samma ås blickat
ned mot den värld, som där vidgade sig, och som för
honom var fiendeland. Där hade hän slagit sig ned, den
nye guden, hvars välde ständigt spred sig och undergräfde
folkets gamla tro! Mot honom hjälpte inga signerier, ingen
trolldom. Där bodde hän i sitt eget rymliga hus under
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korset och i dess skyddande närhet den nya trons stora
siare, på hvilken hvarken onda ögon eller besvärjelser
rådde. Galna hade de värit, då de icke drifvit honom
härifrån, medan hans makt ännu var ringa! Men längre
skulle han icke komma, öfver åsen här skulle han icke
siippa, så länge Panu vore i lifvet. Ännu ägde han medel
att förhindra något dylikt, och de medlen skulle han nog
veta att göra gällande!

Hans män kommo så småningom fram med sinä
akjor. När alla samlats, hölls rådplägning, och man beslöt
att tillsvidare gömma undan sinä förråd uppe på åsen, tili
dess det visade sig, hurudana utsikterna voro för handein.
Köparne skulle icke få veta, huru stor tillgången på päls-
värk i själfva verket vore, utan dessa skulle hämtas fram,
först sedän prisen under marknadens lopp stigit så högt
man rimligtvis kunde vänta. Det var Panus förslag, och
då det gillades af de öfrige, doldes akjorna i ett tätt snår,
och spåren sopades igen med granruskor.

När så alla på nytt stigit på sinä skidor och voro
redo att glida ned från åsen, tycktes det, som om männen
värität ett ord eller tecken af sin ledare, innan de satte sig
i rörelse. Där de stodo, sågo de ut som ett band öde-
marksröfvare på plundringståg, färdiga att störta sig öfver
och harja odlingsbygden nedanför.

Hi herja! ropade Panu och kastade sig utför
branten, tätt följd af sine män.

Men han hade knappast hunnit få sin bästa fart,
innan hans öra träffades af ett ljud, som kom honom att
plötsligt spärra emot af ali makt med sinä två skidstafvar.
Det var ljudet af kyrkklockan, som kallade folket tili mark-
nadsmessan, men Panu förmådde icke mera hejda sig,
utan flög i ett moln af snö med hvinande fart mot skogs-
dungen nedanför. Han såg en lång, ståtlig man vandra
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längs vägen, öfver hvilken han måste fram. Mannen
stannade och likaså folkhopen, som följde honom. Panu
lyckades jämt och nätt styra så mycket åt sidan, att han
icke körde på honom, men just i det ögonblick han flög
öfver vägen lossnade hans ena skida, så att han kastades
framåt, och svärjande och förbannande sjönk han ända tili
midjan ned i snön.

Svärjer icke och banner icke! ljöd en röst.
Jag förbannar enhvar, som kommer i min väg!
Dina förbannelser rå icke på kyrkans man!

Folkhopen skyndade att följa prästen tili kyrkan,
hvars klocka svängde alit ifrigare, medan Panu, sliten
mellan vrede och en känsiä af skam, strök snön från sitt
ansikte och sinä kläder. Det var ett olyckligt förebud, att
icke blott han själf, utan också de fleste af hans män fallit
i alit det främmande folkets åsyn. Tyst steg han på sinä
skidor och fortsatte ned på isen, där marknadsplatsen blef
alit mera öfvergifven af folket, som från alla håll ström-
made in i kyrkan.
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Kontojärvi prästgårdsbyggnad bestod af tvänne stugor,

som förenades medels en förstuga, och innanför den låg
husets enda kammare. Den mindre och äldre stugan hade
förut, innan ännu någon präst på allvar bosatt sig på
trakten, tjänat tili bostad åt de resande predikanter, som
då och då infunno sig tili marknaderna och de större
kyrkliga högtiderna. Under mellantiderna hade den tjänat
tili bostad för kyrkoväktaren. 1 den förre prästens tid
hade den större stugan uppförts och liksom den äldre
försetts med en öppen spis utan skorsten; först nyligen
hade den blifvit inredd tili sai. Förändringen hade bestått
däri att eldstaden ändrats tili ugn, rökhålet i taket till-
stoppats, och de af tunna pärtor och skinn gjorda fönster-
rutorna ersatts med glas. Glasrutor voro dittills en för
hela trakten okänd lyx; icke ens kyrkan hade ännu försetts
med glasfönster. Fogden beställde sådana först, sedän hän
sett dem hos prästen.

En brasa af klufven, kvistfri björkved brinner i ugnen
och upplyser det Stora rummet, dit också en smula af
januaridagens sparsamma dager intränger genom de små
fönstren. Väggarna sammanbindas af grofva sparrar, på
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hvilka man upphängt allehanda saker: pärtkorgar, seltyg,
slädmedar, på stänger uppträdda hålkakor, o. s. v. Vid
bakväggen står ett långt bord, hvars skifva består af ett
enda väldigt block af en klufven granstam och med den
ena ändan bredare än den andra. Längs väggarna löpa
långa bänkar, som vid ändan af bordet lämna plats för
en högkarmad, skinnbeklädd länstol, som tydligen hämtats
från någon annan del af världen, och 1 som står på en björn-
hud. På bordet framför länstolen ligger en bibel och
bredvid den skrifdon och andra böcker i starka läderband;
bakom stolen står en bokhylla och på sidorna om den
hänga på väggen porträtt i kopparstick af Luther och
konung Gustaf Wasa. Närmast ugnen står en hyfvelbänk,
och på väggen därinvid synas hyflar, yxar, sågar och
andra värktyg.

Den innersta delen af pörtet är inredd som tili ett
särskildt rum. Under fönstret står ett litet, fint måladt
sybord och tvänne rakryggade stolar, klädda med Ijust,
randigt tyg, medan hörnet upptages af en soffa af samma
form. Ofvanför denna hänger en aflång spegel i förgylld
ram med armar för ljus, och mellan soffan och bordet
står en messingsbeslagen byrå. Rummet afskiljes från den
öfriga stugan medels ett förhänge, som når ända upp tili
sparrarna och så långt framåt, att det ena fönstret blir
innanför.

En ung kvinna rör sig af och an i rummet, syssel-
satt med att ställa det i ordning. Hon tar fram föremål
efter föremål ur en stor resekista: gardiner, mattor, dukar,
täcken och lakan alit nyss anländt från Åbo, med
några marknadsbesökare.

Nu börjar här ändtligen se ut som i en män-
niskoboning! suckar hon.
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Det är en smärt kvinna af fint utseende med något
långsamma, litet matta rörelser och med ett uttryck i
blicken af nedslagenhet, kanske tili och med af missnöje.
Hon tar fram och breder ut en stor, vacker rya och ser
sig om efter en lämplig plats för den, men tyckes ej finna
hvad hon söker. Golfvet är liksom väggarne ojämt och
svart. Allt är här så mörkt och svärtadt af sot själfva
människorna se ut som hade de mörknat af rök! Öfverallt
sticker groft trävirke fram och ohuggen sten ... Den där
ugnsmuren ... den borde jag täcka med den här ryan och
då får jag väl hitta på något annat för väggarne. Hon
mäter och finner att ryan räcker tili. Uppiggad häraf
fortsätter hon att ordna och ställa.

Om jag sköte bordet och stolarne dit bort och
så bredde ut älghuden tili matta .. . då kunde det bli ett
varmt och trefligt litet hörn. Karin! ropar hon ut
genom dörren kom hit! hvad gör du där ute?

Hälsningar från kyrkan! Jag sopar ut snön från
farstun ... här är fullt igen ända upp tili tröskeln!

Snö fanns det minsann i ymnighet, ja, så att man
kunde drunkna däri, blott man försökte röra sig ute. Den
trängde in i rummen, föll ned genom skorstenen, täckte
fönsterrutorna och gjorde vägarna ofarbara. Och funnes
det ingen snö, komme man ändock inte ur fläcken; kärr
och ofarbara ödemarker på alla håll, så långt ögat nådde!

Kom och hjälp mig Karin!
Karin vojade sig öfver sin matmors märkvärdiga

påhitt att vilja hänga upp en matta som prydnad på
ugnsmuren. Det var ingalunda första gången hon för-
undrat sig öfver henne, som kömmit så långt ifrån, och
hvars sätt, kläder, tai och tankar voro så olika alit hvad
hon förut erfarit.

Så där ja! och nu ordna vi alit det öfriga.
Aho, Panu. 3
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De började tömma ett par packlådor och ställa fram
på bänkar, bord och stolar en mängd föremål, som i
Karins ögon syntes vara det ena vackrare än det andra:
porslinskärl, glas, silfverskedar och klädesplagg, den unga
frans hela utstyrsel och därtill allt, som hört tili hennes
jungfrubur i Åbo. Hon hade lämnat alltsammans, och nu
först, då föret kömmit, hade hon fått det tili sig; nu
skulle det omsider skänka Ijus och färg åt hennes dystra
ödemarkslif.

Nej, men så rik ni är! utbrast Karin med glän-
sande ögon. Själfva krämarne ha inte så många vackra
saker som ni. Ämnar frun gå ut och se på marknaden?

Jag vet inte... har det kömmit mycket folk?
Hela morgonen ha de kömmit på skidor och med

renar. Just när jag gick tili kyrkan, kom själfva Korpi-
vaara Panu med sitt följe.

Hvem är det?
Vet frun inte hvem Panu är, Korpivaara troll-

karlen? Han är annorlunda klädd än de öfriga... när han
nyss kom ned på sinä skidor från kyrkåsen, höll han på
att ränna i kuli pastorn, men föll själf i stället. Bara han
nu inte gör något otyg. .. han svor så otäckt.

Hvad skulle han väl göra?
Ingen kan veta hvad en trollkarl gör. Pastorn

kan förklara det bättre än jag. Men för resten kan han
nog också göra godt när han viii. Fogden har en gång
taiat om för mor ...

Hvad då?
Ingenting värdt att tala om .. . pastorn förstår

nog sådana saker bäst.
Berätta i alla fall, hvad fogden sade.
Korpivaara Panu kan bota sjuka, men den onde

tar själen, när Panu botar kroppen.
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Sade fogden det?
Nej, men pastorn.
Känner Karin någon, som han botat?

—Jo då; fogdens hustru ... under sista marknaden,
hviskade flickan.

Hvad hade hon för en sjuka?
Kramp och det i bland flera gånger om dagen.

Och då vred hon sig och slängde sig så, att kroppen blef
full af blånader, och hon blef inte bättre ens då hon
vände sig tili de bästa doktorerna i Sverige ... sjukdomen
hade kömmit genom trollskott.. . men när hon kom till-
baka hit för att dö, så kallade fogden på Panu, och när
han väl fått henne i bastun och gett henne salvor och läst
öfver henne, så blef det med ens slut på hela krampen.

Och sedän tog den onde hennes själ?
Guds moder bevare väl!... hur kan jag veta

det... hon dog ett år efteråt och blef begrafven med
klockor ... fast nog betedde hon sig underligt.. . men
berätta inte för någon, snälla frun, att jag taiat om det!

Det behöfver du inte vara rädd för.
Frun får inte ens säga det åt pastorn. Ingen

vet någonting om det.
Hur har du då fått reda på det?
Jag tjänade hos fogdens den tiden, och de skic-

kade mig att samia ved af ett träd, som blixten slagit ned,
för att elda badstun, och att hämta varten från en bäck,
som under sitt lopp från kallan tili sjön tre gånger rann
ned under jorden. Tili det dugde ingen annan än en
flicka, som aldrig haft fästman hos sig, och så förbjöd
Panu mig strängt att komma tili badstugan så länge han
var där, och så sa han, att han skulle förgöra mig, om jag
kom. Men jag tittade genom en springa i luckan, och
frun låg på halmen på golfvet, medan Panu gjorde sinä
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konster och läste signerier ...han skickar väl tili sist en
björn eller varg på mig, eller låter Turso stiga upp från
sjön. Om jag inte tjänade i själfva prästgården, skulle jag
vara mycket mera rädd!

Hvad är Turso?
Hur skulle jag veta det... någon, som kommer

och för bort en ...

Och du tror att Panu kan göra sådant?
Tror inte frun det då?
Det kunde ju lika väl vara Gud, som botade

henne.
Kanhända var det Gud... eller heliga Guds

moder. Mor säger att Guds moder är lika bra som den
riktiga Guden, och likaså sankt Henrik och sankta Birgitta,
hon som beskyddar boskapen . . . Hennes bild har mor
gömd i en spilta i fähuset, och hon tillbeder den där,
eftersom far förbjudit henne att göra det annanstans. Far
har samma tro som pastorn och ber i kyrkan.

Hur ber Karin?
Såsom mor lärde mig när jag var liten:

Lycka gif mig, Gud och fader,
Jesus gif ditt skydd åt barnet,
Matta det, då det är hungrigt,
Värin det, då af köld det plågas,
Låt, Ouds moder, barnet hvila,
Jesus, låt så sött det slumra,
Som Guds moder njöt af hvilan,
Lika sött som Jesus sofvit.

Nu är messan slut! Nu komma de från kyrkan.
Frun och Karin gingo tili fönstret, genom hvilket

man kunde se kyrkan och sjön nedanför. Genom kyrko-
dörren trängde folket ut i en tät, mörk hop, som drog sig
nedåt stranden.



37

Endast en högresf, kraftigt byggd man, som gick
framför de öfriga, skilde sig från dem och slog in på den
tili prästgården ledande vägen med säkra, jämna steg. Där
hän gick fram med upprätt hufvud och rak i ryggen
föreföllo de andra så små och obetydliga, som en hop
dvärgar svärmande bakom honom ...

Lika rak och ståtlig, lika säker och på samma gång
eftertänksam hade hän vandrat öfver domkyrkotorget i
Åbo på väg hem från föreläsningarna på universitetet.
Sådan hade hans gång värit, då hän genom gårdsporten
trädt in på sitt eget lilla rum på andra sidan af gården.
Rummet hade hän haft fritt och maten likaså; det fick
hän af professorn, därför att hän läste med hans, barn.
Hän såg så rask och manlig ut, och hän var så olik de
andra prästkandidaterna. Hän studerade teologi, och de bästa
familjer i Åbo hade tagit honom i sitt skydd, bistodo
honom och skaffade honom tillfälle att fortsätta sinä studier,
äfven sedän hän aflagt sin prästexamen. Genom sin dis-
putation väckte hän så stor uppmärksamhet, att man sökte
fästa honom vid högskolan, där man lofvade honom första
lediga plats, och under väntan på denna erhöll hän en
prästtjänst på Åland, så att hän kunde gifta sig. Men
sedän hän en gång under denna sin kondition som notarie
fätt åtfölja biskopen på en inspektionsresa tili det inre af
landet, ändrade hän plötsligt sinä framtidsplaner. Hän
började visa sig dyster och fåordig, talade blott om de
skyldigheter hän kände att hän fått sig ålagda, och menade,
att hän icke borde stanna kvar där hän var, utan draga
bort tili trakter, där ännu föga eller intet gjorts för Guds
rike. Så dog deras barn . . . och då förklarade hän sig
ha kömmit tili klarhet om, att barnet fråntagits honom,
emedan hän hållit det för mycket kärt, kärare än sin Gud
och sitt folk, som dvaldes i mörker. Det var då de rest
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hit tili ödemarken;... och på det hela taget vore det ju
också likgiltigt, hvar de vistades. De hade båda värit ense
om, att de borde uppsöka nägon aflägsen bygd, och där-
för, då tillfälle erbjöd sig, sökte de sig, i trots af alla
vänners och gynnares råd hit upp, där folket ännu var
hedniskt och uppfylldt af vidskepelse, trodde på sinä troll-
karlar och tillbådo afgudar. Det var så de tili sist hamnat
här uppe.

Otti det hara inte värit så kalit och ödsligt och
dystert här uppe och människorna så slutna och inbundna!
Mer än en gång hade hon redan ångrat deras flyttning
hit, för att strax därpå ångra att hon kunnat tänka så, men
att hon någonsin skulle kotntna att känna sig hemmastadd
här, det var henne omöjligt att fatta. Endast då mannens
entusiasm ryckte henne nted, så att hon kände sig genom-
trängd af storheten af hans lifsgärning, kunde hon bringa
sitt sinne tili lugn. Hän ägde förmåga att tala om sin
uppgift med sådana ord, att hela världen åtminstone för
stunden tycktes henne förändrad. Hän skulle fördrifva alla
spöken från ödemarkens mörkaste skrytnslor, skulle leda
sitt folk från hedendomens träldom tili frihet, ljus och tro,
hän skulle rensa kyrkans grund från ogräs och bringa dess
klocka att ljuda ända bort i de aflägsnaste vrår. När hän
uttalade sådana tankar, föreföllo henne hennes egna bekym-
mer alltid så småaktigt själfviska ... om de blott icke i
nästa ögonblick kömmit åter med fördubblad kraft! ...
Om hon icke då och då känt sig så rädd, att hjärtat
stelnade, och om hon kunnat värja sig mot sinä onda
aningar! Men ibland, då hon om natten hörde stormen
tjuta och dåna i skogen, som vidtog tätt invid gården,
föreföll det henne, som om åsens väldiga träd rusat på
henne, som om hon krossats under en fallande jättefura,
ehuru hennes man sökte skydda henne och med utsträckta
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händer befallde skogen att vika tillbaka. De krokiga
tallarna förvandlades i hennes drömmar tili hexor, med
hvilka hennes man kämpade och stridde, utan att varsna
huru andra smögo sig bakom honom, grepo henne, hans
hustru, i håret och fötterna, släpade henne tili den brin-
nande kyrkan, som liknade än Åbo domkyrka, än deras
egen, men tili sist alltid förbyttes tili ett bål likt det,
hvarpå hon sett trollpackor brännas vid Åbo tuli. Ständigt
och jämt hörde hon ju här i ödemarken talas om troll-
konster och signerier och det gjorde, att hon allt oftare
anfäktades af fasansfulla drömmar.

Men för slikt ville hon icke rädas, då hon ju vid
sin sida hade sin kraftfulle, trygge, kärleksrike man, som
beskyddade henne ... drömmar och aningar kunde ju icke
göra henne något för när. .. men likväl darrade hon
inför dessa menniskor, hvilkas ögon lyste med en så
underlig glans, dolskt och hemlighetsfullt som om de alltid
rufvat på mörka gärningar; och de kommo henne att rysä
tili och med på ljusa dagen. Om det så gällt lifvet skulle
hon ej kunnat förmå sig att räcka en enda af dem handen!

Steg hördes i förstugan. Förjagande alla de mörka
tankarne ur sitt sinne, skyndade hon tili ugnen och hällde
ur grytan uppvärmd mjölk i en bägare, som hon räckte
åt den kommande. Hans uppsyn klarnade, han kastade
pälsen från sig, ställde bägaren åt sidan och slöt hustrun
i sin famn.

Du är inte längre missnöjd med mig? frågade hon.
Visst inte .. . och du?
I går var jag igen så ötålig och bitter, att jag

rent förstörde ditt goda humör men bry dig inte ora
det... så där blir jag alltid, då jag känner mig rädd
och inte kan öfvervinna det. Men lofva mig nu att
glömma det.
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Visst, visst, min käraste vän .. . nog förstår jag,
att ditt lynne kan förbittras .. . men alit blir nog en gång
bättre och världen ljusare. Du behöfver hvarken frukta
spöken eller trollkarlar... jag skall segra och drifva dem
på flykten ... utrota dem i grund .. . också för din skull!

Nu fruktar jag ingenting!
Men ett ber jag dig om, fortsatte han upp-

repa aldrig det du sade i går: »låt hedningarna vara
hedningar, hvad ha vi med dem att skaffa?»

Nej, nej ... och för öfrigt menade jag det inte
häller så illa . . . minnena hemifrån gjorde, att jag kom att
tanka på andra människor och andra omgifningar.

Jag förstår det nog. . . förstår att du ännu inte
kunnat fatta människorna här och därför inte häller bryr
dig om dem ... de äro ju så helt och hållet olika. vara
öppna, glada skärgårdsbor, vid hvilka vi redan voro så
fästade, att de blifvit oss värkliga vänner. Men det smärtar
mig i alla fall, då vi ju beslutat helga vara lif. ..

Ja, ja ... det viii ju också jag göra, så vidt jag
kan .. . Har du träffat männen, som du talade om i går?

—De komma snart hit.. . och genom dem hoppas
jag kunna uträtta åtskilligt. .. ännu har jag ju ej kunnat
göra stort någonting. . . Här kan man ingalunda gå bröst-
gänges tillväga såsom jag trodde, utan man måste vara
försiktig ... måste börja en värklig belägring ...

Kommer den att räcka länge?
Längre än jag trodde, fruktar jag. .. ehuru å

andra sidan utsikterna i visst afseende äro rätt goda.
Berätta om alit detta. .. men drick först din

mjölk, innan den kallnar... och kom hit och se, huru jag
tänker ställa det för oss.

Hon förde honom in i rummet innanför förhänget,
fick hans bifall tili sinä nya anordningar och lät honom
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hjälpa sig. Då ugnsmuren omsider tedde sig efter hennes
smak, och de satt sig i bredd i soffan, sade non:

Och nu berätta nu om dina goda utsikter!
Ja> FK tänkte främst på den unga mannen, Reita,

som redan jultiden kom hit och bad att få bo i badstugan.
Han sade . ..

Jag har alltid kändt mig rädd för hans bleka
ansikte och brännande ögon.

Du är för snar att taga intryck, i synnerhet obe-
hagliga.. .

Han säger sig vara son tili en trollkarl.
Då var ju mitt intryck riktigt i alla fall!
Hans far var trollkarl och hedning, men själf är

han döpt. Han var bestämd tili sin fars efterträdare såsom
siare och besvärjare och skulle väl också blifvit det, om
icke hans mor genom Ouds underbara tillskyndan rakat
föra honom tili Åbo, där han undfick dopet. Nu erbjuder
han sig att tjäna mig och omvända sinä stamförvandter.

Nå, det är ju bra, sade frun tankspridt, men
pastorn fortsatte ifrigt:

Ja, det är det visst. Hittills har jag inte fått
tag på någon som känner folket och dess lif där borta i
ödemarken, som ju lär vara i grund och botten hednisk
och bara tili namnet kristen. De ha sinä afgudar, som de
offra åt, och de ha trollkarlar och besvärjare. Här är alls
ingenting gjordt idel obruten vildmark på alla håll.

Vet du hvad Karin nyss berättade mig? inföll
frun, ryckt med af mannens ifver. Den där karien från
ödemarkerna, som är deras största siare, är här, han som
botade fogdens hustru. Var det icke närä att han skidat
omkull dig?

Jaså, var det han? ... jag frågade nog de andra,
men de sade sig inte kanna honom.

Karin är också rädd för honom.
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Det äro de alla ... jag kan ingenting få veta...
men nu måste jag få tag på den karien.

Reta honom inte... det kan ingen veta, hvad
han kan göra dig för ondt

Mig kan han ingenting göra .. .

Karin, som vid pastorns ankomst aflägsnat sig, kom in
igen för att anmäla, att de män han låtit kalla hade anländt

Kom hit Karin ... huru har du fått reda på det
där, som du nyss berättade om fogdens hustru?

Heliga Guds moder! Tänk att frun ...

Hvarför har du inte förut taiat om det för mig?
Jag ... jag ... åh, kara husbonden ...

Skräm henne inte, Martin. Karin, gå efter 51.
Trollkarlen har förbjudit henne att tala och därför är hon
rädd. Hon såg själf, huru han öfvade sinä konster på
fogdens hustru. Jag fick dessutom veta att Karins mor
ännu ber tili helgonen, men du får inte gräla på dem för
det och vara sträng mot dem.

Jag fruktar starkt att ingenting här kan uträttas
utan stränghet och hårda ord. Dag efter dag ser jag
klarare, att här är mycket mera att göra än jag förmodade.
Här tarfvas tunga vapen!

Han tog fram en hop små böcker ur en låda och
stack packen under armen.

Låt de där vara dina vapen! bad frun.
De äro nog för lätta... men jag viii försöka.

Så snart pastorn lämnat stugan, skyndade hans hustru
att låsa dörren och drog sig därpå tillbaka tili det inre
rummet för att fortsätta sitt arbete. Men hvar gång hon
hörde ljudet af tunga steg på förstugans lösa golfplankor,
spratt hon tili, afbröt sitt sysslande och lugnade sig först,
då alit åter var tyst.



IV
De män, som väntade på pastom, sutto nu i präst-

gårdens gamla rökpörte, hvars ålder icke ens de äldsta
bland dem kände. Byggnaden sades härstamma från den
tid, då de första nybyggarne slogo sig ned i trakten, och
man sade tili och med att den stod på en stenfot, ehuru
några spår af densamma icke mer kunde upptäckas. Stugan
var rymlig, låg och svärtad af rök, taket hvilade öfver sinä
sparrar likt ett mörkt regnmoln om hösten. Fönstren
utgjordes endast af två små öppningar, hvaraf den ena,
närmast bordet, var försedd med glasrutor, den andra blott
med en trälucka. När den stängdes, blef det mörkt som
under en badstulafve i den ena hälften af stugan, som
förut också tjänat som badstu och värit försedd med lafve.
Den af grofva stenar uppförda ugnen var också fortfarande
densamma som då.

Hvar gång pastor Martin Olai trädde in i den låga
gamla stugan, brukade ett minne från Hans tidigaste barn-
dom dyka upp hos honom. Det var i ett dylikt lågt,
röksvärtadt rum, hän en gång upplefvat en stund, som hän
ännu mindes med en obehaglig rysning. Hans mor hade
en natt fört honom tili en känd siares badstu, för att få
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veta hvad det med tiden skulle bli af hennes son. Karien
hade slagit på en trumma, utstött hemska tjut, rullat med
ögonen och så småningom råkat i fullständig extas; hän
hade fallit raklång på golfvet och med fradga om munnen
och ideligt klappande i händerna begynt förutsäga att
gossen skulle växa upp tili en af de främste i landet, lända
sin släkt tili heder och bli en berömd lärd och ryktbar
siare. Men gossen hade, halft ihjälskrämd, sprungit undan
upp tili prästgården, där hän gråtit ut sin skrämsel. •
»Vi kunna ju göra dig tili en lärd siare», hade prosten
skämtat, hvarefter hän började lära honom läsa och tog
hand om honom. Gossens goda hufvud och läslust för-
mådde prosten att senare skicka honom i skola, först tili
Uleäborg och sedän tili Åbo. Men ju mera hän lärde,
ju mera hän studerade, dess mera beklämd gjorde honom
minnet af besöket hos besvärjaren. I så djupt mörker var
det således hans folk lefde! Ännu kunde tanken därpä
ibland uppröra honom så, att det föreföll honom som hade
onda andar drifvit sitt spel omkring honom. 1 sådana ögon-
blick förstod hän tili fullo sin hustrus fasa för de inbundna
ödemarksborna och deras vilda, dystra, skogbetäckta land
.. . ocksä hän själf öfverväldigades ju emellanåt af känslan
att de alla voro trollkarlar och besvärjare!

Men hvar gång den känslan trängde sig på honom,
fördref hän den med en tyst hotelse att utan nåd och för-
skoning bekämpa de onda och gensträfviga, om de så
skulle spruta eld och lågor på honom! Någon gång, då
hela den oändliga vidden af hans arbetsfält rann honom i
hågen, kunde det hända, att hän liksom hustrun tänkte,
att det måhända dock värit bättre om de stannat i Åbo.
Men hvar gång hän öfvervunnit sådana tankar, stod hans
lifsmål alltid klarare än förut för hans blick, hans kansia
af fasthet och säkerhet återkom i sådan grad, att det föreföll
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honom som hade mörksens makter redan slingrat och
vridit sig i dödsångest under hans häl.

Då han inträdde i stugan, reste sig de väntande
männen och ströko mössorna af hufvudet. Då han gick
fram och räckte dem handen, nastan vidrörde hans huf-
vud taksparrarna i det låga rummet. Så satte han sig vid
ändan af bordet.

Jag har ännu bara heh flyktigt haft tillfälle göra
bekantskap med er och öfriga minä församlingsbor, började
hän. Jag förstår för väl att ni inte förut kunnat komma
hit från edra aflägsna hem, därför har jag också först nu
bedt er samlas här för att låta mig med er, församlingens
främsta och kristligast sinnade män, rådpläga om de vikti-
gaste ärenden, som röra vårt samhälle, och inhämta upp-
lysningar om tillståndet i allmänhet. Jag önskar er därför
nu välkomna i Guds vår Frälsares namn. Frid väre

eder alla!
Frid väre dig själf och ditt hus! hälsade en

gammal, hvitskäggig gubbe närmast prästen, i det han steg
upp och bugade sig djupt.

Edra namn känner jag visst, men vet inte hvem
hvart och ett af dem tillhör.

De nämde sinä namn och byarna, därifrån de voro
hemma. Den gamle hette Antero Vaaralainen och bodde
fyra mii från kyrkan, åt söder. En annan, en stor, grof-
lemmad kari, stadig som en hundraårig fura, bodde åtta
mii därifrån, norrut.

Det är fem år sedän jag besökt kyrkan!
En tredje, yngre man af smärt växt och frimodig

uppsyn, ägde en gård västerut, närä gränsen tili grann-
socknen. Endast från Öster hade ingen infunnit sig.

Där ligger Korpivaara utmarken, där folket är
odöpt, upplyste Vaaralainen.
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Äro alla barn i edra hemtrakter döpta? frågade
pastorn.

Ingalunda, svarade Vilhelm Kailanen, mannen
från norden. Vi måste vänta med det, tills de äro stora
nog, att själfva skida tili kyrkan. Också nu ha väl en
tio stycken pojkar kömmit hit för att döpas.

Låt dem komma hit tili mig i afton, så att jag
får tala med dem. Döpelsen förrätta vi i morgon i kyr-
kan, före gudstjänsten. Brukade inte den förre prästen
resa omkring i socknen?

Det hände mycket säilän han var ju gammal
och sjuklig. Någon gång höll han väl läsförhör där och
hvar i byarna, men aldrig i de aflägsnare trakterna.

Vet ni, om många barn dött odöpta?
Mannen blickade på hvarandra, och den yngste,

Heikki Haavisto, svarade, att de flesta som dött, nog dött
utan dop.

Hvarför har icke nöddop förrättats?
Det är ingen hos oss, som förstår sig på att läsa

de riktiga bönerna eller att handskas med det heliga sak-
ramentet, så att han kan vara säker på att sen inte själf
komma i svårigheter.

Huru är det med er egen läskunskap? och han
I några böcker?

Heikki Haavisto, mannen från västra delen af sock-
nen, svarade igen:

Vi, som nu äro här, ha väl en eller annan bok,
men vi äro väl också de enda.

För att sadan styggelse icke vidare må ske, att
barn dö utan dop och deras själar sålunda råka i fördö-
melse, tilldelar jag eder och alla andra, jag på grund af ta-
dellöst anständigt uppförande pröfvar värdiga, härmed rättig-
het att döpa barn, som äro i fara att aflida utan att undfå
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prästerligt dop. Själf kommer jag att på bestämda tider
göra resor i socknen för att utföra prästerliga förrättningar.
Er utnämner jag nu tili lärare i läskunnighet och väktare
af den kyrkliga ordningen, tili sexmän, att verka enhvar i
sin stad och så långt hans krafter räcka. Här skänker jag
er äfven dessa böcker, Nya Testamenten för er själfva och
»Barnens bästa skatt» såväl för edra egna som för andras
barn, så långt de räcka, men med skyldighet för er att
lära dem läsa.

Mannen kommo i tur fram tili bordet och mottogo
högtidliga och allvarliga de böcker pastorn anförtrodde
deras styfva händer.

Då de återtagit sinä platser, yttrade Vaaralainen på
allas vägnar:

Det är nog af nöden att du utdelar böcker, ty
tron har värit svag och undervisningen vårdslösad bland
oss. Vi tacka dig för dem och hoppas du viii bli vår
lärare, vi veta alltför litet och vandra ännu i mörker.

Han var så upprörd, att hans händer, som höllo den
mottagna bokpacken, darrade en smula. Rörelsen bemäk-
tigade sig också de andra, ehuru den blott visade sig däri,
att den ene strök håret ur pannan, den andre förde handen
öfver munnen eller nedåt skägget. Kort förut hade de i
kyrkan hört honom tala och förrätta gudstjänsten på ett
sätt, som var dem fullkomligt nytt. De förra prästerna
hade hvarken värit sådana talare, eller visat samma kraft
och klarhet, samma säkerhet och allvar som han. Den
senaste själasörjaren hade alltid i ord, som voro dem främ-
mande, taiat om obegripliga saker och hade på sistone af
svaghet värit oförmögen att uträtta någonting. Men tili
dennes ord lyssnade de nu som barn tili sinä föräldrars,
och liksom hängde fast vid hans läppar. Det var kraft i
hans uppträdande, han var ståtlig som en ödemarkens
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gran, skärpan i hans blick var så genomträngande, att man
ej länge mäktade möta den, och hans ord ryckte åhörarne
omotståndligt med sig.

Pastorn tycktes allvarsamt tanka öfver något, uttrycket
i hans ögon blef strängare, pannan drogs för ett ögonblick
i rynkor, och ögonbrynen närmade sig hvarandra. Efter
en stunds tystnad svarade han Vaaralainen:

Det är som I sägen: i mörkret vandren I! Det
himmelska ljuset lyser ännu blott svagt bland eder, och
därom viii jag ännu yttra några ord. Jag vet, att tron
på trolldom, på besvärjare och siare ännu är stark bland
Finlands folk, som därför mångenstädes står i dåligt rop.
Tili och med i trakter, där tron på den rätte Ouden och
hans lära hunnit slå starkare rötter, öfvas ännu i hemlighet
allsköns vidskepelse. Men i denna församling står det
ännu förfärande mycket värre tili, såsom jag både hört
och under min koria härvaro själf kunnat iakttaga. För-
håller det sig icke så?

Han hade vändt sig mot männen och såg skarpt på
dem, men de gjorde som alla andra, med hvilka han taiat
om samma ömtåliga ämne: de tego och undveko hans blick.

Förhåller det sig icke som jag säger? Svara rent
ut och utan fruktan, Antero Vaaralainen!

Jag vet inte, svarade den gamle undvikande
åtminstone i mitt hem är det icke så.

lnte hos oss häller! försäkrade några af de andra.
Jag anklagar ju hvarken er eller de andra, men

I kunnen icke neka tili att trollkonster öfvas litet hvarstädes.
Det ha vi inte så noga reda på.
Men jag vet, att det står tili på det viset äfven

där man minst kunnat vänta det, och er kan det icke
häller vara obekant. Jag viii veta sanningen och det är
er skyldighet att inte dölja något för mig, det är ni, som
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skall hjälpa mig i kampen mot ondskan. I veten förvisso
likaväl som jag och erkebiskopen i Åbo, att hedendomens
mörker ännu råder i hela Korpivaara trakten, att folket där
hyllar trollkarlar och siare, som gifva namn åt barnen och
döpa dem ånyo, att de tjäna afgudar och offra åt dem i
skogsdungar, som hållas heliga. Fins värkligen någon
bland er, som inte någonsin hört talas därom?

Hans åhörare svarade, alla på en gång, som om de
med ens befriats från något tryckande:

Det är nog så som du säger!
Är det icke lika sannt, att deras besvärjare hämtas

ända hit tili hjärtat af socknen att utöfva sinä konster?
De tystnade på nytt, men efter några ögonblick

yttrade Kailanen:
Ja, nog har det gått tili så förr, men nu är det

alit länge sedän man hörde talas om sådant.
Då reste sig en af männen, som dittills icke yttrat

ett ord. Det var en trumpen, storväxt kari af strängt,
nastan dystert utseende, klädd i en illa sliten päls, som
stod öppen öfver bröstet och visade en väst af fårskinn.

Om vi verkligen ska tala rent ut, och jag för
min del är inte rädd för den saken, hända hvad som
hända viii, säger jag ändock, att det är sannt, att folket
både lyssnar tili besvärjare och frågar dem om råd och
löper efter dem långa vägar. Och det bruket håller all-
deles inte på att dö bort, utan tvärtom breder det ut sig,
i mån som Korpivaara-borna begynt röra sig mera i andra
delar af socknen. Själf har jag aldrig värit där, ställer
alltid minä färder åt annat håll, men nog har jag hört om
underliga ting från den näjden, fast jag inte viii skämma
min mun med tai om slikt. Så mycket viii jag bara säga,
att de kunna förvända synen på folk så att ett torkadt
träd kan se ut som en människa, och hinner man inte

Aho, Panu. 4



50

läsa välsignelsen, innan man kommer det närä, så hugger
grenarna tag i ens hår. Det är inte rådligt för någon att
besöka dem, och be dem om någon hjälp, hvilket jag för
min del hvarken gjort eller ämnar göra.

Det är bara rädslan, som kommer folk att tro
på slikt. Den som förtröstar på Gud och anropar hans
beskydd, är oåtkomlig för ali trolldom i världen.

Nog fins det sådana, som försökt med böner,
men utan att det hjälpt.. . kanske de ej förstått att bedja
de rätta bönerna? Från Korpivaara ha de skickat ända hit
alit slags otyg på boskapen, sjukdom på människorna och
missväxt pä åkrarna. Hela socknen lider däraf... jag
säger det rent ut. . . låt dem göra hvad de vilja ...på
mig bita deras konster inte, och en fattig ensam fångstman
äger ingenting värdt att taga .

.
.

Det är godt och väl för dig att tala om det,
men huru skulle det gå med oss? Om han låter blixten
slå ned i vara gårdar . . .

Eller skickar vargarna på kreaturen .. .

Hvem skulle göra det? frågade pastorn, alit
mera förundrad öfver deras ord.

Korpivaara Panu, vet jag, han som kommer hit
tili hvar marknad och kömmit i år som förut. Hvem
hjälper oss mot honom, om vi reta honom tili vrede?

Pastorn kämpade med sig själf för att betvinga sitt
uppbrusande sinne. Han lät männen tvista om saken en
stund, och först när de tystnat sade han:

Gode vänner... det smärtar mig djupt att också
I, som ju ändock ären socknens mest upplyste män, kun-
nen tro på och frukta för trolldom och signeri. I veten
ju likväl, att trolldom är djäfvulskap, och att djäfvulens
makt är krossad. Mörkrets furste är fången och sitter
bunden likt en bandhund i det nedersta helvetet, därifrån
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hän icke kan komma åt någon annan än den, som själf
söker honom. Genom att tro på trollkarlar och besvärjare
närmen I er honom. Sådant är Herren en styggelse och
jag varnar er därför. Den som icke lyder i godo skall
tvingas därtill med stränghet och våld. Läggen det på
minnet, och hören hvad hans högvördighet biskopen i
Åbo yttrar i detta bref, som är skrifvet på själfva jul-
aftonen och mig tillskickadt: »Det tillkommer eder främst
att noga se tili att trollkarlar, besvärjare, siare, spåmän och
alla andra, som slikt öfva, strängeligen förbjudas att fort-
sätta sinä fördärfliga funder. Hvarhälst I hören, att de äro
i rörelse, dit skolen I begifva eder att utforska och lägga
i dagen deras värk. Om de icke frivilligt upphöra med
dylika mörksens gärningar, utan visa sig genstörtige, skola
de fängslas och med kronoskjuts hitsändas att af oss
ransakas och dömas, åliggande det konungens fogde att
härvid vara eder i allo behjälplig. Sammaledes böra de
behandlas, hvilka utan att lyssna tili varningar understöda
trollkarlar och besvärjare samt deras hjälp anlita.»

Det är stränga ord den mannen skrifver! ljöd en
obekant röst från närheten af stugudörren.

Pastorn såg upp från sinä papper och varseblef
invid dörren en lång, skäggig, starkt byggd man, hvars
topphufva nastan rörde vid taket. I högra handen höll
han en stor hvit hare vid öronen.

Hvem är du? frågade pastorn.
Hälsning tili alla i gården! sade den obekante

myndigt. Känner du inte Korpivaara Panu?
Hvad är ditt ärende?
Kommer för att hälsa på den nya kyrkoherden

och bjuda honom en välkomstgåfva. Jag har hört så
mycket om dig, att jag själf ville se dig.

Jag bryr mig inte om dina gåfvor.



52

Hvarför inte? ... om du tycker den är för ringa
så säg rent ut, jag hämtar hvad hälst du önskar... en
älg, eller kanske en björn? Den förra prästen föraktade
inte fångstmannagåfvor!

Men den nuvarande gör det. Du tar miste om
du tror att ditt hån biter på mig. Och därtill viii jag
säga dig, att kristna människor pläga taga mössan af, när
de komma in i en annans hus.

Om jag inte är välkommen som gäst, kan jag
väl gå samma väg jag kom, genmälde Panu och vände
sig om för att gå, men utan att aftaga sin lufva.

Du kom tvärtom som kallad, jag har något otaldt
med dig ... Blif kvar ni andra, tillade han, då han såg
de öfriga i begrepp att lämna rummet.

Inte är väl någon af Eder rädd för mig? sade
Panu.

Vi trodde du sagt oss alit du hade att säga,
svarade Vaaralainen på pastorns tillsägelse.

Nej, jag har ännu litet att tillägga. Sitten därför
kvar på edra platser.

Mannen satte sig något motvilligt, och en viss oro
röjde sig i deras blickar.

Du hörde hvad jag nyss läste upp, sade prästen,
vändande sig tili Panu. Det gällde dig.. .om jag inte
mistar mig, är du ju den siare från Korpivaara, hvarom
jag hört talas.

Ett och annat har jag väl sett, om ock ej mera
än nödigt är.

Du vet således nu, att jag ämnar göra slut på
de styggelser du tili hela den kristna församlingens afsky
bedrifvit och befordra dig tili ansvar för trolleri, om du
icke slutar.
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Hvarför beskyller du mig för trolleri? frågade
Panu i stället för svar, och satte sig på bänken vid ugnen.

Nekar du tili det?
Hvem påstår att jag är en trollkarl?
Dina fräcka later skulle visa det tillräckligt tydligt,

ifall jag ej visste det förut. Dessa män kunna äfven intyga,
att du färdas omkring öfvande besvärjelser och signerier,
och att du åter infunnit dig här för att förmå dem tili
affall, som äro vankelmodiga i tron. Men jag varnar dig:
upphör med slikt, om lifvet är dig kärt!

Hvad skulle väl du kunna göra åt mig. .. Jaså,
dessa män påstå att. ..

Vi ha ingenting sagt. . . kanna dig inte alls.
Er fruktan är fåfäng, han förmår ingenting mot er.

Men om ingen af er känner denne man såsom trollkarl,
så finnas nog andra, som göra det. Stig fram, Reita!

Panu ryckte tili, då han hörde detta namn. Med en
blick skygg som villebrådets, då det hör ett främmande
ljud i skogen, utan att veta hvarifrån det kommer och
därför icke häller hvartåt vägen tili flykt är öppen, for
han ihop, då han såg en ung man träda fram från den
mörkaste vrån vid ugnen. Ett ögonblick stirrade han på
honom, så försvann rädslan ur hans blick och förbyttes
tili ett uttryck af stingande och lurande hat

Kannen I hvarandra? frågade pastorn.
Nog känner jag Panu, svarade Reita.
Känner Panu denne unge man?
Nej, genmälde Panu... Hans ögon blinkade skyggt.
Säg honom då, hvem du är.
Jag är Reita, son af den Reita du dräpte i ored-

lig strid.
Du må vara hvem som hälst, men Reita föll i

ärlig strid, svarade Panu, som alit mer började hämta sig.
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Du öfverföll honom försåtligt, fastän du utmanat
honom tili tvekamp. En skogsröfvare är du, icke siare
som du påstår ... äger inte ens rätta siaregåfvor.

Äger du dem?
Nej, och fikar inte häller efter dem. Men min

far ägde dem, och du trodde dig kunna komma åt också
hans visdom, då du mördade honom, men den tog han
med sig. Du har inte makt att falla i dvala och utforska
kommande ting, och inte kan du utföra värkligt trolleri,
såsom min far det kunde.

Jag föddes likvisst med tand i mun, också jag!
skröt Panu.

- Därför är du också det rofdjur du är!
Nu yfs du redan Panu öfver det, som du nyss

förnekade, inföll pastorn. Du är således dock trollkarl?
Jag nekar ej hvad sannt är. En trollkarl är jag.
Och du medger att du använder fanens bistånd?
Fanens ej, men Väinämöinens, siarens och allt-

betvingarns.
Nu ljög du sannerligen . . . den onde är din

hjälpare! ropade Reita.
Jag förbjuder dig att använda något bistånd af

det slaget! brusade pastorn upp, i det han reste sig.
Och jag spottar åt dina förbud!
Tror du inte, att öfverhetens arm kan nå dig,

om du trotsar?
Tången är lång nog, men det är klena händer,

som halla i skaftet!
Det gäller ditt lif, om jag ertappar dig med troll-

konster! Vet, att jag redan på din egen bekännelse kan
skicka dig tili Åbo att å båle brännas! ropade pastorn,
som blifvit alit hetare, och pekade på biskopens skrifvelse.

Men om jag inte skulle brinna!
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Därmed vände Panu sig om och gick ut genom
förstugan, där folkhopen lämnade väg för honom som för
en furste.

Tag din hare med dig! ropade pastorn efter
honom.

Om du inte själf viii äta den, så gif den åt dina
hundar! svarade Panu, utan att se sig om.

Den ena efter den andre af männen hade under ord-
bytet smugit sig ut, så att pastorn fann sig på tumanhand
med Reita, då han såg sig om efter de öfriga.

Reita, sade han, du har erbjudit dig att tjäna
mig. Nu antar jag ditt anbud. Och ditt första uppdrag
blir att halla öga på den karien och ögonblickligt låta
mig veta om du ser att han öfvar sinä konster här. Du
fruktar honom väl ej?

Nej! svarade Reita.
Pastorn reste sig och samlade ihop sinä böcker. Då

hän såg ut genom förstugudörren, varsnade hän Panu,
som med stolt och rak hållning vandrade nedåt isen.
Hittills hade hän föreställt sig alla trollkarlar såsom små,
sur- och skefögda, fula missfoster, lika dem hän sett vid
häxprocesserna i Åbo. Men denne liknade en krigare och
uppträdde med själfmedveten säkerhet. Måhända vore
det icke utan skäl hän fruktade! Men från detta nu
visste Martin Olai, hvar fienden stode att söka. Nu gällde
det icke längre att bekämpa flyktande skuggor, sedän
motståndaren själf utmanat tili strid. Och motståndaren
vore icke att förakta! Dess större skulle också en gång
segren blifva.
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Så snart Panu hunnit ett stycke på väg från prästgår-

den, sällade sig hans män tili honom. Några af dem hade
följt honom ända in i förstugan, andra hade väntat på
längre afstånd.

Nå, hur gick det Hvad sa' han?
Panu stannade icke ens, utan svarade under det han

gick vidare:
Han är ju bara en pojke ... en skägglös valp,

fastän stor nog... hotade att bränna mig lefvande!
Ilpo, som i förstugan hört ordvexlingen, gaf sig tid

att berätta hvad han uppsnappat:
Panu förde rent språk ... talade som en hei kari!
Hvad sade han?
Han sade: «ej med fanens bistånd, men med

gamle Väinämöinens, siarens och alltbetvingarns«.
Det var bra sagdt!

Panu myste af förnöjelse, där han gick före de öfriga.
♦ Han stångar nog tili slut hornen af sig. .. jag

trodde i alla fall, det skulle vara mera bevändt med honom.
Hvem vet, hvad han ämnar sig.
Han är inte kari att våga någonting.
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Hans blick var djärf. . .

Men orden svaga. Han sjöng ju ut alit hvad
han hade att säga på en gång.

Sjöng han?
Sjöng eller pladdrade, sak samma, retade upp sig

och hotade. Men ekorren faller ej för hotelser, orren icke
för vreda ord. Bara man iddes, vore det väl ingen konst
att reda sig .., Har fogden synts tili?

Han var nyss nere på isen och lär ha frågat
efter dig.

Fins här många skinnkrämare?
Annu äro de inte många, men åtskilliga lära vara

på väg; yrvädret har uppehållit dem, som komma från
Viborg.

Det är bra. Hall er här i närheten, så jag kan
få rätt på er, när jag taiat med fogden, sade Panu och
gick ned på isen.

På isen nedanför kyrkstranden stimmade marknads-
folket. Förutom några slädlass kramvaror utbjödos vadmal,
sait, lin och järnsaker. Men mest syntes pälsvärk, hvilka
försäljarne buro omkring i stora knippor, kastade kring
axlarna, så att man icke såg mera af dem själfva än huf-
vudet och fötterna. Där rörde sig björnjägare, nastan helt
och hållet dolda under sinä hudar, räffångare, varg- och
lojägare, men störst var dock ekorreskyttarnes antal. Hela
hjordar af renar hade hämtats dit från Österbotten af
Torneåbor, som reste från marknad tili marknad med sinä
små, plirögda lappdrängar. Hästar kunde knappast begag-
nas i de obanade ödemarkstrakterna och syntes därföre
endast här och hvar. Största delen af marknadsmännen
hade kömmit på skidor, som nu jämte sinä stafvar stodo
upprätta i snön i sadan mängd, att de sågo ut som en
småskog längs strandbrinken och nere på isen. Utom
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lapparne kunde man urskilja två helt olika stammar bland
folket; den ena utgjordes af talföra, ljushyllta, en smula
vekliga savolaksare i fårskinnspälsar; den andra af de
mera mörkhyade, smärtare byggda karelarne, som buro
långa lifrockar och pälsar af vilddjursskinn. Savolaksarne
trampade omkring i långskaftade pjeksor af kreaturshud,
men karelarne rörde sig långt ledigare i skoplagg af ren-
skinn, kantade med rödt. Där och hvar klef en eller annan
rysse omkring i hopen, iförd en lång, kjollik päls med
vida ärmar och med en vidunderligt stor och hög skinn-
mössa på hufvudet. Hembrändt brännvin, öl och varmt
sirapsdricka utskänktes i en granriskoja på stranden nedan-
för kyrkan, och vid prästgårdens nothus stod en säckpip-
blåsare, som spelade dansmusik för en hop dansande nere
på isen, där Kuisma, hufvudet högre än de andra, syntes
roa sig bäst af alla.

Då Panu och hans män beträdde isen, väckte deras
ankomst uppmärksamhet. Sysslolöst folk samlades för att
se på honom, bakom honom hviskades det: »Korpivaara
siaren!» Köpmännen bådo honom se på sinä varor, och
andra skyndade sig att fråga efter pälsvärk. Hän hade
alltid värit en god kund både som säljare och köpare, och
dessutom hade ryktet om hans möte med prästen begynt
sprida sig. Hän märkte tydligt, att hans närvaro väckte
stor uppmärksamhet, men utan att låtsas därom gick hän
omkring från släde tili släde, och från den ena klungan af
karlar tili den andra, prutande på priser och samtalande med
bekanta. Då och då knyckte en eller annan honom i
ärmen, drog honom åt sidan och språkade en stund
hviskande och hemlighetsfullt med honom.

Medan hän stod vid en af slädarna, körde en Torneå-
bo i sin renakja förbi i vildaste fart. Då hän varseblef
Panu, kastade hän tygeln från renens rygg och sprang ur
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akjan. Ställde sig så framför siaren och ropade högljudt
med en blick på honom:

Jaså det är du som är den landsberyktade troll-
karlen! Hälsningar från Lappland! Mot dess trollkarlar går
du ändå inte upp!

Det påstår jag inte häller, min vän.
Din vän! hundarna må vara dina vänner. .

. jag
tror inte på trollkarlar, jag tror på påfven!

Påfvetron är inte längre den rätta, anmärkte en
kari i den hop, som redan samlats omkring dem,

Hvem är det då man nuförtiden tror på?
Luther heter han.
Då tror jag på honom, men trollkarlen ger jag

tusan! han vände sig om och gjorde en skymflig
åtbörd mot Panu, som aflägsnade sig utan att svara. Men
österbottningen ropade efter honom:

Gå inte, Panu, du med det onda ryktet köp
min ren! gå inte!

Då Panu låtsade som om han ingenting hört,
sprang karien efter honom, slet mössan af hans hufvud
och tryckte den på sitt eget.

Det här är visdomshättan! hånade han. Nu är
jag lika god siare som du!

Panu ryckte mössan tili sig och skuffade den druckne
åt sidan. Därpå fattade han renen vid nosen, blåste i dess
näsborrar och sade liksom på skämt:

För din herre i forsen!
Österbottningen kastade sig i akjan och ropade i det

han körde bort:
Om den det gör, så tro inte att det var på din

befallning. Jag är inte rädd för dina besvärjelser!
Och därmed körde han bort i full fart längs vägen

utåt isen.
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Panu hade på afstånd upptäckt fogdens väldiga skinnkrage
och gick honom tili mötes.

Fogden, en storväxt, fetlagd man med långa knäf-
velborrar, hade ett visst militäriskt tycke och var klädd i
en vid vargskinnspäls, som hölls samman af ett bredt älg-
hudsbälte, vid hvilket hängde ett långt krokigt svärd. Alla,
som han tilltalade, eller som gingo förbi, blottade öd-
mjukt hufvudet, medan han med herrskarelater vandrade fram
öfver marknadsplatsen. När han fick sikte på Panu vinkade
han honom tili sig, och Panu närmade sig bugande med
mössan i handen. Fogden tog nådigt emot honom.

Behåll mössan på och berätta hvad nytt det hörs.
Hvad bjuda de för skinnen?

Ännu har jag inte hört något anbud och har inte
häller frågat därefter.

Har du mycket af dem?
Nej, inte stort... ett par akjor.
Säg tio, din gamla räf!
Det blir dålig marknad ... här finnes ju knappast

alls några köpare.
Och jag påstår, att den blir god. Skinnen stiga ännu

tili dubbla priset En uppköpare för kungen är på väg hit.
Ja, om man bara finge sälja åt honom ...

Fogden hviskade något åt Panu.
Det låter sig väl göra, om ers nåd hjälper oss.
Det gjorde jag ju också sista vintern. Har du

karlar i beredskap?
Ett tiotal.
Det förslår. Jag försträcker pengar, så att ni

hinner köpa upp alit i förväg. De kunna ej vara här
förrän i afton. Men den här gången begär jag provision,
annars blir det ingenting af.
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Oärna för mig. Huru mycket begär du?
Ingenting i pengar.
Hvad då efter som pengar inte duger?
Har du många björnar ringade i år?
Tre.
Säg fem! Jag viii ha alla fem för de pengar och

den hjälp jag ger. De måste lämnasji fred i sinä iden
ända tili Mars, då jag kommer på jakt. Du och dina
karlar få lof att hjälpa mig och mitt folk på jakten och
dessutom hysa oss på samma sätt som förut.

Naturligtvis .. . så bra vi någonsin kunna.
Och sedän ... hvad gapar du på, din tölp, med

din vidöppna trut? röt han åt en bonde, som närmat sig
för att betrakta honom, men nu helt skrämd drog sig
undan... sedän viii jag ha en mycket bättre baderska
än senast

Hon borde nog värit bra ... den trindaste vär-
dinnan i hela byn!

En gammal käring var det. Nu viii jag ha
Annikki, trälinnan du har hos dig.

Hon är lofvad åt en annan och är mycket för
ung...

Så mycket bättre.
Jag vet inte om hon viii bada dig.
Ja, då blir det ingen handel af!
Säg inte det, jag skall göra mitt bästa.
Lofvar du det bestämdt?
Jag måste väl göra det.

Fogden förde Panu tili en bred kursläde, förspänd
med en vacker hingst, tog fram ur slädfickan en påse
fylld med silfverdalrar och räknade upp en hei del af dem
åt Panu.

Men se tili att björnarna inte skrämmas ur idet i
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förtid, varnade fogden ytterligare. Har du manat skogs-
andarna att halla vakt?

Det har jag nog.. . bara inte någon starkare än
jag manar dem bort!

Hvad menar du?
Ni har ju strängt folk af det slaget här i trakten,

sade Panu med en nickning åt prästgården tili.
Fogden skrattade.

Din spefågel! Hans gudar hjälpa inte i sådana saker.
Håller ni med mig, om han börjar klämma efter

oss såsom han hotar?
Ja, det spörs ju att han hotar, men var du bara

lugn. Jag är vän tili en hvar, som ger kungen det kun-
gen tillkommer och mig det mig tillhör. Har du
hämtat skatteskinnen?

Det har jag... och litet på köpet!
Fogden ville aflägsna sig, men Panu hade ännu

ett ärende.
Det... här hör på, du låter mig väl begagna

din badstu?
Ämnar du igen bedrifva dina konster där?
Man måste väl hjälpa dem, som behöfva hjälp...

Det kan du väl få då. Men se tili, att det inte
blir prat.

I det samma uppstod ovanlig rörelse på isen, folk
rusade, ropande och skrikande åt forsen tili. Den öster-
bottniske renhandlaren hade kört ner och plumsade nu
hjälplöst omkring bland isstyckena, medan renen, som
jämta akjan lyckats komma upp på den fasta isen, i ursin-
nigt galopp rusade mot stranden. Österbottningen skrek
jämmerligt på hjälp, ropade och bad besvärjaren lösa honom
ur förbannelsen. Ingen vågade sig längre ut på isen, som
bågnade och brakade, men Panu ryckte tili sig ett långt
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rep från en släde, band ena ändan däraf vid spetsen af en
skida, sköt den med fart ut öfver snön tili den drunknande
och drog honom upp ur vattnet.

Har du ännu lust att hana Korpivaara-trollkarlen?
frågade Panu.

Torneåbon skakade af köld, så att han icke kunde
frambringa något annat ljud än gråt Fogden tillsade sitt
folk, som fasttagit renen, att taga vård om mannen, och de
förde honom i hans egen akja upp tili fogdegården.

Men marknadsfolket såg med alit större undran och
fruktan efter Panu.

En kvinna hade sedän en stund med synbar ängslan
följt honom för att få tillfälle att tala med honom. Slut-
ligen tog hon mod tili sig.

Hör på, Panu, hviskade hon. Nu har hon
igen plågats i flera dagar, kan inte röra sig ur fläcken och
ligger mest i dvala. När hon hörde, att du var här, bad
hon mig söka upp dig. Kom för ali del och hjälp oss!

Panu betraktade kvinnan en stund under tystnad,
och lät henne våndas. Därpå sade han:

Du är visst densamma, som sista vintern sade,
att du förr skulle dö än söka hjälp hos Korpivaara Panu?

Glöm det bry dig inte om det jag var ju
från minä sinnen.

Gå tili din präst, som du då väntade... han är
ju här nu!

Han kan ingenting uträtta ...

Kan jag då?
Ja, det kan du ...åh, hvad du kan ...hon dör,

om du inte kommer . . . jag ger dig min enda ko, om
du bara viii!

För henne då tili fogdens badstu, du vet.. i
den gamla offerlunden ... om jag får tid, så kommer jag.
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Men kom ihåg, att du inte säger ett ord åt någon människa,
annars hjälper inte signeriet.

Kvinnan begaf sig springande upp från isen, medan
Panu småleende för sig själf gick att bestyra om skinn-
uppköpen.

Den där var också en kristen! skrattade han ..
.

och hon bor tili på köpet knut i knut med kyrkan.
Han såg sin son i folkhopen och tycktes i detsamma

erinra sig någonting. Han vinkade den unge mannen åt
sidan och sade:

Jag behöfver tre kopparslantar, från tre olika riken,
en från hvart, sade han. De måste läggas i badvattnet
för en sjuk. Här är en daler, växla dig tili en slant af
den där ryssen och en annan af tysken, som säljer tvål,
svenska slantar har jag själf. Och säg åt vara karlar, att
jag väntar dem vid nothuset.
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bort från isen. En och annan lurfvig hund sprang ännu sno-
kande omkring, där slädarne hade stått, eller raglade där
fram någon skrålande marknadskund, som tagit sig för
mycket tillbästa af det starka, hembrygda olet. Men så
småningom försvunno också de, och intet annat hördes än
forsens brus vid ändan af fjärden.

Vid mörkrets inbrott tändes efterhand ljus i gårdarna
och eldar på stränderna och i skogen. De få husen voro
upptagna af de rikaste långväga köpmännen, så att största
delen af marknadsfolket måste tillbringa natten under bar
himmel. En tät grandunge på stranden tedde sig som ett
krigsläger med sinä stockeldar som brunno tätt invid hvar-
andra. Denna skogsdunge hade sedän urminnestid ansetts
fridlyst för just detta ändamål, och ingen skulle ens tänkt
på att hugga ned något af dess träd. Nattlägren bestodo
af granris och däröfver bredda djurhudar, täckena likaledes
af skinn. Endast lapparne och andra, som medförde renar,
hade slagit sig ned högre upp på furumon, där det växte
renlaf.

Vid sidan af en väldig kullfallen fura hade ett halft
dussin män lägrat sig kring en flammande stockeld, som

Aho, Panu. 5
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lyste upp vidt omkring den glesa skogen från hvars half-
dunkel hornen af en ren, som bundits vid en trästam,
skymtade fram ur dunklet, medan längre bortifrån förnams
ljudet af de betande renarnes klockor samt då och då gläf-
sandet af en hund, som sökte halla de kringströfvande dju-
ren tillhopa. Mannen kring elden hade nyss slutat sin
kvällsvard och slagit sig ned kring en på drifvan ställd
gryta, hvari de värmt sitt öl, som nu ångade ur en öl-
stånka, hvilken gick från hand tili hand. De voro samt-
liga klädda i renskinn, svartmuskiga och nastan alla småväxta.

Dålig marknad! utlät sig en af dem.
Vi ha ju inte häller stort att sälja.
Prisen skulle kanske stigit, om vi väntat tili i

morgon.
Knappast! Prisen äro ju vanligen högst själfva

aftonen före marknadsdagen. Och så säges det ju, att i år
komma inga utländska uppköpare hit.

Af hvem hörde du det, Hilppa?
En af Panus karlar sade sig ha hört det af fog-

dens folk.
'— Där ha vi det! De hänga alltid ihop och vi

få stryka oss om munnen!
Det kan väl vara detsamma, huru mycket vi fingo

för den smula vi hade att sälja... vi reste ju inte hit för
handelns skull.

Måntro Reita kommer?
Han lofvade komma.
Kände han igen dig?
Huru skulle han kunnat göra det? Han var ju

en helt liten parfvel, när han fördes bort.. . han kunde inte
en gång reda sig ensam i akjan, då jag skjutsade honom
på hinsidan sjöarna! Först sade han nej, men sedän lof-
vade han komma.
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■— Har inte hans mor dött?
Jo.
Ej var det klokt af henne att lämna sin egen

sfam för att söka hjälp af andra.
Hon var rädd för Panu och sade, att hon därför

inte vågade stanna på den här sidan om sjöarne.
Vi hade väl kunnat halla henne gömd. Men har

Reita ärft sin fars lynne, så blir här annat af!
Bara nu inte Panu gör honom något ondt och

förhäxar honom eller rent af tar död på honom!
Sådana konster rå inte på Reita. Han påstod sig

inte ens vara rädd för Panu.
Här är han! ropade en röst glädtigt utifrån mörkret

och mellan furorna trädde två män fram tili elden.
Välkommen Reita! ropade männen kring elden.

Sitt ned ibland oss, där ligger en renhud vid träroten. Vi
dricka för din välgång!

För din välgång!
Känner du oss alla?
En och annan känner jag, andra inte. Men jag

hör att ni alla ären från min hemtrakt.
Du har länge drifvit omkring i världen och har

väl rest långa vägar?
Ända bort tili västra Finland, tili Åbo, där mor och

syskonen dogo. Jag, som var den yngste, blef ensam kvar.
En af dina systrar hålles som trälinna på Panula.
Har han låtit Annikki behålla lifvet?
Vi skulle aldrig låtit honom få henne tili trälinna,

men han fann henne i skogen och behöll henne i sitt
våld. För öfrigt lär hon inte ha det så illa där; värdinnan
är god både mot stamförvandter och andra och håller henne
som eget barn. Kommer du ihåg, hur det var, när du
reste bort?
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Inte stort annat än hvad mor berättat. Stammarna
råkade i delo, och så blef det fiendskap af, och så blef
far min dräpt. Våra släktingar mäktade inte skydda oss,
utan vi fick lof fly undan.

Det var ilta nog af vår släkt, men vi voro svaga
då. Nu är sinnelaget förbytt, och det har blifvit karlar
äfven af oss.

Måhända! Men Panu är väl, också hän, dubbelt
mäktigare nu än förr; hän vågar ju trotsa själfva prästen.

Hör på hvad jag har att säga eller vill kanske
nägon annan ta tili ordet?

Tala du, Aslo, du känner bäst tili alltsamman och
är den talföraste af oss.

Och den klokaste i rådslag.. . tala du!
Panu har nu herskat i mer än tio år, och styrt

med själftagen makt som om han värit vår höfding. Han
anställer offer och stora signerier och utprässar af folket
offergåfvor, men folket har börjat få nog af honom, och
söker ej mera hjälp af Panus offer eller trollkonster. Han
har inte gudarna i sin makt. Tapio lyssnar ej tili honom,
och den ljufva Mielikki är ej honom bevågen. Han spår
nog ofta, förutsäger allehanda, öfvar trollerier och annat,
men den store siarens konst kan han ej; gudarna höra
inte hans röst, och det göra inte häller fädernas andar, dem
han inte kan frammana, eftersom han inte kan falla i dvala.
Annat var det med din far. Hans vishet hade gått i arf,
hans förutsägningar slogo in, honom älskade de osynliga.
Folket minnes honom med saknad, och tili och med Panus
egen stam börjar knota. De såväl som vi vänta blott på
dig. Om du kommer tillbaka, utropa vi dig vid första ting
tili vår siare.

Mig tili siare?
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Dig och ingen annan. Du är en af den gamla
släkten; och du har fått kraft i blodet och visdom i arf
och dig har ju far din ända sen du var barn undervisat
i de hemliga kunskaperna.

Sen dess har jag lärt det som bättre är.
Så mycket bättre!
Jag är döpt!
Nå, det äro ju också vi. Då du kommer hem

och fått tvätta dig i den heliga kallan, så går det bort
Jag viii alls inte tvätta bort det.
Hvarför inte?
Trollkarlar, spåmän och besvärjare äro Herren en

styggelse. Jag viii inte befatta mig med slikt.
Det gjorde ju far din.
Jag har lärt mig det som bättre är.
Det förstå vi inte. Men följ med och blif vår

ledare. Vi tukta Panu, vi bygga upp din fars stuga och
gifva dig alit det du kan behöfva. Vi arbeta, vi jaga och
fiska, du blir medlare för oss hos gudarna och anropar
Ukko och Ahti om lycka.

De äro af djäfvulens anhang. Det finnes blott
en Gud, Fadren, Sonen och den Helige Ande.

Vi taga lyckan bort från Panu och hans folk, vi
hämnas din släkt och dräpa honom, som dräpt din far.

Du skall icke dräpa, säger Herren. Hämnas viii
jag, men på annat sätt.

På hvilket då?
Reita, som suttit vid furan, jämsides med de öfriga,

vände nu sitt ansikte mot elden och sade:
Låten alla sådana tankar fara och öfvergifven edra

onda, hedniska vägar. Slån edra beläten i stycken och för-
bannen dem för ällän tid; vänden er tili den rätte Guden,
som är allsmäktig och stark, rättfärdig och evig, som sände
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sin ende son att försona våra synder. Hän läter sin soi
lysa såväl öfver onda som goda. Om ni tar emot Honom,
så följer jag med er för att undervisa er i den nya läran
och den nya tron, jag skall lära er bedja och leda er tili
himmelrikets eviga salighet.

Under hans ord antogo åhörarnes ansikten ett uttryck,
som om de ej förstått hvad hän sade; de blickade för-
stulet på hvarandra, som om de känt sig skamsne. Slut-
ligen tycktes Aslo tro sig hafva riktigt fattat hans mening
och sade;

—Du drifver skämt med oss och ...roar dig åt oss!
Jag menar fullt allvar.
Säg, att det var skämt, och att du följer oss, så

spänna vi för våra renar och bege oss på väg genom natten.
Endast på det villkor jag nämde.. . kom först

med mig tili prästen, så följer jag sedän med er.
Det uppstod en läng tystnad; slutligen sade Aslo med

sorg i rösten:
Du är icke vår man. Kanske är du inte ens din

fars son ...han var af annat virke.
En man som få! tillade en af de- andra be-

kräftande.
Och din farfar var ändå förmer, sade en tredje.

Han förstod att föra krig, och med blotta kraften af
sitt ord kunde han slå fienderna med blindhet och drifva
dem ned i de dånande forsarna och störta dem från de
högsta bärgen ned i bottenlösa afgrunder.

Men en man blir det dock äfven af mig en dag!
gaf Reita tili svan

Det är ej mycket bevändt med din mandom, en
dräng blir du och en träl hos prästen.

Jag skall gifva eder en ny tro och undervisa er
i den nya läran!
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Vi önska hvarken nya läror eller främmande herran
Nu är det bäst vi lägga oss tili hvila, och i morgon begifva
vi oss bort. Här hade vi ingenting att skaffa, men då vi
hörde, att du kömmit tillbaka, ville vi göra ett försök. Vi
få tjäna våra gudar på egen hand och göra dem oss
bevågna så godt vi själfva förstå.

De egnade ingen vidare uppmärksamhet åt Reita,
utan svepte pälsarna omkring sig och lade sig på drifvan
att hvila.

Reita kände sig något nedslagen, då hän nu lämnade
sinä stamförvandter. De sågo visst ned med förakt på
honom och skulle väl nu meddela hela stammen, att hän
var en feg stackare, som icke vågade hämnas sin faders
död. Kunde det väl vara sannt, undrade Reita, medan hän
vandrade tillbaka tili byn, att de ohämnade döde ej fingo
ro i sinä grafvar? Det hade hans mor alltid pästått och
manat honom att hämnas; det hade hon inskärpt hos
honom ännu i hennes sista stund, då krafterna sveko henne,
och hon dignade ned på drifvan och ej mer förmådde
resa sig igen. »Hämnas din faders mord!» hade hon
hviskat. Och ofta förut hade hon sagt: »din fars gudar
förmådde inte skydda honom, sök dig en annan gud, som
är mäktigare, tag åt dig svenskens gud.» Det var en
väldig gud och rymligt var hans hus, så högt att det kom
ens hufvud att svindla, och fullt var det af lysande bilder;
prästernas dräkter glänste af guld och silfver i skenet
af ljusen i kronorna, och ljufligt klingade sången och
musiken. De goda människor, som funnit honom vid väg-
kanten och värmt den frusne och tagit vård om honom,
hade juldagen för första gången tagit honom med sig i
kyrkan. Där hade prästen berättat om ett barn, som brin-
gade frid tili världen och människorna en god vilja, och
som bjöd dem att älska tili och med sinä fiender. Sedän



72

dess hade hän under en lång tid hvarken tänkt på sin mor
eller på hämnden, utan endast önskat att hän finge växa upp
tili en man bland dessa fromma människor och en dag få
återvända tili sin barndomsbygd för att där lära sinä egna
hvad hän själf förnummit om den mäktige svenske guden.
Någon gång hände det likvisst, att minnet af modrens
maning att hämnas rann honom i hågen, särskildt då hän
såg häxor brännas vid Åbo tuli, och nu plågade tanken
därpå honom ånyo, utan att hän kunde komma tili klarhet
om hvad hän ville. Men tili och med prästen hade ju
taiat om hämnd, då hän nyss hotade Panu: »det gäller ditt
lif, om jag ertappar dig med trollkonster!» Hämnd, den
korsfäste frälsarens hämnd öfver trollkarlen! Och liksom i
skenet af en blixt uppklarnade för Reita plötsligt hvad hän
hade att göra. Hän greps af sådan ifver, att hän springande
begaf sig att uträtta det uppdrag hän erhållit af prästen.

Reita hade hela dagen smugit sig efter Panu för att
hålla reda på hvad denne tog sig för; med ens hade hän
emellertid förlorat trollkarlen ur sikte, ty denne försvann
plötsligt som en ande. Dä flög med ens genom hans
hufvud en oafvislig aning om hvart Panu tagit vägen, såsom
det ibland händer skickliga jägare, då de förlorat ville-
brådets spår. Som en pii ilade hän öfver isen rätt mot
fogdens udde, där hän hört, att den gamle hedniska offer-
lunden fans.

Hän smog sig rundt omkring fogdens gård, där en
mängd tjärfacklor belyste en hop hästar, slädar och akjor,
och därifrån man kunde höra ett högljudt samspråk, då
och dä blandadt med några svenska ord. Utan att stanna
fortsatte hän sin väg öfver åkern och uppnådde en tät
grandunge, därifrån endast en smal spång ledde ut mot
spetsen af udden. Medan hän vandrade längs denna, hörde
hän röster hakoin sig, och hopkrumpen vid foten af en
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tali såg hän strax därpå tvänne personer, en man och en
kvinna, gå förbi och hän kände genast igen dem det
var Panu och en kvinna från kyrkobyn.

Nog eldade jag med sådan ved, hörde hän kvinnan
yttra. Jag vågade inte längre tro, att du skulle komma ...

välsignelse öfver dig för att du ändå kom ...jag eldade
med ved af träd, som splittrats af blixten, såsom du befalde,
och badvattnet är samladt af skummet vid en sten i for-
sen ...kvastarna äro af björkris från tre skattehemmans
skogar... Men kanske det var illa att jag sade «i Jesu
namn«, när jag slog varten på ugnen för att få ånga. ..
jag borde väl göra om det i skogsråets namn ...?

Mera kunde Reita icke uppfatta. Då de förbigående
försvunnit, smog hän efter dem och kom snart tili en liten
öppen plats, i hvars midt reste sig en väldig gran. Vid
dess fot skymtade fram en liten röksvärtad badstu, hvars
dörr i detsamma öppnades och utsläppte ett moln af tjock
imma. Reita smog närmare, tryckte sitt ansikte tili rökhålet,
som var tillstoppadt med en badkvast, flyttade sig därifrån
tili fönsterluckan och spejade in genom en springa. Därpå
skyndade hän med snabba steg tillbaka samma väg hän
kömmit.



VII
Pastorn satt ensam i sitt stora rum, sysselsatt med

att vid skenet af ett talgljus förbereda sig tili sin predikan
för morgondagen. Framför honom på bordet låg den
Heliga Skrift uppslagen och där bredvid en bit papper,
hvarpå hän då och då gjorde några anteckningar. Men
ju mera hän tänkte både på innehållet och formen af sin
predikan, desto mera oförmögen kände hän sig att göra
den sådan hän skulle önskat. Ju oftare hän här predikade,
desto svårare föreföll det honom att väljä sinä ord så, att
de likt ett eko skulle återkastas från den lyssnande för-
samlingen. Åhörarne förstodo honom knappast tili hälften,
de sutto tysta och okänsliga i kyrkan som de mörka
stubbarne på mon. Icke ens hos de bästa fans annat än
en skenkristendom, under hvars yta den råaste heden-
dom rådde.

Hans arbete var föga mera än påbörjadt, den omät-
liga vildskogen var ännu icke rödjad, och om där också
funnos några öppna fläckar, som kunnat besås, så voro
de icke större än vårens första bara tufvor vid trädrötterna.

Hän hade öfvertänkt sitt möte med Panu, och ehuru
hän icke ville erkänna det ens för sig själf, hade hans
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intryck däraf värit ytterst nedslående. Hittills hade hän
kömmit i beröring endast med ödmjuka, undfallande män-
niskor, som hyst respekt för honom, men denne man
kände sig så säker på sin makt, att hän vågat komma och
utmana honom i hans eget hem. Så djärft skulle hän icke
uppträdt, om hän ej värit viss om medhåll af foiket
Skulle det någonsin bli möjligt att bryta den mannens
hårdnackenhet? Och skulle väl en enda af de öfriga våga
räcka en hand för att hjälpa tili att tukta den fruktade
trollkarlen.

Pastorn hade kort förut kömmit från stugan, där
mötet med Panu försiggått, och tunnit sin hustru darrande
af rädsla i hennes eget rum. Och då hän berättat om
allt som händt, hade hon kastat sig tili hans bröst och
bedt honom om skydd. »Hän förmår ingenting mot
dig, men på mig hämnas hän ... jag såg det i hans blick
då jag gläntade på dörrn, just då hän gick ut genom för-
stugan!» Hon hade bedt och bönfallit, att hän icke
skulle inlåta sig i strid med den farlige mannen, icke
gripa tili väld, som aldrig kunde gagna tili något...
tvärtom skulle hän lättast öfvervinna sinä motståndare med
godhet och vänlighet, med predikningar, lära och för-
maningar. Men kunde väl motståndarne värkligen uträtta
något? Vore det dem öfverhufvud möjligt att åstadkomma
något genom trolldom och hemliga konster, såsom man i
allmänhet trodde? Deras vänner och släktingar hade visst
alla skrämt dem för de lappska trollkarlarna själfve
biskopen hade vid afskedet varnat och uppmanat honom
att ständigt bedja och vara på sin vakt mot dem. Hans
hustru vore svag i tron, det visste hän nogsamt, och det
vore väl därför hon hyste en så stark fruktan. När man
såge Panus stickande, onda ögon, vore det icke svårt att
förstå folkets rädsla för honom. Den onde anden vore
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väl svagare, men kunde törhända, om också blott för en
tid, bringa ofärd.

Pastorn hade rest sig från sin stol och mätte golfvet
med långa steg. Vid afplankningen tili hustruns rum
lyssnade han ett ögonblick ... hon sof och andades lugnt
och jämnt. Då han återvände tili bordet och skulle åter-
taga sitt arbete, föll hans blick på bilden af Luther. Den
mannen var djärf! Han fruktade ej att slå tili själfva af-
grundsfursten!

Steg hördes i förstugan och någon gläntade på dörren.
Hvem är där?
Jag, svarade Reitas röst. Nu har han gått i

fällan! sade han hviskande.
Hvem?
Panu är i fogdens badstu .

.
. och öfvar sinä

konster där... han har en sjuk med sig... jag hörde
honom läsa signerier och besvärjelser, och såg honom
vrida och vända på kroppen och sträcka fram händerna ...

Pastorn ryckte tili sig päls och mössa och skyndade
utan att säga ett ord ut efter Reita.

Ute hade snö begynt falla, från stockeldarna i skogen
och på udden stego röda eldpelare högt i den disiga
luften. Det föreföll som om de höjt sig rätt ur någon
öppning i marken eller stigit upp ur själfva underjorden.

Hvem signade han? frågade prästen, då de
hunnit ned på isen.

Den lama flickan, hvars mor jämt löper hos
pastorn.

Lam-Britas mor hade oupphörligt sprungit hos pastorn
med böner om hjälp för sin dotter; senast i går hade hon
bedt honom om bot och tiggt honom om att lägga hän-
derna på flickan och läsa böner öfver henne. Nu hade
hon vändt sig tili Panu, trollkarlen!
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Omedvetet knöt hän sinä händer och påskyndade
sinä steg med en känsla som af ökad spänstighet i sinä
lemmar.

Den här vägen! sade Reita, i det han vek af från
spåret, som ledde tili fogdens gård, och styrde sin kosa
rätt ned mot udden.

Är du kari att hjälpa mig, om det behöfves?
frågade pastorn.

Jag hänger i som järfven, när den huggit en ren
i strupen? försäkrade Reita, som blifvit alit ifrigare.

Pastorn och Reita hastade öfver isen tili en gärdes-
gård, som från stranden af udden sköt ut i vattnet, och
smögo sedän längs gärdet upp tili en spång som ledde
tili badstun. Reita undersökte spåren, ingen hade ännu
begifvit sig därifrån. Men då de kommo fram tili rödjan
kring badstun, öppnades dörren och en man trädde ut
för att därpå ögonblickligen försvinna bakom badstun.
Reita sköt i samma nu som en pii efter honom, och båda
försvunno i riktning mot udden.

Pastorn skyndade tili badstun, men innan han hunnit
fatta handtaget på dörren, öppnades denna på nytt, så att
ljusskenet inifrån flödade ut öfver mörkret utanföre.

I dörren syntes Lam-Brita stå upprätt på egna fötter,
stödande sig mot dörrposten. Hennes mor stod bakom
henne, hållande flickan under armen, ehuru den sjuka icke
tycktes i behof af sadan hjälp.

Herre Gud, pastorn! ropade kvinnan.
Pastorn, pastorn! upprepade flickan, jag är

frisk! Jag kan gå! Min fot är inte längre lam och inte
min hand häller!... Se, jag kan röra den som jag viii...
det pickar så underligt i fingrarna

... han gned och strök
mig. .. besvor sjukdomen att vika ... och skrek tili och
befalde mig sedän att stiga upp ... det var som om någon
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ryckt mig upp på fötterna ... hvart tog han vägen? ...

eller var det pastorn, som botade mig?
Nej, Panu var det... svarade modren.

Pastorn stod där slagen af mållös häpnad. På mor-
gonen samma dag hade flickan ännu legat på sin bädd
oförmögen att hvarken röra sig eller tala. Nu talade hon
och gick på egna fötter. Pastorn förmådde icke yttra
ett ord.

Hvart gick Panu? upprepade flickan. Jag viii
famna hans knän. Är det pastorn? Ni sade i går åt mor
att ingenting var omöjligt för Gud ... nu har Gud botat
mig...

Djäfvulen har botat dig, icke Gud ...förbannelse
öfver dig och den som hjälpt dig, hedning! ropade pastorn
med handen lyftad mot höjden.

Förbanna henne inte ... förbanna inte! skrek
modern i ångest och hängde sig fast vid prästens arm för
att draga den ned. Skräm henne för Guds skull inte
så, att hon blir sjuk på nytt!

Bättre att hon dör som en kristen än blir frisk
genom hedniska konster!

Flickan begynte darra och vackla. Modren skyndade
att stöda henne, ropande öfverljudt:

Gå härifrån präst! Lämna oss i fred, efter du
inte själf kunde hjälpa, din stackare! ...Var inte rädd Brita,
han kan ingenting göra åt dig ...gå din väg härifrån!...
hör du ej! Kom Brita!

Hon svepte pälsen om dottern, ledde henne ut och
lät henne sätta sig på kaiken, på hvilken hon dragit
henne dit.

Då syntes Reita på nytt.
Han slapp undan! flämtade han. Han hade

sinä skidor vid stranden ...jag kunde inte hinna upp honom.
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Det gör det samma, vi få nog tag på honom.
Panu är nog kari att freda sitt hufvud mot er!

ropade kvinnan, i det hon gick.
Prästen hade ännu icke återhämtat sig från sin häpnad.

Den lama flickan var botad, ett under hade timat. Och
undret var djäfvulens värk!

Har då mörkrets furste än en gång sluppit lös
ur sinä bojor! utropade han, i det han torkade svetten ur
pannan, där han stod invid bastun på skaren lyssnande tili
det sakta, hemlighetsfulla ljudet af den tunga, fuktiga snön,
som nu i skogens mörker föll från grenar och kvistar.
Har han skickats hit enkom för att trotsa och motstå mig?
■Må vara! Jag är man att binda honom på nytt!



Vili
Fogdens gärd låg inne i en stor björkdunge och

omgafs af ett högt plank, gjordt af upprättstående, till-
spetsade bräder. Porten var tungt järnbeslagen och därtill
förstärkt medels grofva ekbommar. Den bevakades af två
argsinta varghundar, bundna med järnkedjor af sådan längd,
att besökare jämt och nätt sluppo fram emellan dem. Nu
stod porten öppen, och gården var full af hästar, slädar
och ren-akjor.

Kronans skinnuppköpare hade nyss anländt, och fog-
den hade befallt sin gårdsvakt, som med bardisanen på
axeln gick af och tili framför trappan, att icke mera släppa
in någon besökare.

Vakten höll som bäst på att utlägga detta för en
man, som stannat vid trappan, där vakten stängde hans
väg med skaftet af sin bardisan.

Säg tili, att pastor Martin Olai viii träffa honom.
När vakten öppnade stugudörren, trängde ljud af

skratt, skrål och högljudt samtal ut i natten. Det tystnade
på en gång, och fogdens röst yttrade:

Låt Martin präst komma in!
I den stora ugnen flammade en väldig brasa, och

det stora rummet upplystes af ljus i tunga metallstakar.
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På det långa, af en duk täckta bordets ena ända syntes
rester af en måltid, på den andra en hop dryckesvaror,
framför hvilka fogden och en okänd gäst slagit sig ned.
Under bordet läg en björnhud, och väggarna voro i det
närmaste helt och hållet täckta med skinn, på hvilka här
och där hängde olika slags vapen: stridsyxar, hillebarder,
bågar, pilar .. . och midt ibland dessa på ett elghorn ett
långt gevär, instucket i ett fodral af sälskinn.

Fogden reste sig och gjorde sitt bästa för att med
stadiga steg möta sin gäst midt på golfvet.

Hvad förskaffar mig aran att vid denna ovanliga
timme få mottaga min högtärade granne? Välkommen tili
mitt låga tjäll! Jag har den aran att föreställa för hvarandra
pastor Martin Olai och min sällsynta gäst, Hans Majestät
Konungens klädkammar-föreståndare, Erik Pehrson!

Den främmande reste sig och hälsade. Han var en
bastant, välfödd kari med små, men vänliga ögon.

Var god och tag plats. Hitåt, Pirkko! ropade
fogden, helt och hållet glömmande sin värdighet.

En vacker, medelålders kvinna trädde in. Vid hennes
gördel hängde en nyckelknippa, hvilken hon redan under
fogdens hustrus lifstid burit såsom tecken på sin myndig-
het i huset.

Hämta 51, Pirkko! Jag ber att få dricka tili er
välgång.

Jag kommer i ämbetsärenden, började pastorn så
snart hälsningarna voro undanstökade och han fuktat sinä
läppar med ölstånkans innehåll,— för att annalla om ert bistånd.

Såsom Hans Kungliga Majestäts befallningshaf-
vande är jag lika villig som skyldig att räcka er en hjälp-
sam hand .. . Har marknadsfolket stört er ro? Om så är,
behöfver ni endast nämna den skyldige för att han skall
drabbas af straffet.

Aho, Panu. 6



82

Min ro har ingen stört, men så mycket mera
kyrkans och den kristna församlingens. Mot deras värdig-
het har en förbrytelse begåtts, som är Herren en styggelse.
Gröfsta trolldom har öfvats alldeles här i närheten.

Trolldom?... jaså, trolldom och signeri! Ja, så
här marknadstiden plär det hända, att...

Jag kommer tili er för att yrka att den brottslige,
som jag lyckats upptäcka, blir fängslad. Då enligt Hans
Kungliga Majestäts och det högvördiga domkapitlets för-
ordnande jag icke allenast äger rätt utan också är skyldig
att angifva sådant, anhåller jag härmed om den hand-
räckning kyrkan i sådana angelägenheter är berättigad
erhålla af de världsliga myndigheterna.

Om rätten i allmänhet råder intet tvifvel. Men
hvem har öfvat trolldom? Och på hvem?

Jag kommer just från skogsbadstun här i närheten,
där ute på udden, några stenkast från ert hus.

Badstun vid den stora granen? . . . jaså, de halla
tili där igen!

Där har nyss, för endast en liten stund sedän,
öfvats en gudlös gärning ... i det att en lam blifvit botad
med djäfvulens tillhjälp.

Fogden drog upp läpparna, så att tandköttet syntes,
och skrapade sig bak orat, såsom hans vana var, då han
kände sig försatt i bryderi.

Hm, det är väl Panu, som värit i rörelse igen...
jaså, han botade henne värkligen! Ja, han är skickligare än
de flesta ... men hvad ligger det för ondt i det, om han
verkligen lyckades göra henne frisk? Det är bäst att låta
läkare kurera folk som de gitta.

Saken är alltför allvarsam, att göras tili föremål
för skämt.
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Jag skämtar ingalunda... det är således Panu
jag borde lata fängsla?

Ni viii väl icke söka försvara, att här drifves
ohyggliga, hedniska trollkonster och signerier tätt invid
själfva kyrkan?

Panu är en bra kari, en duktig fångstman, som
betalar dryg skatt . . . kungen själf har prisat hans päls-
värk, såsom master Erik kan intyga, och därjämte håller
han god ordning i ödemarkerna.

Han står i förbund med onda makter, är en
trollkarl och besvärjare, den kristna trons varsta fiende.

Hvad viii ni, att jag skall göra?
Att ni ännu denna natt låter fängsla honom och

sänder honom tili Åbo att ransakas och dömas.
Jag gör ingendera.
Får jag fråga hvarför icke?
Det hör inte hit.
Star ni möjligen i tacksamhetsskuld tili mannen,

eller fruktar ni honom?
Det vore nog bäst, om äfven ni fruktade honom.
Jag har ingenting på mitt samvete, såsom fallet

måhända är med er.
Ni har inte blifvit ombedd att skrifta mig!
Det vore kanske dock inte ur vägen!

Fogden och pastorn hade båda stigit upp.
Hvart syftar ni hän? frågade fogden skarpt.
Jag varnar er, att icke sätta er upp mot kyrkan

och dess tjänare, såsom ni synes böjd att göra. Ännu
har jag icke sett er i kyrkan, herr Fincke, ni är dessa
besvärjares och trollkarlars beskyddare ja, ni anlitar
dem tili och med själf.

Hvem har sagt er det?
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Jag vet så väl som enhvar annan, att er aflidna
hustru under sin sjukdom litade tili en trollkarls bistånd.

Då bör ni också veta, att han botade henne,
ehuru hon senare dog af en annan åkomma. Panu är en
ovanligt skicklig läkare.

Det är således sannt?
Visst är det sannt... det förnekar jag ingalunda.
Vet ni hvad straff lagen utfäster för dem, som

taga sin tillflykt tili trolldom och signeri?
Jag vet att en hop gamla, enfaldiga förordningar

ännu gälla, men det bekymrar mig inte alls.
Ni viii således ej låta fängsla Panu?
Kommer aldrig i fråga!

Pastorn gjorde sig redo att gå.
I så fall måste jag inlämna klagomål tili biskopen

och lämna saken åt honom.
Klaga så mycket ni viii!
Därutöfver måste jag också beröra en annan sak,

som gäller er. Jag har hört, att ni med våld tillägnar er
böndernas kvinnor och skändar jungfrur, som stå redo
att träda i brudstol. Här måste göras slut på slikt skam-
ligt, ogudaktigt lefverne.

Och hvem är den, som skall hindra mig att
lefva som jag viii?

Jag är den mannen! Och ni må vara försäkrad
om, att jag håller hvad jag lofvat.

Utan att taga farväl lämnade prästen rummet.
Pöh! fnyste fogden efter honom. Så gick han

fram tili bordet, tömde ölstånkan i ett drag och slog den
i bordsskifvan, så att banden lossnade.

Jaså, den där nykomlingen ämnar börja bråka
och befalla här! Det bli vi två om! Panu! ropade han
ut i förstugan kom in, kari! Pirkko! öl åt Panu!
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Nu har du bragt mig på mellanhand, din fan! Det är
för din skull grannsämjan är slut! Men sak samma! Hällre
är man ovän med prästen än med smeden! Nu göra vi
först upp pälshandeln ... här är kungens uppköpare. Jag
har redan kömmit öfverens om prisen ... du får mera än
i fjor. Och vet du hvad vi göra i morgon? Hän kal-
lade dig trollkarl och mig trollkarlarnes beskyddare vi
åka sturskt tili kyrkan med tvåspann!

Panu vägrade härtill och sade sin afsikt vara att
tidigt följande morgon begifva sig på hemväg.

Det hjälper inte, kom med bara, när du får äran
att åka på kungens fogdes kuskbock! Eller är du kanske
rädd? Tag dig i akt! Hän är lika stor siare som du
glor så ilsket som den bästa trollkarl! Tänk om hän tili
sist sjönge dig in i hetaste helvetet!

Panu kastade en tveksam blick på fogden. Hän
visste ej rätt, om denne menade allvar eller skämt, och
tanken att fara tili kyrkan behagade honom icke. Men då
fogden var i sådan stämning som nu, var det icke lönt
att motsäga honom.

När pastorn trädde in i sitt rum, kramade hän ihop
pappret, hvarpå hän gjort anteckningar tili sin predikan.

Nu skall jag tala så, att själfva stenarna väckas,
och nu hoppas jag, att man skall förstå mig.



IX
I fogdens gård firades marknadsnatten med stoj och

dryckjom. En hei tuima öl hade slagits upp, och dess
innehåll flödade fritt för enhvar, som kände sig anfäktad
af törst. Panu hade förbjudit sitt folk att dricka för
mycket, men tillät dem att vara med om dansen, där
Kuisma utmärkte sig som en af de främste. Fogden kom
själf ned i stugan för att se på munterheten och mönstra
kvinnorna; bland de skönaste af dem gjorde hän sitt vai.

Jouko höll sig bakom de öfriga och betraktade försagd
och förvånad de främmande människornas sätt att roa sig.
Fram emot morgonen kallade fadren honom därifrån och
tillsade honom att gå öfver tili prästgården, för att där i
skydd af skogsbrynet hålla utkik på allt, som föreföll. Senare
skulle hän blanda sig med folket kring kyrkan och tyssna
tili hvad man där hade att säga, men in i kyrkan skulle hän
ej få gå.

Utanför prästgården varsnade Jouko ett antal unga
pojkar, som tycktes vänta på någon eller något.

Genom fönstret tili prästgårdens sai lyste ljus, och
man kunde se prästen därinne röra sig fram och åter
mellan bordet och ugnen.
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Hvad kan han väl vilja säga oss? sade en af de
väntande gossarne med ett vördnadsfullt, nastan ängsligt
tonfall.

Är du rädd? frågade en annan.
Nej, men jag vet inte riktigt, huru man skall

bära sig åt, då man talar med honom.
Det är inte värdt att vara rädd för det... dom

säger, att han är beskedlig mot barn och ger dom böcker.
Måste man kunna läsa? Det kan inte jag.
Jag kan Fader vår och Välsignelsen, fast man

inte lär behöfva kunna dem förrän man går tili skrift
Du, som kan så mycket, får ställa dig främst...
Inte behöfver man kunna mera än att tre gånger

svara »jag tror», när han tre gånger frågar »tror du?»
Men man måste komma ihåg att svara alla tre

gångerna, annars värkar inte dopet, sade far. Tre gånger
stänker han ju också varten på hufvudet. Det är just däri
som hemligheten ligger.

Kanske borde vi nu gå in?
Vi måste vänta, tills han själf kallar oss.

Karin visade sig i dörren och frågade, om de hade
ärende tili pastorn. Och då pojkarne svarade, att de köm-
mit för att bli döpta, frågade hon vidare, hvad namn hvar
och en önskade sig. En af dem sade, att han skulle kallas
Thomas, en annan Johan, en tredje David .. .

Och den där, som står där vid hörnet? Hvad
namn viii han ha? ropade Karin tili Jouko.

Jouko drog sig undan bakom husknuten. I det-
samma kom prästen ut och bad pojkarne stiga in i den
gamla stugan. Så snart gården blifvit tom, smog sig Jouko
dit igen och ställde sig vid det lilla fönstret tili stugan
för att se och höra hvad som där försiggick. Han tryckte
ansiktet mot glasrutan och såg, att pojkarne stodo i en
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klunga framför bordet, medan prästen tagit plats på bänken
midt ibland dem. Jouko kunde väl icke höra allt hvad
denne sade, men uppfångade dock en del ord om nåd
och barmhärtighet och om skinande kläder, allt uttaladt
med varm, hjärtlig röst. Så räckte pastorn en hvar af dem
ett underligt, fyrkantigt föremål, som liknade en brädlapp.
Alltmera nyfiken tryckte Jouko orat mot rutan, och då
hörde hän tydligare prästens ord.

Mottagen dessa, läsen dem och lären. I hafven
hitintills vandrat 1 mörker, men i dag upptar Herren er
bland sinä barn, öppnar himmelens portar för er och
skänker er evigt lif. När I mottagit det heliga dopet,
kunnen I ingå i Herrens glädje och räkna er tili Hans
barn. Då förmå hvarken djäflar eller onda andar mera
något mot er, såvida 1 blott ären starka i er tro, och i
dag skall eder gifvas kraft tili en sådan tro. Vänten här
och följen mig, då I sen mig begifva mig tili kyrkan.

Orden träffade Joukos öra som ett egendomligt,
meningslöst brus. Han förstod dem icke alls. Var det
kanske en besvärjelse han hört, fastän han ej fattade dess
betydelse? Hvad var den »tro», hvarom pojkarne förut
taiat och nu prästen? Kanske något slags ursprungsord?
Jouko lade det på minnet. Och hvad var himmelen? .. .

Och de där fyrkantiga tingestarna, som prästen gaf åt
pojkarne? .. . Far hade förbjudit honom att gå in i kyrkan...

... Men jag går! Det var som om någon kraft
utifrån drifvit honom tili det beslutet. Då han såg pastorn
lämna stugan och gå in i sitt eget rum, begaf han sig på
väg tili kyrkan.

Redan vid soluppgången hade en mängd marknads-
folk samlat sig vid kyrkan. Dagen skulle liksom den
föregående börjas med gudstjänst, och, innan den var
undanstökad, förbjöd god sed afslutandet af några affärer.
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I dag skulle också gudstjänsten bli högtidligare än förut,
och efter predikan skulle tio barn, som på skidor kömmit
tili kyrkan, undfå dopet. Och helt säkert skulle prästen
komma att i sin predikan tala äfven om det man påstod
hafva händt under natten.

Ryktet om Korpivaara-siarens undervärk hade redan
hunnit sprida sig. Det hade ju nog ofta förut händt att
hän botat smärre åkommor, men något sådant som åter-
gifvande åt lama af förmågan att gå hade ingen hört talas
om annat än i sagor från längst förgängna tider. En och
annan hade också något att hviska om prästens ankomst
tili badstun och om dennes nattliga besök hos fogden och
om uppträdet därstädes. Ja det fans tili och med någon
som påstod, att Panu redan blifvit fängslad, slagen i bojor
och afsänd tili Åbo för att halshuggas. Men andra sade
sig helt nyss hafva sett honom på fogdens gård, obekymrad
som om ingen fara hotat.

Folket som skockat sig vid själfva kyrkodörren under
afvaktan på dess öppnande, fördref tiden med att prata om
alla dessa rykten. Jouko och en annan af Panus män hade
ställt sig att lyssna på de väntande.

Här är ju en af Panus män, han borde väl bäst
ha reda på't. Nå, hur är det med den här saken?

Panu låter inte så lätt fängsla sig.
Hur skulle han kunna hindra det?
Det repet är ännu inte snodt, som håller att

binda honom!
Men lika fullt rände han i väg när prästen kom!
Och in i kyrkan vågar han sig inte!
Det är inte kyrktid än. Och viii Panu gå dit,

så slipper han nog in utan att någon öppnar för honom.
Menar du, att han kunde öppna kyrkdörren utan

nyckel?
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Det kan han nog, om han viii, för det har han
kunnat förr.

Med en hvit korpfjäder .. . som han sticker i låset?
Eller med något annat.
Men om hans fot blefve mellan dörren och

tröskeln ?

Huru skulle det gå tili, om han hoppade in
jämfota?

Det synes nog, att eder siare ej har makt öfver
kyrkoandarne, yttrade en kari från Dvina trakten.

Har er då?
Vi hade en siare ja, han lefver för resten än.

Det är en lapp, som bor i gränsmarkerna mellan Dvina
och Lappland och han har sadan makt, att han kallat
fram kyrkandarne och det midt framför själfva prästen.
»Om du är den du ger dig ut för, så visa mig dem», sa'
den ryskä prästen. »Kanske du blir rädd, att du börjar
skrika?» »Ej fruktar jag för mitt eget folk!» Siaren
bara vände på handen och sade: »se dit!» Prästen såg, och
där kommo de längs vägen från kyrkogården, stora och
små, lefvande och döda. Prästen trodde att yttersta domen
var inne och började bedja: »lägg ditt folk tili ro! lägg
ditt folk tili ro!» Lappen vinkade en gång tili, och
alit var försvunnet.

Make tili det skulle man inte kunna få vår präst
att se.

Det är inte godt att veta, hvad också han tili sist
kan få se.

När han talar, darrar den starkaste.
Det vore bra, om han kunde få bukt med både

trollkonster och signerier.
Om man drefve bort siarne, hvem skulle då ge

värdinnorna boskapslycka?
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Prästen skulle välsigna ...

Hans välsignelser båta intet. . . skogsandarna lyssna
ej tili honom . . .

björn och varg lyda honom inte.
Det lär dom alit göra i alla fall. Om boskapen

första gången släppes på bete medan kyrkklockora ringa,
så flyttar björnen den sommaren så långt bort, att han
inte kan höra deras ljud.

Det behöfs inte ens kyrkklockor, blott man tror
och uttalar den korsfäste Jesus' namn.

Klena konster! sade Panu-mannen småleende.
Kom i kyrkan, så får du höra.
Offrades det mycket sista sommaren i Dvina-trak-

terna? frågade Panu-mannen.
Jyskyjärvi storbonden lät slakta ett hundra renar.

Men i Perm vågar ingen mera offra, sedän Ilja, munken
du vet, brände den heliga lunden. Där ha prästerna väldet

Tacka för det, när folket lät dem bränna upp
alit hvad dom ville.

Så kommer det nog att gå här med.
Dagen hade begynt gry. Så snart den första sol-

strålen glänste fram öfver skogstopparna, öppnades de i
köiden knarrande luckorna i tornet, och i samma ögonblick
började klockan ringa, hvarvid några af kyrkfolket blottade
sinä hufvuden, medan andra efter gammal sed korsade sig.

Så länge klockan ljöd, hördes icke den minsta hvisk-
ning från folkhopen. För många bland menigheten hade
dess klang blifvit det högsta uttrycket af deras religion. Det
var dem, som strömmade däri en underlig kraft från den
gudom, som besegrat hedendomens spöken, som fördrifvit
de fruktansvärda jättarna, och som skyddade mot alla onda
andars anslag.

Jouko ryckte tili, då klangen träffade Hans öra. Hän
hade ofta nog hört sinä stamförvandter förbanna både kyrkan
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och dess klocka, som alltid väckte hans fars vrede. Men
nu, då hän såg den svänga däruppe, blef hän illa tili
mods, som hade hän fruktat, att den skulle falla ned öfver
honom hvar gång hän såg dess dånande gap skymta ur
det låga tornet. Men då klockans första vildt klingande
utbrott var öfver, och ringningen blef lugnare, mera regel-
bunden, kom hän liksom det öfriga folket i en vek, andakts-
full stämning, så att hän med ett skyggt leende vände sig
tili kamraten, som stått bredvid honom och nyss bytt ord
med de andra. Men denne var försvunnen, och lika litet
syntes någon annan af Joukos stamförvandter.

När morgonringningen slutade, öppnades kyrkdörren,
och på samma gång flögo fönsterluckorna upp. Inom
några ögonblick var kyrkan fylld ända upp tili koret, utan
att dock flere än hälften af dem, som önskade komma in,
fingo plats. De öfriga trängdes utanför vid de öppnade
fönstren för att åhöra och taga del i gudstjänsten. Men
Jouko trängde sig oaktadt fadrens förbud innanför dörren.
Kyrkan måste hän se, hans mor hade vid afskedet i hem-
lighet tillhviskat honom:

Gå i kyrkan, så att du kan berätta om när du
kommer hem.

Kyrkan var liten och trång, bänkarna voro utan rygg-
stöd och altarskranket en klumpig afplankning, medan
altaret utgjordes af en på ända ställd och mot den nakna
väggen fästad trälåda, och prediksstolen såg ut som en
större tunna och var liksom alit det öfriga tillyxad af omå-
ladt och ohyfladt trä. De enda prydnaderna utgjordes af
en hvit duk på altaret, ett blått kläde på predikstolen, ett
svart kors på väggen ofvanför altaret och en liten ljus-
krona af järn, som midt i kyrkan hängde i det låga taket.

Men i Joukos ögon föreföll helgedomen svindlande
hög och allting däri, mest dock de grofva takbjälkarna och
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tvärvasarna, värkligt underbart. Medan hän stirrade på dem,
begynte klockan på nytt ljuda ofvanför hans hufvud och
brakte såväl bjälkarna som taket att skälfva. Omedelbart
därpå råkade folket både inne i kyrkan och utanför i orolig
rörelse, och halfhöga hviskningar: »prästen kommer, prä-
sten kommer», hördes bland hopen.

Människorna draga sig åt sidan och lämna väg åt
pastorn, som träder in i kyrkan, iförd en läng svart kåpa,
med hvit ring kring haisen. Efter honom komma parvis
de pojkar som skola döpas, och bakom dem synes kyrko-
väktaren bärande en stor, glänsande skål. Utanför kyrkan
blottas alla hufvuden, och innanför buga sig de närvarande
djupt, i mån som prästen och hans följe skrida framåt. I
koret ordnar hän pojkarna framför altaret, tili hvilket hän
själf träder fram för att knäböja. Snart reser hän sig igen
och stämmer med kraftig röst in i en psalm, som börjats
af kyrkoväktaren, hvilken tillika är klockare. Församlingen
förstår tili en början icke att sjunga med, så att de två
måste fortsätta på tuman hand. Men psalmen är densamma
som den var i går, och några ha hört den förr; metodin
är bekant, och innan värsen är slut, ha röster både inom
kyrkan och utanför stämt in i sången. Jouko står tätt
invid dörren, för hvarje ögonblick ökas hans förvåning
öfver allt hvad hän hör och ser. Hän hör sången taga slut,
hän ser prästen knäppa ihop häderna, åhörarne göra det-
samma; en kvinna, som står bredvid Jouko, drar honom i
ärmen för att få honom att följa exemplet. Prästen säger
något, så börjar hän bedja, och Jouko ber liksoin de öfriga,
orden förnimmar hän, men fattar ej deras innebörd.

Men då prästen uppmanar de unga gossarna att stiga
fram tili altaret och mottaga dopet, förstår hän hvad denne
säger. Oossarne träda fram, och sedän prästen åter läst
någonting samt taiat tili dem med samma blida, vänliga
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tonfall som förut i prästgårdens stuga, frågar han tre gån-
ger: »tron I?» och med djupt böjda hufvuden svara
de hvar gång: »ja.» Sedän gå de i tur fram tili honom,
han stänker tre gånger vatten på deras hufvuden och gifver
dem namn.

»Jag döper dig Thomas i Fadrens, Sonens och den
Helige Andes namn . . .Jag döper dig Johan, David, Paul».

Kyrkfolket upprepar »Thomas, Johan, Paul . . . alla de
tio namnen och slutligen forma också Joukos läppar de
främmande orden, medan han inom sig undrar öfver den
hemliga kraften af formeln »Fadren, Sonen och den Heliga
Ande». Den ville han lära sig förstå!

Så ställer sig pastorn på nytt framför altaret och
talar så, att Jouko känner sig gripen ända in i hjärtrötterna;
han talar om en man, tili hvilken de icke ville låta sinä
barn gå, men som sade: «låten barnen komma tili mig, ty
sådana hörer himmelriket tili», och därpå tog han dem i
sin famn och välsignade dem. Tili honom hade nu de
kömmit, som nu blifvit döpta.

»Låtom oss bedja för dessa barn, som nu inträdt i
Herrens heliga församling!» sade hän tili sist och knäböjde
framför altaret, medan äfven åhörarne folio på knä. Jouko
följde uppmärksamt hvarje hans rörelse, iakttog hvarje skift-
ning i hans ansikte, hvarje växlande uttryck i hans blick.
Hän hade nog sett offerprästerna hemma falla pä knä, hade
hört dem tala, läsa böner och besvärjelser, och ofta nog
hade hän sett sin far döpa barn vid källan i offerlunden,
men denne präst åbäkade sig icke, rullade ej med ögonen,
vred icke på sin kropp, utan stod upprätt och uttalade
sinä ord klart och kraftigt och allt mera beundrade
Jouko honom. Därpå steg prästen ned från altarrunden,
öppnade dörren tili sakristian och försvann.
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Kyrkväktaren började en ny psalm, men då uppstod
rörelse i folkhopen vid dörren. Utanför hördes gäll klang
af en slädklocka, frustandet af hästar och höga rop: »Väg
för kungens fogde!» En del af folket befalldes ut, andra
trängdes ytterligare ihop i bänkarna, och följd af Panu
armbågade sig fogden, bred och myndig, fram mot koret.

Ut från min bänk! röt han, då han kömmit midt
i kyrkan och föste ut dem, som upptagit bänken närmast
predikstolen, satte sig själf i den och blickade omkring
med ögon, som visade att han ännu icke var alldeles fri
från sitt rus.

Och sådana lurkar ska tränga sig in i fogdens
bänk! Hvar håller kyrkväktaren hus? ..

. Sitt ned här Panu!
Låtsa om ingenting! Här är ingen fara, då jag är med!

Församlingen hade slutat sjunga, så att kyrkväktaren
ensam måste sluta psalmen. Under sista värsen, sedän upp-
ståndelsen småningom lagt sig, öppnades dörren tili sakri-
stian, och pastor Martin Olai trädde med långsamma, men
säkra och värdiga steg upp i predikstolen.
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Jouko genomilades af en skälfning, dä hän såg prästen
dyka upp öfver kanten af predikstolen. Först syntes pannan,
så ansiktet, så bröstet.. . som ett af skogens hemliga
väsenden höjande sig ur ett ihåligt träd. Jouko trodde
redan, att hän skulle bli synlig ända tili fötterna, då pastorns
starka, seniga händer fattade predikstolens räcke och hans
ögon under de hopdragna ögonbrynen sköto en skarp,
genomträngande blick öfver menigheten i kyrkan. Nu
gjorde prästen icke alls samma intryck af mildhet som
nyss förut.

Hän kände sig icke häller som samma man. Borta
var den mildhet, som för ett ögonblick gripit hans sinne,
då hän första gången döpte de tili honom framträdande
barnen, denna mildhet, som värmt äfven Joukos hjärta.
Nu stod hän där som en krigare, bröst mot bröst med
de fiender, som i sin fräckhet intagit en hei bänk i hans
egen kyrka. Hans sinne sjöd, bloden rann hett i hans
kinder: bortlämnande den sedvanliga ingångsbönen föll
hän öfver dem som hade hän velat krossa dem med ett
enda slag. Instinktmässigt anade församlingen, hvad där
förestod, liksom varelser, som stå naturen närä, redan ett
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dygn i förväg kanna, att ett åskväder är i annalkande.
Icke ens fogden uthärdade hans blick, utan hans ögon
irrade omkring längs väggarna; Panu strök sitt skägg och
svor i sitt inre öfver fogden, som bragt honom i den
obehagliga ställningen, och Jouko kunde icke öfvervinna
sin undran öfver att fadren infunnit sig i kyrkan.

I namn Fadrens, Sonens och den Helige Andes!
sade pastorn i skarp hotande ton, gjorde ett uppehåll och
fortsatte:

»Veten I icke, att de orättfärdige icke skola ärfva
Guds rike? Farer icke ville; hvarken bolare eller afguda-
dyrkare, eller horkarlar, eller de veklingar eller tjufvar,
eller girige eller hädare skola ärfva Guds rike,» säger
apostelen Paulus.

Han gjorde igen ett uppehåll och fortsatte på nytt:
»Men dem räddom och otrognom, och mandrå-

parom och trollkarlar och afgudadyrkarom och allom lögn-
aktigom, deras del skall vara uti sjön, som brinner med
eld och svafvel; hvilket är den andra döden».

Det var som en första pust af den börjande stormen,
två skarpa häftiga vindstötar, efter hvilka vädret lugnar en
smula, för att gradvis, men säkert, växa tili alit större styrka.

Jag hvarken kan eller bör längre underlåta att
tala om de styggelser jag här hört omtalas och med bitter
harm i mitt sinne själf iakttagit: huruledes många af eder,
mine åhörare, tvärtemot ali kristlig ordning och sed,
vandren i det beklagansvärdaste och djupaste mörker, så
att I icke kunnen skilja godt från ondt, ej lögn från san-
ning, utan låten eder ledas af fräcka besvärjare, trollkarlar
och idkare af andra hemliga konster. Jag vet att, oaktadt
ali kunskap om Herren, mörksens gärningar här ännu
bedrifvas i hvarje vrå, att dyrt återlösta själar snärjas åt
djäfvulen med allehanda signerier och andra mörksens

Aho, Panu. 7
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fångstgarn såsom fåglar i snaror och fiskar på krok. Jag
önskar, att jag icke kunde tro minä egna öron rörande
allt jag hört om dessa den ondes funder och andra skam-
liga gämingar, som bedrifvas bland eder. Huru äflas icke
skamlöst bestyrsamma käringar kring hvarje ung hustru,
hvars sköte Herran välsignat med lifsfrukt, blott för att
vilseleda henne? Först skrämmes hon för födsloplägornas
vända, så lär man henne tusende fåvitska och löjliga
konster: man ger henne signadt sait och omgjordar henne
med flätade band af bast och ormskinn, enligt hvad mig
blifvit berättadt, i den oförnuftiga afsikten att på så sätt
förekomma och förminska smärtorna.

Och om Gud i sin outgrundeliga visdom låter
någon människa drabbas af sjukdom, särdeles af någon svå-
rare och ovanligare, såsom slag, sinnesförvirring eller fallan-
desot, så tron 1, att den framkallats af besvärjare och trollkar-
lar och därför kan häfvas med deras hjälp. Och då kalien I
dessa djäfvulens tjänare, att de må gifva eder bad, att de
månde läsa signerier, drifva spådom och andra satans
funder. Är icke detta att i djäfvulskt mod blanda eder i
Herrans rådslag? Ack, du långmodige Gud, huru länge
skall du hafva fördrag med dem, som åsamka sig din
vrede! Ty det förfärligaste är, att den dyra tid, Herren
ännu på dödsbädden förlänar de sjuke, förnötes med siika
helvetets funder, tills krafterna förgå, och tiden är ute, så
att de arma själarna måste träda inför sin domare utan
någon ånger och bättring!

Här och där i kyrkan hördes kvinnor snyfta. Män-
nen vredo oroligt på sig. Så vardt det tyst igen både
inne i kyrkan och utanför. Endast en hund hördes tjuta
på afstånd.

Men allt detta är dock intet 1 bredd med den
afgudadyrkan, som ännu bedrifves här, om också icke
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öfverallt så dock på många ställen i socknen. Gud är en
och en hans son, och ändock gifvas här de, som böja
knä för andra gudar; här gifvas djäfvulens barn, som tjäna
dessa gudar och söka blidka dem genom offer, som helga
dem träd och lundar och slakta allehanda djur för att
försona dem. Men Herrans vrede skall en gång drabba
alla sådana, himmelens eld förbränna tili aska deras afgu-
dar sannerligen säger jag eder detta!

O, I trollkarlar och besvärjare, som ären saker
tili ali denna styggelse, som bedragen och mörden andligen,
huru tron 1 er kunna undgå fördärfvet? I som åter och
åter inledt så många däri, edra egna släktingar, edra barn
och stamförvandter! Om icke helvetet, såsom den Heliga
Skrift berättar, förut funnits tili för satan och hans anhang,
så hade den rättfärdige Guden bort reda det för eder, I
som ären skändligare och värre än själfva djäfvulen. Men
eder stund är slagen, straffets och vedergällningens dag är
inne. Jag kunde krossa er med lagens hammare, kunde
låta slå er i bojor och ställa eder inför den jordiska rätt-
visan, både eder och edra beskyddare, hvilka af öfverheten
befallts att kämpa för kyrkan, men sätta sig öfver dess
befallningar.

Hvem åsyftar pastorn? rosslade fogden och rätade
på sig.

Pastorn hörde icke eller låtsade icke höra detta. Han
fortsatte med ljungande kraft:

Men Herren behöfver icke den jordiska maktens
bistånd för att utföra sinä afsikter. Hans arm är allsmäktig
och stark, och han skall krossa eder som jordens maskar,
när en gång den tid kommer, som ej mera är långt borta.
Var därför på din vakt, också du fräcka öfvare af trolldom,
fastän du med djäfvulens och hans anhangs bistånd för-
mått sätta dig upp mot Herren och djärfts träda in i Hans
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eget hus! Oack ut härifrån och återvänd icke förrän du
kommer som en ångrande syndare!

Ali menigheten reste sig och trängdes mot fogdens
bänk, där Panu satt närmast gången. Också fogden steg upp.

Stan stilla och lämnen honom väg! sade pastorn
med skarp, befallande röst, hvilken värkade som ett kalit
knifstygn efter klubbslagen.

Då något lugn inträdt, ropade han på nytt med
dundrande stämma:

Härut satan! säger jag. Hvi töfvar du?
Om Panu går, så går jag med! röt fogden.
Gå!. .. bättre om du alls ej kömmit!]
Men nu går jag inte, gå du inte häller, Panu!

Fogden satte sig ånyo med sturska later.
Härut trollkarl, som djärfts anlita djäfvulens hjälp!

Panu reste sig för att gå, men då han icke slapp
fram genom den påträngande folkhopen vände han sig om
mot predikstolen och ropade:

Men jag botade henne lika fullt!
Vågar du upplåta din mun på detta rum, mör-

dare! röt pastorn, i det han lutade sig fram öfver randen
af predikstolen. Hör då hvad du väl ännu icke vet
och hören det alle! Den sjuka, hvilken du trodde dig ha
rest från sjukbädden, har slungats tillbaka på sitt läger af
Herrans vrede och ligger nu i dödens käftar! Gör väg
för honom där i dörren!

Folket trängde på, några tvingade sig framåt, andra
tillbaka, och därunder försvann Panu ur bänken. Pastorn
bjöd med utsträckt, befallande hand att gången skulle
lämnas fri och Panu sågs skynda ut genom dörren, tili
hvars närhet han hunnit under den allmänna uppståndelsen.

Fogden reste sig i sin bänk och följde honom utan
att yttra ett ord. Utkommen ur kyrkan såg han sig
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omkring, men då han ej kunde upptäcka Panu, kastade
han sig tungt i sin släde och befallde med en grof svor-
dom kusken att köra på.

Då folket efter Panus och fogdens bortgång i någon
mån lugnat sig, höjde prästen på nytt sin röst och yttrade:

Låtom oss bedja! Låtom oss böja knä och anropa
Honom, som väl straffar de brottslige och belönar de
fromme, men skänker alla dem sin nåd, hvilka ångrande
falla ned inför Hans anlete. Låtom oss bedja för alla
dem, hvilka djäfvulen genom sinä hjälpare söker snärja,
och hvilkas svaghet, oförstånd och blindhet han vänder
tili sin fördel. Låtom oss bedja Herren upplysa dem och
förläna dem kraft att motstå den ondes anslag samt befria
deras hem och hus från vederstyggliga frestare, såsom jag
nu befriat Hans hus från dem. Amen!

Under prästens dundrande tai hade Jouko känt sig
gripen af en ständigt stigande fasa, hade känt det som om
förbannelsen värit riktad mot honom själf och som om
pastorn ofrånvändt spänt sin blick i honom. Och då menig-
heten i detsamma uppsteg från sinä platser, trodde hän att
de alla ämnade störta sig öfver honom och krossa honom
mot väggen. När hans far steg upp, trängde hän sig med
uppbjudande af alla sinä krafter ut ur kyrkan och skyn-
dade så snabbt hans fötter buro honom tili kamraterna på
lägerplatsen. Stockelden var slocknad och stamförvandterna
borta. Hän steg på sinä skidor, skyndade i deras spår och
upphann dem på krönet af åsen, dit Panu befallt sinä män
begifva sig i förväg och vänta, tili dess hän ordnat affärer
med fogden. Ingen af dem hade värit i kyrkan, ingen
tycktes veta hvad där inträffat och Jouko hade ingen lust
att berätta det. Med ett förvirradt uttryck i sinä ögon
stod hän uppe på den höga åsen och kunde därifrån
genom en öppning i skogen se långt nedanföre den
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folkuppfyllda kyrkan, ånga i köiden såsotn han för någon
gång sett dimmor uppstiga ur de fuktiga bergshålor, i
hvilka skogsandarne sades bo.

När pastorn steg ned från predikstolen, snyftade
kvinnorna både inne i kyrkan och utanför, medan männen,
dystra och allvarsamma, sutto orörligt nedlutade i sinä
bänkar. Han kände värkan af sinä ord. Medan han ännu
taiat, hade det förefallit honom, som hade hvarje ord träffat
sitt mål, som hade det trängt ända ned i underjorden, in
i de onda andarnes egna boningar, och som hade ekot af
dem svarat ända bort från ödemarkens aflägsnaste vrår.
En stark känsiä af själftillit fyllde hans bröst, han tyckte
sig ha vunnit sin första seger, genombrutit fiendens ställ-
ning och skrämt honom på flykten. Så ville han också
fortsätta, ville förfölja motståndarne in i deras sista gömslen.
Panu var skrämd, hans blick var skygg, då han skyndade
ut ur kyrkan och ryggen var krökt som på ett flyende,
skamset skogens djur. Han vågar nog icke återvända
hit, men jag skall förfölja honom som jägaren vargen och
spetsa honom i öppningen tili hans egen håla! Det före-
föll prästen som om han icke behöfde andra vapen der-
till än kraften af sinä ord.
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Utan att växla ett ord med hvarandra och snabbt
som om stormen jagat dem, löpte Panu och hans män på
sinä skidor längs samma spår som de kömmit. Panu själf
rände i spetsen, medan Jouko småningom blef den siste.
Så snart Panu kömmit upp på krönet af åsen, där de
öfriga väntade, hade han utan att yttra ett ord gifvit tecken
tili affärd och rännt i väg före de andra, af hvilka ingen
djärfdes skida i bredd med honom eller ens tala honom tili.

Panu hade mycket att tanka på, dref oupphörligt på
med den vänstra skidan och stötte skidstafvens trissa i
skaren.

Prästen hade visat sig långt mäktigare än Panu trott
honom ora, Hans ord gingo rätt tili målet, hans språk
var kraftigt och blicken skarp. En siare var hän, och
djup och väckande var hans visdom, dess ursprung må
sedän ha värit hvilket som hälst, annars skulle hän aldrig
kunnat omintetgöra lam-Britas helbregdagörelse.

Det hade begynt blåsa. En tung vind, som på de
Stora kärren blef genomträngande skarp, dref snö framför
sig, skakade ned den från träden och bragte skogen att
brusa och däna som i vrede.
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Ingen kunde förutsäga, hvilka faror ännu månde hota
från den mannen, och inga medel funnes att afvärja dem.
Panu kände besvärjelser och signerier mot fiendskap och
allsköns förbannelser, men ej mot dem, som stode i sam-
band med kyrkan och Kristi kors, eller härrörde sig från
prästens onda ögon. Mot slikt var han maktlös.

En stund skidade han fram i osäker stämning, nastan
rädd, som om den fara, han ej visste sig ega makt att
afvärja, värit omedelbart öfverhängande.

Tänk om hans folk komme underfund med prästens
stora förmåga ...om det ginge att höra honom och råkade
under hans inflytande ... Det måste han förbjuda och
förhindra. Hat mot hat, förbannelser mot förbannelser!

Han begynte redan kanna sig på det klara med hvad
han åtminstone tili en början borde göra. Ju mera han
fördjupade sig i sinä egna skogar, ju längre han aflägs-
nade sig från kyrkan, desto högre växte hans själfförtro-
ende, desto mera hans tillit tili egen förmåga. Vägen tili
hans område måste stängas, spåren utplånas, och vågade
prästen sig ändå hitåt... ja, då komme kanske inga vidare
trollkonster att behöfvas ... lika litet som de behöfts
mot Reita.

Den korta vinterdagen led mot sitt slut. Vinden
hade så småningom vuxit tili en snöstorm. Panu saktade
farten och inväntade sinä män vid randen af ett stort kärr.
En efter annan kommo de fram ur skogssnåren, hvita af
snön som vålnader.

Hvar är Jouko? frågade Panu.
Han kommer efter där borta.
Skola vi inte göra upp eld? frågade Kuisma, som

kände sig något trött efter en genomvakad natt.
Men då Panu ansåg att de bättre kunde tillbringa

natten på andra sidan af det öppna karret och i skydd
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af det höga Rajavaaraberget, fortsatte de på sinä skidor.
Om en stund frågade Panu ånyo:

Är Jouko här?
Han tycktes vara litet trött, men nog kommer

han, svarade någon.
Jouko kommer nog alltid fram! ropade en annan.

Men Jouko blef alit längre efter de öfriga.
Prästens ord hade gått honom genom märg och ben,

så att hän kände sig liksom förlamad undet deras tyngd.
Hittills hade i hans ögon fadren värit den mäktigaste och
den kraftfullaste man i hela världen. Nu föreföll det honom
som om denne vore vorden besegrad, bruten och stadd på
flykt, undan det onda hän själf åstadkommit. Tänk om
prästen skickat allt marknadsfolket att förfölja dem! Jouko
kände sig så förskräckt, att hans fötter domnade, och hän
trodde, att äfven de öfriga voro rädda, då de löpte så ur-
sinnigt; fadren värst af alla, så att hän endast då och då
skymtade fram på långt afstånd, ute på de vidaste öppna
flackorna. Stormen hven, furorna dånade, skogens brak
Ijöd som ett enda rytande. Prästen kommer nog inte själf,
utan skickar sinä andar och tomtar . . . Hvarför har inte jag
blifvit döpt, så att djäflar och onda andar inte rå på mig?
- Skidspåret yrde igen, det blef allt svårare för Jouko att
följa det. Stora snöklumpar folio från träden omkring
honom, bakom och framför honom, ibland på själfva ski-
dorna. Om hän bara kunde hinna tili Rajavaara, gräns-
bärget, så vore hän räddad. Det vore ett heligt ställe, där
goda andar bodde; där förmådde de andra ingenting! Men
om de icke komme åt fadren, skulle de väi taga honom.
Hän ropade, men ingen svarade. Hän tyckte sig höra tjut
af vargar i ödemarken, och då hän kom ut på krönet, före-
föll det honom som hade hela skocken af dem lurat bakom
tallarne. Hän försökte tvinga sig att vara lugn och komma
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ihåg någon besvärjelse fadren lärt honom för att i nödens
stund anropa skogen om skydd. Men hän kunde icke
påminna sig någonting sådant och löpte vidare med upp-
bjudande af alla sinä krafter. Snart märkte hän emellertid,
att hän icke mera visste, hvart det bar hän. Nyss hade
vinden blåst honom i ryggen, nu träffade den honom från
sidan. Men när hän ville vända om, tyckte hän sig se en
björn stå upprätt på bakbenen åt det håll, dit hän bort
begifva sig. Nu kom hän ihåg, att man borde kasta sin hatt
bakåt öfver axeln, ifall vilddjuren börja ansätta en. Men
hän hade knappt gjort det, innan det föreföll honom som
om marken höjt sig framför honom, och skidorna sjunkit
in i ett mjukt, bottenlöst hål. Hän gjorde en ytterligare
ansträngning, och då trodde hän sig se skidspetsarne för-
vandla sig tili ormar, som snodde sig fram mot honom.
Hän började glida bakåt, kunde ej draga fötterna ur rem-
marna, föll på rygg, vände sig på sidan och förmådde icke
mera resa sig.

Då Jouko icke hördes af vid nattlägret, begåfvo män-
tien sig att söka honom och funno honom afsvimnad
nedanför berget. De svepte in honom i pälsar och fällar
och värmde honom vid elden, tills han återvaknade tili lif.
Men då begynte han yra, om prästen, om vargarna, och
ropade gång på gång: »han brinner, han brinner!»

Hvem brinner?
Far brinner, brinner ... han förbannar oss, för-

bannar!
Var Jouko med er, medan jag var borta? frågade

Panu af Ilpo.
Nej han kom en liten stund före dig.

Panu begrep utan vidare, att Jouko värit i kyrkan
och nu trodde sig förbannad. Han försökte andas på
gossens ansikte, han gned hans tinningar och läste med
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sakta röst signerier öfver honom, alit för att återväcka
honom tili medvetande och rycka honom undan prästens
inflytande, hvarunder han tydligen hemfallit, men hela tiden
var Panu medveten om sin oförmåga härutinnan. Kyrkans
andar stodo icke under hans välde. Småningom somnade
dock Jouko och började andas lugnare.

Sedän de slutat sin kvällsvard, och männen börjat
ställa i ordning sitt nattläger, befallde Panu, som hela tiden
värit fåordig och allvarsam, den äldste af de öfriga, Ilpo,
att följa sig, steg på sinä skidor och begaf sig inåt skogen.
Ingen frågade hvart han begaf sig, men alla förstodo, att
han förehade någonting ovanligt.

Stormen hade tilltagit. Furorna böjde sig som vass-
strån, och granarna brakade, som om de värit närä att
brista, medan snön dref fram i ilskna hvirflar, hvarhälst den
minsta öppning lämnade fritt lopp.

Tror du det är han, trollkarlen i Kontojärvi, som
skickat detta oväder? sade Ilpo.

Det lägger sig nog snart, svarade Panu.
Hvad tänker du göra, Panu?
Jag tänker stilla det.

Panu löpte snedt uppåt längs branten af åsen, så att
de så småningom närmade sig dess krön. Inemot midnatt
nådde de högsta punkten, där åsen var stenbunden och
bar, endast ställvis bevuxen med ogenomträngligt tätä gran-
snår. Panu skidade fram och tillbaka som om han sökt
något och stannade slutligen vid en stor enstaka klippa.

Här hvila vi oss en stund, hans stormdjäflar må
nu taga oss, om de kunna, men vi måste visa, att vi ej
frukta dem.

Känner du igen det här stället?
Jag må väl kanna gränsstenen.
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Nu må stormen tjuta bäst den viii den blir
snart slut.

Känner du de rätta orden för att göra slut på den?
Jag har aldrig förut försökt dem. Men ju färskare

de äro, desto bättre värka de.
Kan du höra i stormen, hvad guden säger?
Jag håller orat mot stenen. Nu sofva vi en stund.

Stormen blir redan svagare. Fölungar rusa alltid häftigt i
väg, men tröttna snart.

De lade sig tili hvila på en hop grankvistar och
somnade snart. Men då Ilpo om en stund vaknade, var
Panu borta.

Stormen hade upphört och himmelen var klar. En
ljus blekröd morgongryning syntes vid synranden och röd-
färgade helt svagt marbuskarne på åsen, på hvilka snön
hopat sig så att de sågo ut som snöstoder.

ilpo följde Panus spår, som ledde rundt omkring
klippan. Tre gånger löpte de omkring denna i allt trängre
kretsar och därefter uppåt. Ilpo följde dem och varseblef
Panu högst uppe på klippan inbegripen i utöfvandet af
någon trollkonst. Hän bugade sig, böjde sig bakåt, slog
sig för munnen och mumlade obegripliga ord; med ens
drog hän fram en liten trumma ur sin päls, slog på den,
först sakta, så allt hårdare, under det hän själf snodde
omkring med allt starkare fart, tills hän på en gång stan-
nade och, hållande trumman i den ena, trumpinnen i den
andra handen, sträckte ut dem båda mot söder, åt det håll,
där forsdimman angaf, att kyrkobyn låg, och nästan skrek
fram följande besvärjelse:

Var förbannad, Jesus Kristus,
Du, som af Maria föddes,
Våga aldrig dig häröfver,
Våga ej att längre färdas,
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Icke öfver, icke under,
Icke rundtom detta f jället!
Här skall stupa alit ditt släkte,
Alit ditt folk må här gå under;
Jag förvisar dig för alltid,
Jämte kyrkan och dess klocka,
Bort tili Pohjola det mörka,
Bort tili Lapplands vida marker,
Tili dess bottenlösa tundror,
Dit ej kristenläran hunnit.
Tili ett fjäll må kyrkan bytas,
Tili en sten ditt hus förvandlas,
Kyrkans kors bli tili en grantopp,
Klockan sen i stycken springa,
Prästen af dess stycken krossas

Panus besvärjelse hade knappast förklingat, förrän
solen höjde sig öfver horisonten, och en underbar syn
visade sig i skyn. Ett stycke ofvanför skogstopparna, åt
det håll, där töcknet från kyrkforsen steg upp, började på
en gång kyrkan, klockstapeln och husen i kyrkobyn höja
sig i luften.

Panu såg det, blef stående orörlig som om han stel-
nat och stirrade med fasa på det hotande järtecknet.

Då skedde ett annat under. Kyrkan försvann små-
ningom och tedde sig därunder upp och ned med taket
och tornet mot marken.

Panu ropade jublande på Ilpo, uppmanande honom
att intyga det kyrkan vore upp- och nedvänd.

Det kunde också de öfriga männen intyga. Då de
jämte Panu skidat upp på ryggen af åsen syntes hägringen
ännu i skyn söderut. Ilpo försäkrade, att den visat sig där,
medan Panu utfor.de sin besvärjelse.

Männen stodo förstummade. Tili och med Kuisma, som
förut icke trott mera på Panu än på andra trollkarlar, syntes
allvarsam och hapen. Och Jouko åter hade så snart han
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vaknat och hört om undret, blifvit fri från sin yrsel.
Prästen och dennes ord föreföllo honom nu endast som
en eläk dröm, tron på fadren och hans kraft hade helt
kömmit tillbaka.

Medan männen beredde sig att skida vidare, yttrade
Ilpo:

Det vore ett undervärk, om han nu vågade sig
öfver gränsbärget!

Och om han det vågar, får han alit själf se tili,
hur han skall kunna komma tillbaka, sade Panu. Från
denna dag skall åsen heta Förbannelsebärget, tillade han,
i det han steg på sinä skidor och det för två orsaker:
förbannad väre från nu och alit framgent den korfäste
Jesus' kyrka och förbannad enhvar, som härifrån beger
sig tili kyrkan!

Väre det så, som Panu säger, instämde Ilpo och
med honom de öfrige.



XII
Den stora karelska byn Korpivaara Iåg dryga tre

dagars skidfärd åt nordost från kyrkobyn vid ändan af en
större fjärd. De från två olika håll kommande öfre vat-
tendragen möttes vid en hög bärgudde, och vid foten af
bärget, på landsidan af den smala landtungan, låg Panus
gård, som var större än alla de andres. Alla, som färda-
des längs vattendragen, passerade om sommaren där förbi,
och om vintern ledde alla skidspår och renvägar dit. Hela
samfärdseln med Ryssland och Dvina-trakterna gick öfver
Panula.

Korpivaara by hade sedän urminnes tid värit hela
Karelens medelpunkt och mötesplats. Dit samlades folket
för att uppgöra alla slags affärer, och dit kommo de
för att förrätta sinä årliga offer. Först sedän Kontojärvi
kyrka bygts, hade handein dragit sig dit; Korpivaara
förlorade härigenom i betydelse, men förblef alit fortfarande
en offerplats.

Siaresläkten, som ägde gården på udden, var så
gammal, att icke ens de äldsta bland folket kunde klart
redogöra för dess ursprung. Man uppgaf, att den bott
där flera hundrade år, ända sedän den tid, då lapparne
drefvos bort från sjöns stränder, och segrarne slagit sig
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ned där för beständigt. De hade blifvit förmögna genom
jakt och handel med pälsvärk, men hade knappast ännu
på allvar tagit itu med jordbruk, och detta därför att
trakten mest bestod af bärg och kärr. Visserligen skymtade
här och där någon liten sved fram på bärgsluttningarna,
men några värkliga åkrar funnos icke, hvarken kring Pa-
nula eller kring de andra gårdarna.

Största delen af sin förmögenhet och sitt inflytande
hade Paiiu-släkten likvisst förvärfvat genom den siaregåfva,
som, så långt någon blott kunde minnas tillbaka, alltid
tillhört Panula husbönderna. Alla hade de värit berömda
trollkarlar, några af dem hade gjort sitt namn kändt långt
ut öfver hela Karelen, och i Korpivaara-näjden berättades
tallösa sägner om de äldre Panu-siarnes storvärk. De
kunde bota svåra sjukdomar genom blotta kraften af sinä
ord, och likaså, när så behöfdes, slå både människor och
djur med krankhet. De skänkte jakt-, fiske-, boskap- och
handelslycka åt alla, som bådo därom, och det föll ingen
förståndig och omtänksam man in att begifva sig på någon
längre resa utan att först besöka Panus-udden, för att
anhålla om skydd mot allehanda faror. Medels spåsållet
och trolltrumman kunde de förutsäga det tillkommande,
taga reda på tjufvar och återskaffa stulet gods. Alla män
af Panu-släkten hade hvassa ögon och en så genomträn-
gande blick, att inte ens de djärfvaste sades kunna möta
dem. Och ju längre borta man talade om dem, desto
större ting påstodos de ha utfört. Man uppgaf, att de
kunnat förändra gestalt, antaga skepnad af björnar, vargar,
örnar, ormar ja, tili och med, att de förvandlat sig tili
ålar för att simma öfver sjöarnes fjärdar. De stodo lika
högt i anseende som de lappska trollkarlarna, ehuru de
saknade förmågan att falla i dvala och låta själen lösa
sig från kroppen för att färdas omkring och sedän vid



o 113 o

återkomsten berätta hvad den sett. Meri i stället öfverträf-
fade de lapparne i signerier och genom kraften af sinä
ursprungsord. Där gingo många sägner om Panu-män-
nens och lapp-trollkarlarnas inbördes täflingar.

En gång hade i forna tider en Panu och en
lapp befunnit sig på fiske och på hvar sin sida af sjön.
Lappen hette Lompsalo, och han hade en sejd* vid udden,
där han fiskade. Panu hade ingen sejd och tillät inte
ens, att sådana funnos i grannskapet, ty han visste, att de
skämde fisklyckan. Därför förstörde han hemligen en natt
Lompsalos sejd. Dennes fiskelycka försvann, medan Panu
fick så mycket fisk han kunde önska. Lompsalo uppställde
en ny sejd och återfick sin fiskelycka på samma gång som
Panu förlorade sin, men lappens ovän förstörde den igen.
Då vardt Lompsalo vred och utmanade Panu tili tvekamp
på fjället, där de skulle med ordets makt drabba tili—-
satnman, öfvande besvärjelser och signerier. Panu antog
utmaningen och förberedde sinä kraftigaste ursprungsord,
sin djupaste visdom, hvaremot Lompsalo förvandlade sig
tili en rentjur för att skrämma Panu från vettet. Men
Panu stod redan, fullt beredd, på spetsen af fjället, och
så snart han såg rentjuren komma springande uppåt
branten, ropade han: »Du äst Lompsalo!» Då förvandlades
Lompsalo tillbaka igen, och han erkände sig besegrad,
hvarefter lapparne aldrig mera uppställde sinä sejder i de
trakter, där Panu-stammen vistades.

Den hemliga kunskapen gick i arf från fader tili son
och ökades ständigt, emedan de stodo i förbindelse med
andra besvärjare både när och fjärran och tillvällade sig
dessas skyddsandar och visdom antingen genom köp eller
med våld. Egentligen var väl siare-ämbetet icke ärftligt,

* Lappsk afgudabild.
Aho, Panu. 8
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men den äldste sonen på Panula valdes dock ständigt på
stammens gemensamma ting att efterträda fadren, som alltid
meddelade sin värksammaste och hemligaste kunskap åt
sin äldste son. Denne blef sålunda hufvudarftagare, men
vlsdomssmulor af olika slag tillföllo också de yngre sönerna,
hvilka, i mån som släkten växte tili, skilde sig från hufvud-
gården och slogo sig ned i dess närhet, så att småningom
smärre byar uppstodo en efter annan vid sjöns fiskrikaste
vikar. De hörde alla tili samma stam, men i de längst
aflägsna gårdarna visste man sedän lång tid tillbaka icke
mera, huru släkten förgrenat sig dit. Men besvärjare, om
också af lägre ordning, voro alla Panu-männen. Hvar och
en familjefar kunde använda trolltrumman tili husbehof,
kunde fråga spåsållet om råd i enklare saker, läsa besvär-
jelser och råda bot mot ringare ondt. Flere af stammens
äldre män hade dessutom sinä bestämda åligganden vid
de stora, årliga offerfesterna, men Panula-husbonden hade
städse förblifvit den förnämsta offerprästen.

Han var också i andra angelägenheter stammens
ledare och främste man. Han ordnade och ledde hvar
vinter de stora björnjakterna, varg- och älgfångsten samt
likaså de största handelsfärderna. Vid tingen var han
öfverdomare, på samma gång som han såg tili, att domen
utfördes.

Lika litet kunde någon annan gård i sång och spel
täfla med Panula. Där funnos de bästa spelmännen
och de bästa instrumenten. På stugans vägg hängde en
gammal kantele, hvilken några tili och med påstodo vara
densamma, som Väinämöinen kvarlämnat på stranden, då
hän begaf sig bort från Finland, medan andra höllo före,
att den endast vore gjord med Väinämöinens kantele tili
förebild. I Panulas rymliga stugor tillbragtes alltid de
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långa vinteraftnarna med sång och spel och lekar, ty gården
var lika gästfri sorti den var förmögen.

Främst berodde dock Panu-männens berömmelse och
betydelse därpå, att de voro vårdare af offerplatsen och
det heliga bärget. På högsta krönet af Korpivaara-bärget
fans en öppen och jämn fläck, omgifven af tätä gransnår
och midt på den öppna fläcken stod en väldig, gammal
björk, som syntes på miltal tili de aflägsnaste åsarnes
ryggar och öfver de vida fjärdarna. På björkens grenar
upphängdes allehanda offer åt guden: pälsvärk, dyrbart
kläde och bjällror, såsom uttryck af tacksamhet för lycka
på jakt och på handelsfärder, medan guld, silfver, koppar
och tenn nedlades i en silfverkittel, som sänkts ned i den
klara, porlande kallan vid foten af det heliga trädet. Under
dess löftak stod ett stenaltare, framför hvilket offerdjuren
slaktades, och på hvilket de stektes; rundtom altaret låg en
ring af stora stenar, på hvilka siarne sutto både vid offer-
måltiderna och under tingen, medan det öfriga folket
uppehöll sig utanför kretsen.

Platsen var helig och invigd; likaså hela den vida
udden från yttersta spetsen ända tili randen af skogen,
ett pilhåll från Panula-gården. Vid stränderna af udden
var det förbjudet att fiska och likaledes att jaga på bärgets
sluttningar. Förbi udden rodde folket helt sakta, utan
att göra buller med årorna, och i skogen vågade ingen
hvarken tala högt eller uppgöra någon annan eld än den,
som tändes då offren förrättades. Detta emedan bärget
var gudarnas boningsplats och ett hviloställe för Tapiola-
folket, skogsfolket, som där ville vara ostördt. Dit dref
Tapio de djur hän ville skydda mot jägare och fångstmän.
När en älg simmade öfver sjön, eller en lo sprang öfver
isen tili den heliga udden, litande tili skyddet af dess
skrefvor och klippor, som åt ena sidan stupade tvärbrant
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ned mot vattnet, ålåg det jägarne icke blott att lämna
bytet i fred, utan också att omedelbart begifva sig tili det
heliga trädet för att genom offer blidka skogens gud och
vinna tillgift för det hans husdjur oroats. Där lät Mielikki
sinä silfvertungade gökar gala, dit hvisslade Tellervo sinä
ekorrar, orrar och järpar. Och voro skogsgudarne vid
godt lynne, kunde det hända, att de drefvo fåglarne
och de fyrfotade djuren därur, så att alla näjdens marker
hvimlade af villebråd, och då stod det enhvar fritt att jaga
detsamma.

Gudarne hade själfve utsett bärget tili sin heliga
bostad. En gammal sägen visste nämligen förtälja att, då
den förste Panu slagit sig ned i trakten och frågat sitt
spåsåll, hvart gudarne ville förlägga sin offerlund, han
då fått tili svar, att han skulle spänna en otämd ren för
sin akja och låta den springa, tills den själfmant stannade.
Där skulle Panu kvista ett träd tili tecken på att stället
vore ett heligt ställe. Panu spände för en ungren och
hoppade i akjan. Den otyglade renen rusade som en
stormvind utåt isen på sjön, vände tvärs öfver näset vid
udden och rundt kring dess spets, och efter att hafva
beskrifvit en krets kring bärget störtade den med blixtrande
fart uppför högsta branten. Panu trodde sin sista timme vara
slagen, och att undergången vore oundviklig; det gnistrade
om stenarne, och barken flög från träden. Men uppe på
högsta spetsen af bärget stannade renen under en hög
björk, sörplande något vatten ur kallan vid dess fot och
föll så död ned vid dess rand. Då förstod Panu, att
udden och bärget skulle hållas heliga, och han helgade
dem jämte björken och kallan åt gudarne och offrade
hvart år en ungren åt dem på samma ställe, där de tagit
den förste tili sig.
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Son efter fader hade därpå hufvudmännen för Panu-
släkten ostördt härskat öfver stammen, hvars fjärmare
grenar likaledes frivilligt underkastat sig deras andliga
välde, såsom vårdarne af deras mest berömda offerplats.
Föddes så för några släktled tillbaka åt en af släktens
störste och förnämste siare tvillingssöner, och af dem fick
den ene namnet Panu, den andre Reita. De växte båda
upp tili lika store siare, lika gode sångare, lika skicklige
jägare, fångstmän och handelsmän. Efter fadrens död tjä-
nade de i tur som offerpräster och handhade i tur stam-
mens angelägenheter både hemma och borta, och stammen
stod under deras styrelse på höjden af sin makt och sitt
rykte. Panu ägde måhända större styrka, men Reita var
den skarpare i kunskaper och den andra öfverlägsen i
besvärjelser, medan båda voro lika berömda som smeder,
liksom för öfrigt alla Panu-män sedän urminnes tid. Men
så störde en kvinna friden mellan bröderne.

På den tiden företogos ännu Lapplands-färder, och
hvar vinter sträfvade Panu-männen mot norden för att
indrifva skatt och köpa pälsvärk och skinn. En vinter,
kort efter det Panu tagit sig en hustru från grannskapet,
snörde Reita skidorna på sinä fötter och begaf sig på väg
tili Lappland, bedröfvad tili sinnes, emedan brodren icke
mera tycktes bry sig om honom, utan tillbragte ali sin
tid med sin unga hustru. Hän blef länge borta, och ju
längre hän dröjde, desto rikare trodde man de välkomst-
gåfvor skulle blifva, hvilka hän lofvat de nygifta. Mid-
vinterh gick förbi, skarföret blef ypperligt, men Reita
afhördes icke. Hade en olycka drabbat honom? Där blef
stor oro på Panula, då snön smälte, och hän ändock icke
hördes af. Brodren blef allt oroligare. Hän offrade, råd-
frågade trolltrumman och skakade den, så att dess bjällror
klingade, men tärningen visade alltid mot lapparnes hemvist,
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utan att någonsin varsia om hemfärd. Hari började tro,
att lapparne förgjort brodren, och begynte göra sig redo
att fara och leta rätt på honom.

Trolltrumman hade alltid förut taiat sanning, och det
gjorde den äfven nu. Reita kom slutligen hem, ilande
ned utför de brusande forsarna med den första vårfloden,
och förde med sig en ung lappflicka, som han köpt,
en båtlast af allehanda skänker och därtill ett talrikt följe
af lappar. Brodren vredgades öfver det främmande folket,
och hans hustru visade ut ur sin stuga den unga kvinnan,
som tillhörde en föraktad stam, medan karelarne förbjödo
de främmande att slå sig ned på deras område. Som den
yngre sonen samlade Reita sinä ägodelar i den gamla
fädernegården samman, och drog bort öfver sjön och
byggde sig där en egen stuga. Åt sin hustrus stam-
förvandter anvisade han boningsplatser, fiskevatten och
ekorrskogar vid sjöns aflägsnaste ända, som sedän den
dagen bär namnet Lapp-botten. »Hvarför har bytet
minskats i skogen, hvarför försvinna björnarna, och hvarför
draga sig älgarna tili den djupaste ödemarken?» frågade
Reita vid tinget, där hans bror och de öfrige männen
sökte förmå honom att rygga sitt löfte tili lapparne. »Där-
för», svarade han själf, »att lapparne locka dem tili sig
med trollkonster. Nu hämtade de dem tillbaka». Och
tili en början såg det också i själfva verket ut, som hade
ekorrarna infunnit sig i större skockar än förr, och ville-
brådet ökats, och som funnes det numera långt flere björ-
nar, älgar, loar och järfvar än sedän åratal tillbaka.

Där uppstod ingen öppen tvedräkt mellan bröderne,
men förhållandet mellan dem var ingalunda lika varmt
soin förut, och de samlade i hvar sitt visthus. Dittills
hade hela stammen gemensamt delat utbytet af jakten,
fisket, svedjebruket och handein. Nu delades allt i två
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delar, och icke långt därefter började hvar gård sköta sinä
egna affärer. Pojkarne af Panu-släkten kallade Reita-poj-
karne »lapp-kattor» och Reita-pojkarne hämnades genom
att förstöra de andres snaror och ofreda deras metställen,
något som i sin tur gaf upphof tili slagsmål och allehanda
käringsskvaller.

Reita hade afstått från ämbetet såsom offerpräst, så
att Panu ensam fick taga vård om det heliga bärget och
dess gudar. Men sin äldste son som också kallades
Reita uppfostrade han tili besvärjare och lärde honom
alit hvad han själf inhämtat af sin far, förutom mångt och
mycket, som han lärt af lapparne. Alit detta ansåg fadren
dock otillräckligt och sade därför på dödsbädden tili sin
son: »tag minä skidor, så snart du begrafvit mig på slutt-
ningen af det heliga bärget, löp en veckas tid rätt norrut,
så ytterligare en vecka åt nordväst, tills du ser ett svind-
lande högt fjäll och vid dess fot en sjudande fors. Där
bor din morfar och dig meddelar han nog alit hvad han
inte ville lära mig».

Den unge Reita dröjde länge på sin färd, och då
hän återvändt, meddelade hän åt ingen, hvar hän värit,
men det oaktadt kommo snart underliga rykten i omlopp
om hans hemfärd. Hän hade börjat finna det ledsamt
borta i det främmande landet, men vägen hem hade värit
lång och så villsam, att hän icke vågat bege sig på
färd. Då hade hän kallat andeväsenden tili sin hjälp och
utfäst sin bästa ko som belöning åt den, som förde honom
hem. Den första, som kom, sade sig flyga som en orre,
men den brydde hän sig inte ora; en annan som en tjäder,
men tjädern dugde icke häller; men en tredje kom i
skepnad af en örn, och på dess rygg satte hän sig. De
hade dock knappast satt sig i rörelse, förrän hans hatt
föll af hans hufvud. »Stanna, jag tappade min hatt!»



ö 120 o

bad hän. »Vi ha inte tid att vända om, vi ha redan
hunnit öfver sju kyrkogäll», svarade örnen, och i detsamma
voro de framme. Örnen slog sinä klor i den utlofvade kon
och förde den upp på offerbärget, där dess ben ligga än i
dag. Lika litet berättade Reita om det hän lärt, men
snart nog varsnades det, att hän ägde välde öfver andarne.
När hälst hän ville, kunde hän falla i dvala, lösgöra sin
själ från kroppen och sända den tili andra näjder och
andra tider att taga reda på sådant, som framdeles komme
att hända. Hän hade fört helt och hållet nya, hem-
liga kunskaper med sig, och hän hade lärt sig allehanda
trollformler, som hän icke allenast själf började använda,
utan också meddelade åt andra, som hade behof af dem.
Hän påstod, att man hvarken på jakt, vid fiske, sjukdomar,
resor eller andra tillfällen behöfde signerier, besvärjelser
eller de tre hemliga ursprungsorden. Hvem hälst, som
vore förfaren i trolldom, eller ägde någon nyckel därtill,
vore det också blott en sten, en hand, en benbit, en åsk-
vigg eller annat, kunde därmed efter sitt behag hindra
eller lösa andarne; större visdom behöfdes inte därtill.
Besvärjelsesånger och signerier vore en kunskap, som
icke hvar man kunde äga, men trollkonster kunde en-
hvar lära.

Reita betraktades länge med förundran och misstro,
och underliga ting berättades om hans signerier; så små-
ningom började dock både hans egna stamförvandter och
andra att vallfärda tili Reitala, hans gärd. Folket började
tili och med betrakta Panula-brödernas visdom såsom
barnslighet i bredd med Reita-signerierna, hvilka ägde behaget
af både hemlighetsfullhet och nyhet, samt därtill ansågos
lika kraftiga som lapparnes konster. Panula-bröderna, Panu
och Jorma, kallade Reita en svärmare och fåne, åt hvilken
allvarliga män endast kunde skratta. Hans fallande i dvala
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pästodo de vara kroppslig svaghet och andlig sjukdom
och hans visdom icke bättre än kvinnoklokhet. Där ur-
sprungsord och besvärjelser tili intet båtade, där hjälpta
icke häller trollkonster. Enligt dem vore allt sådant samma
galenskap som korstecknet, radband, bikt och annat i den
vägen, som de dels sett på färder inåt Ryssland, dels vid
Kontojärvi kyrka. Och lika hufvudlöst vore det att springa
efter slikt. Alla sådana nyheter hade egentligen bort
förbjudas, och vid tinget hade det också redan ett par
gånger värit fråga om att göra slut på lapp-väldet med
alla dess förvillelser, men då det skulle gifvit anledning
tili krig inom stammen, och Panus folk icke ville inlåta
sig därpå, blef det ingenting af det förslaget.

Panu dog tidigt, medan hans äldsta son ännu var
ett barn, hvarför vården om offerplatsen och förrättandet
af offren samt besvärjare-tjänsten öfverflyttades på hans
bror Jorma. Hän skötte allt så godt hän kunde, men då
hän var en långt bättre sångare och kantele-spelare än be-
svärjare, förminskades Panu-namnets gamla anseende allt-
mera, medan Reita i samma mån blef alltmer berömd.
Folk pästod tili och med, att ali visdom flyttat från Panula
tili Reitala-gården och likaså att gudarna dragit bort tili
andra sidan af sjön.

Sä inträffade några dåliga villebrådsår, och samtidigt
gåfvo vattnen på långt när icke lika mycket fisk som förut,
så att missnöje och knot uppstodo. Då männen dagen
lång sträfvat i skogen utan att föra hem ens ett halft
timmer ekorrskinn, eller då de uppdragit den tomma not-
kilen i land och sutto tillsammans, dystert språkande om
forna tider, sökte de alltid utfundera, hvad orsaken väl
kunde vara tili denna gudarnes nidskhet. Och då kommo
de alltid tili den slutsatsen, att det berodde därpå att offren
inte längre förrättades med samma omsorg som förut, att



o 122 o

den rena fädernetron ej mera aktades, utan ersatts af en
blandtro, som hvarken vore den ena eller den andra. Reita
tillätes ju att drifva omkring och oroa de aflidnas andar,
hans hustrus stamförvandter finge ostördt ställa upp sinä
trägudar och offra åt dem, ja, äfven andra började lita sig
tili dessa. Andra åter satte allt mera sin förtröstan tili
de kristnes Jesus, de förde sinä barn att döpas i hans
namn och tvättade icke mera i den heliga källan bort det
namn, prästen gifvit, säsom förut värit sed. De förstörde
fiskevattnen med sinä trollkonster och drefve bort villebrå-
det. En och annan hade ju tili och med ertappats med
jakt på det heliga bärget. Alit slikt hade stammens siare
bort göra slut på, men hän vore ej mannen att göra det.
Ali visdom tycktes ha fösvunnit från Panula. Där ginge
det nog för sig att lefva godt på gamla besparingar
från äldre tider, men huru skulle de slå sig ut, som endast
från skogen kunde hämta sin bergning? En ny siare måste
väljas, en ny offerprest, och funnes ingen duglig sådan
inom egna byns råmärken godt, dä finge hän sökas
utanför desamma!

Så menade några, men andra höllo före, att Reita
hjälpte och understödde sinä egna släktingar. Hvarför
skulle inte också de sätta sin lit tili Reita? Hän borde
väljas tili offerpräst! Men hän vore af lappsk börd.
Än sedän, då den egna stammen i alla fall vore maktlös.
Det hade ju ofta händt, att hans signerier hjälpt, där
Panus konster icke båtat det minsta. Hade inte björnen
senaste sommar slagit både Panus och andras boskap,
medan de kor, som signats af Reita, trifts ypperligt? Sig-
neri vore en hemlig kunskap, som smöge fram liksom
ormen i mossan, utan att någon visste ordet af förrän den
stunge en i foten. Mot denna kunskap ägde de vreda andarne
intet skydd; de visste ej på förhand, när och hvar den
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skulle drabba dem, och därför fruktade de hvar och en
som tili äfventyrs ägde kunskap i signerier. Ordets makt
fruktade de inte längre, såsom förut, då siaren ägde den
rätta kraften; nu hade hän förlorat den; hans blick hade
mistat sin skärpa, hans sinne sin styrka. Ej under då att
allt flere öfvergåfve den gamla tron och slöte sig tili
Reitas folk.

Jorma var en stillsam, välvillig man, som kände sig
nedtryckt af de plikter, som efter brodrens död tillfallit
honom. Hän hade icke beredt sig för siarekallet och
dugde icke att utföra besvärjelserna för ett folk; sitt lif
hade hän tillbragt i skogarna, sommar efter sommar hade
hän fiskat vid fjärran belägna holmar, och när hän var
hemma, hade hän hälst suttit vid sin kantele, spelande och
sjungande sinä egna visor. Vore blott den unge Panu
gammal nog att blifva offerpräst! Hän hade födts med en
tand i tuumien, och därför väntade hans mor, att hän
skulle växa upp tili en besvärjare som få. Men det såg
ut, som om tanden funnits där förgäfves. Ej ägde hän
den stadga, som höfdes en blifvande besvärjare; hän var
en vildsint, slagslysten sälle, som föga brydde sig om
gudarne, men hånade både dem och offren och de gamla,
heliga sångerna och besvärjelserna. Enligt Jormas åsikt
vore hän ingalunda den man, som kunde bringa en bättre
tid att gry.

Men då Panu var tjugu år gammal, hände honom
något besynnerligt på en älgjakt. Hän säg älgen taga
vägen öfver sjön och följde genast efter. Älgen var ovan-
ligt snabbfotad, den sprang långa vägar, gjorde vidsträckta
bukter, skymtade emellanät fram, men rusade i väg igen,
så att snön stod som rök omkring den. En gång trodde
Panu sig vara inom skotthåll, men då hän skjutit, fann
hän, att hän endast träffat en stubbe. Hela vinterdagen
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i ända fortsatte hän förföljandet, men snön började falla,
och skidföret blef allt sämre, slutligen kände hän ej längre
den trakt, där hän skidade fram. Natten mulnade, snön
fortfor att falla, i skogen susade det och tisslade, som hade
andarne hviskat tili hvarandra, och från bärgets topp hördes,
än starkt, än svagt, sällsamma läten. Panu kunde icke
finna vägen tillbaka och började färdas omkring på måfå.
Hän sökte klättra uppför branten, men gled åter ned, och
efter att hela natten hafva irrat fram och åter på måfå,
befann hän sig vid daggryningen under en stor björk på
toppen af ett bärg. Hän igenkände stammens offerplats,
såg Panula ligga långt nedanför och hörde hundskall
därifrån. Hän hade, utan att veta det, förföljt Tapios älg,
och det var hän, som lockat honom upp på det heliga
bärget.

Från den natten var Panu helt och hållet som för-
ändrad; hän hade med ens blifvit medveten om sitt kali.
Hän öfvertog genast gårdens affärer, och efter att hafva
gjort några lyckade handelsfärder, förrättade hän följande
vår med Jormas hjälp de stora offren och hän gjorde det
som en gammal siare. Också hans öga visade sig mäktigt
den skärpa, som var medfödd inom Panu-släkten, och
länge dröjde det ej, förrän hän började utföra saker, som
visade, att hän var boren en siare. Där låg i hans besvär-
jelser en kraft, som bragte åhörarne att darra, och inom
kort botades där sjukdomar i Panula-badstun så lätt, som
hade det värit fordomtida. Vid följande ting valdes Panu
tili siare i stället för Jorma, som med glädje lämnade
ämbetet.

Panu egnade offerberget bättre vård, än som tillförne
kömmit det tili del, och hän försummade intet tillfälle att
blidka gudarne. Vid foten af den heliga björken uppförde
hän åt guden ett litet hus af trä tili bostad, och där fick
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aldrig saknas nägot af det färskaste och det bästa gärden
förmådde. Dit förde hän förstlingarne af alla sinä håfvor,
och hän förmådde andra att göra detsamma. Och då
någon frågade, hvad siika nyhetsmakerier månde betyda,
svarade hän, att gudar såväl som människor hälst bodde i
hus. Men nägra af sinä trognaste anförtrodde hän, att
kunde guden förmäs att slå sig ned i ett af människor
bygdt hus, skulle denne mistä sin kraft och som ett hus-
djur tvingas tili lydnad. Hvarföre vore de kristnes Jesus
sinä tjänare bevägen om icke därför, att de behandlat
honom så? Hvem som lärt honom slikt? Det yppade hän
för ingen, men sade blott, att så vore det. Och ännu
bättre vore det, om bostäder också uppfördes åt husgu-
darne vid de olika gårdarna. Folket började följa hans
råd, och det såg nastan ut, som hade det båtat. Ville-
brådet ökades i skogarne, och fisken började ånyo infinna
sig tili de gamla lekplatserna.

Innan Panu ännu blifvit vald tili besvärjare, hade
hän stått på någorlunda god fot med Reita och så ofta
sällskapat med denne, att en och annan börjat hviska,
att hän hos Reita ginge i lära. Men så snart hän blifvit
siare, förbjöd hän de sinä att vidare umgås med Reita-
folket och förklarade den för sin ovän, som hos Reita
sökte bistånd, och då Panu tili sist dräpt en lapp, som
hän ertappat med jakt på det heliga bärget, blef ovänska-
pen dem emellan öppen. Panu hetsade honom som en
varg, och tili sist drap hän honom med spjutet på Reitas
egen gård, dit hän sökt sin räddning. Reita skyndade tili
med sitt folk, och förklarade Panu ärelös såsom den där
brutit hemfriden, men Panu svarade med hotelse att dräpa
enhvar, som skändade det heliga bärget. Reita hånade
Panula-siarne, som inte kände annat än det de sågo med
sinä ögon och hörde med sinä öron, som liknade hundar
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utan väderkorn, och hvilkas visdom släpade sig fram längs
jorden likt vingeskjutna fåglar. En mängd folk samlades
tili stället, och vreden sjöd inom Panu, så att hans styfnade
tunga ej förmådde framföra ett ord tili svar. Hän blef
allt mer rasande och, då hän aflägsnade sig, hotade hän
slå ihjäl Reita, hvar hälst hän träffade honom. »Om
du vore en värklig besvärjare, skulle du inte lita tili vapen,
utan utmana mig tili ordstrid för att mätta ditt hat.»
»Jag sjunger dig ned i karret, om jag träffar dig pä min
väg!» ropade Panu. »När blir det?» frågade Reita.
»Närhälst jag råkar dig!» Med den hotelsen gick hän,
hånad af Reita-folket för det hän trodde sig kunna våga
en ordstrid med en lappsk trollkarl.

Det kom också senare tili en strid, och i den blef
Reita dräpt, men ingen visste rätt, huru det gått tili. Hans
lik kunde icke igenfinnas, och Panu påstod sig hafva
sjungit honom ned i ett kärr, då de möttes i skogen, och
Reita uppmanat honom att försöka det. Men Reita-folket
berättade, att en herde sett, huru Panu följt Reitas spår
och skjutit honom en pii i ryggen. Reitas gård brändes
ned, hans stamförvandter skingrades, och hustrun jämte
barnen flydde bort. En af döttrarna hade förvillat sig
från de öfrige och fördes tili Panula, där hon upptogs
som trälinna.

Sedän Reita omkommit, blef Panu enväldig i trakten
kring Korpijärvi sjön. Hän hade tillvällat sig Reitas makt,
och det påstods tili och med, att hän också slagit under
sig dennes gudar och ali hans kunskap i hemliga
ting. Åtminstone kunde en och hvar se, att hän ställt
upp en gudabild af trä framför huset pä offerbärget, af
samma slag som de, hvilka lapparne hade på sinä offer-
platser, men större och ståtligare. Hän sade sig ha gjort
det, emedan en gud, som antar människoskepnad och går
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in på att behälla den, aldrig mera kan afkasta den, utan
allt framgent förblir människornas tjänare och följer dem
hvart de än vilja.

Panus styrelse gestaltade sig allt förmånligare för
stammen, på samma gång som hän själf tillväxte i rikedom.
Panula blef på nytt hela Karelens medelpunkt. Folket
infann sig där för att offra och söka råd, hjälp och bot
mot ofall och sjukdomar. Panu lyckades tili och med
ställa sig mycket väl med fogden och af honom utvärka
förbud för savolaksarne att slå under sig jord på Östra
sidan om gränsbärget Rajavaara, att hugga svedar där,
att jaga och att fiskä i de öfre sjöarne, dit en och annan
af dem börjat tränga sig fram. Dessutom utnämnde
fogden honom tili öfverman för tinget, gaf honom
fullmakt att upprätthålla konungens välde i ödemarkerna
och befallde folket att lyda Panus bud lika mycket som
sinä egna.

Men i skogen lefde ännu nägra af de lappar, som
Reita fört med sig, och som ej helt och hållet flyttat
bort. För fridens skull hade fogden förbjudit att oroa
dem, så länge de intet ondt gjorde. Fattiga och maktlösa
voro de dessutom, och drefvo omkring än här, än där.
Och därtill skyddades de af tron, att villebrådet skulle
försvinna från skogarna, om lapparne drefves bort eller
helt och hållet utrotades.

Där funnos också andra, som ej gillade Panus bete-
ende, och tili dem hörde gamle Jorma. Deras missnöje
berodde främst därpå, att den vantro Reita infört kömmit
tili väldet på nytt och utbredde sig allt mera, samt att ett
motbjudande beläte uppställts på det heliga bärget att af
folket tillbedjas. I deras ögon ägde Panu icke häller den
rätta anden och kraften. Hän lade för mycken vikt vid
yttre ting och fordrade vid hvarje tillfälle detsamma af
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andra. Men desse missnöjde voro icke mänga, de fleste
prisade Panu därför att hän åter samlat stammen under en
ledare och i en tro. Nu behöfde de ju icke längre frukta,
att Krist-Jesus lönligen skulle stjäla sig öfver gränsen och
locka folket öfver tili sig.
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På Panula gård firades, under väntan på dem, som

rest tili marknaden, ett flere dagars gästabud. Utom de
medlemmar af stammen, som bodde i närheten af sjön och
längs flodstränderna, hade dit samlats äfven andra, från
skogarna i det inre och från trakterna längs vattendragens
öfre lopp. Af dem, som hade pälsvärk att sälja, hade på
långt när icke alla själfva begifvit sig i det dåliga skidföret
tili marknaden, utan gifvit Panu i uppdrag att sköta om han-
dein. Hän finge i alla fall ständigt högre pris än alla andra,
och under tiden väntade ägarne af pälsvärken i hans gård,
där de enligt gammal sed välkomnades och förplägades på
det bästa. En hei oxe hade slaktats för gästernas förpläg-
ning, öl hade brygts tunnevis, och dessutom hade hvar
och en medfört sin egen vägkost. Dagarna i ända fortgick
festandet i de två stora stugorna, i den ena med sång och
lekar, i den andra med ätande och drickande, medan de
äldre förnötte sin tid i badstuns sjudande ifnma, och de
små pojkarna roade sig med att skrinna utför strandbrinken
ned på isen. På en klippa bakom gården stod ständigt
någon på vakt för att gifva signal med en lur, så snart hän
upptäckte de väntande ute på fjärdens is.

Aho, Panu. Q
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Det hade blifvit ett uppehåll mellan danserna, och i
den främre delen af stugan gick ölstånkan från man tili
man, medan flickorna i den andra delen af rummet ord-
nade sinä dräkter och tillknöto sinä hårband. Fönsterluc-
korna stodo öppna och Ijudet af pojkarnes lek inträngde
från gården, där de på en gammal renhud uppförde Lem-
minkäinens strid med Pohjola värden. Vid ugnsknuten bak
i stugan mullrade handkvarnen, som slafflickorna hållit i
gång sedän tidigt på morgonen, under det de andra dansat.
De trötta flickorna drogo, slöa och tankspridda, på kvarn-
vefven, riktande sinä tanklösa och känslolösa blickar mot
ljuset, som trängde in genom fönstren. Kvarnen stannade
blott för en kort stund, då någon af flickorna fyllde dess
öga med säd, eller med en vinge sopade ihop mjölet i en
näfverrifva och förde det tili värdinnan i den andra stugan.
Just nu hade kvarnen också upphört att svänga rundt. Den
ena af slafvinnorna tog den fyllda näfverkorgen och förde
den genom farstun tili värdinnan i den andra stugan, och
tryekte sig, där hon gick, tätt tili muren för att icke sola
deras dräkter, som värit med i dansen.

Där hänger på en krok öfver härden en stor, svart
gryta, hvars innehåll värdinnan håller på att omröra. Hon
är liten tili växten och af ett mildt utseende, ansiktet är
litet och blekt och med ett uttryck af undergifvenhet i
blicken; hela gestalten antyder nedslagenhet och lidande.

Nu räcker det nog tili. Gå nu också du Annikki
och byt om dräkt, så kan du också vara med om de andras
upptåg, sade hon tili flickan, som hämtade mjölet.

Hvad bryr jag mig om deras upptåg! Är det inte
bättre att jag börjar plocka tjädrarne?

Gör det, och fort! Panu kan komma hvilket
ögonblick som hälst, och det bästa är inte godt nog för
duktiga karlar!
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Orden yttras af Ilpotar, grannvärdinnan, som snor om-
kring, som vore hon hemma i huset.

Låt dem nu hvila en stund. De ha hela dagen
dragit handkvarnen, och här finnas ju andra, som kunde
hjälpa tili vågar värdinnan i huset framkasta.

Men Annikki har redan tagit fåglarna och beger sig
ut med dem.

Du håller dina trälar alltför bra ... det felas bara,
att de skulle vara med i dansen! hånar Ilpotar.

De äro också människor.
Inte är lappyngel förmer än kreatur.
Annikki är inte mer af slafsläkt än någon annan.

Hon har vuxit upp som fosterbarn och alltid betraktats som
släkting, fast hon fått lof att arbeta.

Förr blefvo alla krigsfångar slafvar, men kanske
det blifvit annorlunda nu för tiden. Så mycket vet jag i
alla fall, att åtminstone har Panu hittills betraktat henne
som trälinna.

Kanske du, Ilpotar, känner Panus tankar bättre än
jag, men huru som hälst drifver jag inte' ens en slaf att
arbeta, tills ryggen brister.

Det kunde väl vara likgiltigt med sådana ynk-
ryggar, men du är väl ännu rädd för den döda Reita och
hans besvärjelser. Men för dem kan man vara lugn, sen
en bättre kari än han nu sköter om slikt.

Värdinnan svarade ingenting, men lämnade gröt-
kräcklan åt sin hjälpreda och stack sig ut. Ilpotar gläntade
på fönsterluckan och såg efter henne. Värdinnan gick öfver
gårdsplanen tili ett skjul, där Annikki höll på att plocka
sinä fåglar och började hjälpa henne.

Det är också ett göra för siarens hustru att
befatta sig med slafsysslor! hånade Ilpotar. Hvad skulle
det väl blifvit af det här gästabudet, om inte jag åtagit mig
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att bestyra om det? Panu fick själf lof att hämta mig
tili ölbrygden. En tafatt stackare kallade han sin hustru.
Vet ni flickor, hvad jag sade?... »Hvem bad dig gifva
dig ut på långresa efter en hustru .

. . som om du inte
kunnat få någon på närmare håll.» Han hade ingen-
ting att svara, men jag vet att han länge ångrat den där
affären.

Hvad var det måntro, som lockade honom?
Pängar! Panu är snål och girig efter gods och

guld. Men den gången gick alit sin kos, förrän han fick
sin del. När hennes far blef ensam, gaf han sig åt Krist-
Jesus och förde sitt guld och silfver tili munkarna på
Valamo. Det fick Panu, för det han begaf sig öfver ån
efter vatten.

Det skulle väl ändå inte gått an att han gift sig
inom egen släkt?

Hvarför inte? På andra sidan gränsbärget är det
redan helt vanligt. Då vet man åtminstone hvem man får,
så att det icke går som med Panu.

En bra människa är värdinnan i alla fali.
Bättre att vara rent gemen än alltför god. Här

bli alla trälar lättingar. Börja nu duka bordet!
Han hade bort gifta sig med er.
Klokare hade det nog värit, men där var för

mycket skvaller i vägen. Hon har ju inte ens orkat föda
honom flera barn än den där pojkstackarn, som tili på kö-
pet tar efter sin mor. Och den skall bli siare! Hvad fli-
nar ni åt! Åt det kanske, att jag inte häller har mer än
en dotter? Mera kan väl ingen begära med en sadan
gubbstut tili man ... jag trodde det var mera bevändt med
honom, men han duger tili ingenting.

Ni hade ju också en son.
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Den groft byggda och alit utom godsinta kvinnans
ansiktsuttryck förändrades med ens och blef vekt. Det
ryckte kring hennes mun, men i nasta ögonblick hade hon
lagt band på sin känsiä och fräste tili:

Hall munnen och rör i din gryta, att inte gröten
blir bränder.

Det var en öm punkt, som Ilpotar inte tålde höra
att någon vidrörde.

Annikki och värdinnan sutto på tröskeln tili uthuset
och plockade fåglarne.

Låt dem nu vara, sade värdinnan. Resten kan
jag nog plocka ensam. Gå nu och gör dig själf fin .. .

Kari är ju här.. . det var ju han, som kom med de här
fåglarna ..

. såg du honom inte i stugan?
Jag tror han var därinne.
Bry dig inte om den rännkäringens gemenhet,

nog känner du Ilpotar. Hon ränner efter Kari för sin
egen dotter, men han tar henne inte för ali världens guld.
Han talade nyss med mig och gaf på nytt tre vackra loskinn
tili lösen för dig. Och hans mor skickade dig kläder,
som hon själf sytt... de äro i ett knyte på vinden, gå dit
och kläd dig, så kan du sedän vara med i leken med
de andra.

Annikkis allvarsamma ansikte lystes upp af en skymt
af glädje, men mörknade genast igen, i det hon satte sig
på nytt.

De andra flickorna börja igen okväda mig, sade
hon med gråten i haisen.

Det våga de inte, då Kari är där, och hvad de
säga bakom din rygg, behöfver du inte låtsa om. De
afundas dig dina klara ögon och runda kinder, men det
är bara dig tili beröm. Jag kan ju tala om, hvad Kari
anförtrodde mig. Han ämnar igen begära dig af Panu,
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och om lian ger med sig, kari det hända, att du ännu i
kväll dansar brud.

Panu går inte in på det, lösen är ju ännu inte full.
Kari sade sig hafva vänner, som gå i borgen för

att han inom året betalar det, som fattas. Gå du bara tili
dansstugan; när marknadsfolket kömmit hem, blir det inte
mera tid tili sådant.

Annikki reste sig, tvättade sinä händer och sitt an-
sikte och gick tvärs öfver gården tili boden, där lion hade
sinä kläder.

Värdinnan blef kvar, plockade de sista fåglarna och
svedde bort dunen öfver elden. Annikkia giftermål var
hennes käraste pian. Hade hon icke själf en gång hört
något kvida i skogen, och då hon sett efter hvad det var,
tunnit barnet i ett snår och burit det hem? Panu hade
velat taga det afdaga i hemlighet, men hon hade förhindrat
det. Sedän flickan hämtats tili gården, hade hon behandlat
tienne som eget barn och gjort hvad hon kunnat för henne,
men hennes myndighet i huset var föga stor. Hvarför
hade hon också kömmit hit från sitt aflägsna hem, där
hon värit allas älskling? Hon skulle själf hällre tagit en
annan, men man hade gifvit bort henne åt den långväga,
rika siaren. Härdt hade hennes lif värit här, tungt och
svårt, och hennes lott föga bättre än trälinnans; huru mycket
bättre, om hon i stället kastat sig utför Imatra, som dånade
tätt under hennes hem. Människorna här voro helt olika
dem i hennes hemtrakt på stranden af den vackra Vuoksen,
sederna voro andra än där och likaså deras sätt att tänka
och tala. Där fans fruktbar jord, gröna lunder och öppna
slätter, här var kärr och stenbunden mark och bärg med
vildskog och klyftor. Männen voro trumpna och hård-
hjärtade, kvinnorna afundsamma och elaka. Främmande
kvinnor trängde sig in under hennes takås och spelade
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värdinnor. Och ständigt samma fruktan ... om Panu
visste alit, skulle det gå henne illa!

Men nu vågade hon, nu hade ingen tid att speja på
henne. Hon reste sig, gick tili fähuset, gömde sig i dess
mörkaste hörn, föll på knä och bad. Det var icke för sig
själf hon bad, men hon bad tili den Högste om lycka för
Annikki och bugade sig tili golfvet, ehuru hon icke hyste
synnerligt hopp, att Gud skulle lyssna tili hennes böner,
då hon ej vågade tända ljus . . .

I stugan höllo de på att börja en ny dans, och
kantelespelaren vid ändan af bordet lät tili ett förspel sinä
fingrar löpa öfver strängarne. Annikki hade klädt om sig
på vinden och smog sig in i stugan, där hon stack sig
bakom de andra flickorna vid ugnen och satte sig på
kanten af kvarnstenen. Men hennes nya dräkt hade väckt
uppmärksamhet.

Se på trälinnan, som också tänker vara med i
dansen! sade Kylli, Ilpotars dotter, som ansåg sig förnämst
bland flickorna.

På gossarnas sida valdes ledare för leken.
Kari skall bli kung! ropade någon.
Inte jag, välj någon annan!
Hvem vilja flickorna ha?

Kari, Kari! ropade en mängd röster från deras
sida, och flickorna drogo sig så mycket från hvarandra,
att enhvar af dem kunde ses.

Kari måste samtycka tili deras önskan. Hän knäppte
upp sitt skramlande svärdsbälte, aftog sin långa, hvita vad-
malslifrock och steg fram på golfvet. Hän var en af
stammens vackraste karlar, lång, smärt tili växten, med
rena drag och med ett kort, ljust skägg på hakan och
öfverläppen; hans ögon voro bruna, hans hår långt, ljust,
deladt midt på hufvudet och räckande ned på skul-
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drorna. Duktig och djärf som jägare var han icke mindre
berömd för sin snabbhet på skidor, och man påstod tili
och med, att Hiisis älg fått lof att skynda för att hinna
undan honom.

Flickorna i rad! befallde han.
Kungen i leken hade rätt att framför de andra väljä

sin meddanserska, och flickorna stodo där i väntan på
hvem Kari skulle taga.

Spela upp! befallde Kari, och då kantelen stämde
upp en glädtig melodi, dansade han med spänstiga steg
fram tili vrån, där Annikki stod, fattade hennes vänstra
hand med sin högra och förde henne fram tili den heders-
plats under fönstret, som tillkom lekens kung.

Han valde trälinnan! fnyste Kylli, med en knyck
på hufvudet, så att flätorna svängde, medan ett sakta knot
samtidigt hördes från den öfriga flickhopen.

Så blef då trälinnan för en gång drottning! sade
den välmenande kantelespelaren, gubben Jorma, hvars
fingrar snabbt som en stegrande fåles fötter flögo från
sträng tili sträng.

Utan att bry sig om stickord och elaka blickar, med
upprätt hållning och högburen panna, förde Kari sin flicka
fram på golfvet, där hon med böjdt hufvud och nedslagna
ögon följde hans steg, under det en djup rodnad färgade
hennes mörklagda kinder. Åt höger och vänster, framåt
och tillbaka, svängde paret sig fram öfver golfvet, utan att,
såsom seden fordrade, yttra ett enda ord tili hvarandra.
De äldre och medelålders männen sutto på väggbänkarna,
och kvinnorna trängde sig från den andra stugan fram i
dörren för att se på dansleken. Panula värdinnan stod vid
ugnsbänken och betraktade med ett vänligt småleende sinä
favoriters dans. Annikkis nya dräkt passade henne för-
träffligt, och hennes nya, hvita skor skeno vackert i dansen.
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Det var för öfrigt intet under att allt passade, då det
gjorts efter mått, som värdinnan, utan Annikkis vetskap,
tagit af hennes hvardagskläder. Snart skulle Annikki siippa
slafveriet, snart skulle hon kunna röra sig med täckt
hufvud bland de andra unga värdinnorna ... Panu skulle
säkert nu gifva sitt bifall, då hän kunde vara säker om
lösen. Och då skulle de hålla ett ståtligt bröllop för
flickan.

Annikki vågade icke lyfta sin blick från golfvet och
fästa den vid Kari. Hon kunde icke minnas sig någonsin
hafva sett honom rätt i ansiktet, utan hon hade blott på
afstånd följt hans kommande och gående och fägnat sig
åt hans präktiga gestalt och lyssnat tili klangen af hans
stämma och tili hans visor, då hon vallade boskapen i
skogen, eller då hän på väg tili fångst eller fiske gått
henne förbi. Jo en gång hade hon dock sett honom
i ansiktet, en månljus höstafton, då hon letat efter ett vilse-
gånget lain i ödemarken, och Kari råkat möta henne. Först
hade hon blifvit skrämd och, i tanke att det var en stig-
man, skyndat undan i snåren. Men hän ville inte göra
henne något förnär, utan talade mildt tili henne och hjälpte
henne att följa spåren, tills de hörde ett bräkande och
funno djuret hopkrupet under en buske. Kari bar lammet
ända fram tili gården, men lämnade henne vid ledet och
såg då på henne med en så underlig blick, att hennes
hjärta krympte ihop. Hän hade svärd vid bältet, båge
öfver axeln och koger vid sidan, och hän var vacker som
Tapios egen son, då hän, utan ett vidare ord, försvann i
skogen. Huru gärna skulle hon icke ha velat följa honom
eller som en skogens jungfru drifva villebrådet fram tili
honom, föra honom tili vackra, villbrådsrika näjder och där
i någon skuggig lund luta hufvudet mot hans bröst.
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Tili en början vågade hon knappast tro dä värdinnan
berättade, att Kari friat tili henne hos Panu och lofvat
erlägga i lösen hvad hälst än denne begärde. Men då
Kari alltid talade om henne som sin egen, och, när de
träffades på vägen tili brunnen, kallade henne sitt lam,
som hän en gång skulle bära på axeln tili sitt hem, så
stego glädjetårar upp i hennes ögon, och mera än en natt
höllo henne tankarna därpå vaken på loftet, där hon sof.
Det betydde ju föga, när Kari kunde få ihop tillräckligt
tili lösen, så länge hän blott hölle henne kär! Och det
gjorde hän, nu fattade hän så ömt hennes hand och drog
henne tili sig, bärande hufvudet så högt, att hon ej vågade
lyfta blicken tili hans ansikte. Som i en vaken dröm
rörde hon sig fram vid Karis sida och kände sin djärfhet,
sin själftillit stiga, tills hon icke mera egnade en tanke åt
dem, som sågo ned på henne och betraktade henne såsom
alltför ringa för Kari.

Dansen upphörde, och Annikki skyndade hastigt
öfver tili den andra stugan för att erbjuda värdinnan sin
hjälp. 1 förstugan stod Ilpotar med händerna i sidan, gaf
Annikki en illvillig blick och hväste henne i orat: »sväng
dig du bäst du gitter, upp på grenen svänger du dig
ändå inte!» »Det skulle kanske kunna hända,» tänkte
Annikki, men brydde sig inte om att svara, utan skyndade
tyst förbi den myndiga kvinnan in i den andra stugan,
där hon ur en annan kvinnas hand tog en brödspade och
började med jublande sinne skjuta in pirogerna i ugnen.

Kom och hör på Karis sång. .. han sjunger tili
dig! hviskade om en stund en annan trälinna i dörren
jag ser efter att pirogerna inte brännas .. . skynda dig!
Och flickan sköt henne bort från ugnen, ut i förstugan.

Mellan danserna knäppte Jorma på sin kantele och
sjöng för att roa ungdomen om Lemminkäinens äfventyr,
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och om hur denne deltog i de lockiga jungfrurnas glädje
och glam pä den fagra ön. Men när hän sjungit en
stund, sköt hän sin kantele öfver tili Kari, som satt bredvid
honom, och sade;

Min röst är sträf och gamla minä visor.. . sjung
du, som är yngre, du gör det bättre.

Dina visor äro bra nog, de vackraste i hela
Karelen ...

Sjung du i alla fall.
Sjung, Kari! upprepade också de öfriga.

Kari hade redan börjat, då han varsnade Annikki
i dörren. Sedän han spelat sin första korta sång, satt han
tyst en stund, och öfvergående från den gamla melodin
tili en ny sjöng han:

Blott en enda vän jag äger
Under himlens vida fäste,
Endast en, sorti huld mig blifvit
Uti tvenne stora byar.
Svarting kallas hon af några,
Liknas också vid en eldbrand,
Men för mig hon är som honung,
Som ett skogens bär så ljuflig.
Långsamt dock det är att vänta,
Ledsamt nog att lefva ensam;
Sallan är det att vi rakas
Sallan blott vi se hvarandra,
Strid är strömmen, som oss skiljer,
Skarpare dock oväns tunga.
Väl jag hatet än besegrar,
Kommer sist väl öfver strömmen
Och bär hem min egen flicka.

Så lyder den visan!
Sjung mera.
Nu är det någon annans tur.
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Men alla yrkade på ännu en sång af Kari.
Han bragte på nytt strängarna att ljuda i en vemo-

dig melodi, som öfvergick tili en glädtig:
Där du satt, blef fröjd omkring dig,
Där du gick, gol göken glädtigt,
Där du stod, blef ljust i stugan,
Mest jag af din dans dock tjusats.
När du satt på gråa klippan,
Eller vandrade längs gärdet,
Klädde klippan sig i färger,
Yfdes skogen högt af stolthet,
Blef det varmt i mark och hagar.

Om hvem är det Kari diktat sin visa? frågade
Panula värdinnan.

Det fins ju inte mera än en svarting i byn, gen-
mälde Ilpotar hvasst.

Men hon är också värd en visa, inföll Jorma.
Men Annikki hade smugit sig ut för att komma undan
sin egen rörelse.

Sjung mera! alla goda ting äro tre! Ijöd det från
olika håll, och Kari stod redan i begrepp att börja en ny
visa, då lurstötar hördes utanför, och pojkarna på gården
ropade:

—Marknadsmännen komma! Marknadsmännen komma!
Kari afbröt sitt spel, och folket skyndade ut för att

taga emot de väntade. Från ändan af sjön syntes en svart
massa närma sig, men snart blef det tydligt att de an-
kommande icke voro Panus män, utan Reita-folk i ren-
akjor.

Hvarhälst medlemmar af de två stammarna möttes
blef det alltid slagsmål och nu hade därtill öl och riklig
kost värmt sinnena.

Låt oss gifva dem en välkomsthälsning! ropade
Taru, den storordigaste af de yngre männen, och inom
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ett ögonblick hade de vildaste sinä skidor på fötterna och
bågarna öfver axlarna, trots alla Karis och de äldre män-
nens invändningar. Följde af sinä hundar rusade de ned
på isen mot de ankommande och gömde sig bakom en
liten holme, förbi hvilken vägen ledde.

Utan att ana något ondt och litande tili marknads-
friden, som ansågs helig, körde Reita-männen i sakta mak
längs den vida fjärden. Renarna fnyste, då de närmade
sig holmen, reste sinä hufvuden och stampade oroligt med
sinä klöfvar. Men körarne, som undrande blickade på
folkskocken på Panula, hunno icke svänga om sinä renar,
förrän hopen af karlar, skrikande och skrålande, följd af
sinä skällande hundar, rusade fram från gömstället bakom
holmen för att stänga vägen för dem. De skrämda renarne
slogo i ursinnig galopp, och de främsta hunno förbi, men
de två sista körarne, Hilappa och Aslo, folio ur sinä akjor
och släpade efter vid tyglarna, som voro lindade kring
deras handleder, så att renarna ej sluppo undan. De
blefvo fasttagna, slagna med bågkolfvarne och rullade i
snön, medan renarna fåfängt sökte rifva sig lös, och hun-
darne gläfsande nafsade omkring dem.

De små lapparne försvarade sig så godt de kunde;
de försökte sno sig undan och hoppa i sinä akjor, men
kastades alltid på nytt hufvudstupa i snön. Det enda de
kunde göra var att hindra de andra att rycka tygelrem-
marna ur deras händer.

Ni får inte slåss utan orsak... låt oss vara i
fred, kara vänner! gnällde Hilappa, som om han velat
gifva sig på nåd och onåd.

Reita-karlar får man slå, när man viii! ropade
Taru. Hit med vägskatt! Lämna oss ditt brännvin så
slipper du!
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Låt oss spänna från hans ren och draga akjan upp
tili gården!

Medan oväsendet pågick, hade de öfrige Reita-männen
vändt om och bildat krets på isen, men kunde icke förmå
sinä skrämda renar att gå framåt, och kunde därför icke
hjälpa kamraterna. Våldsmännen tussade sinä hundar emot
dem och sköto på dem med trubbiga pilar. Då hördes
ett ilsket hvin i luften och i detsamma ett skrik.

Den djäfvulen sköt en järnskodd pii! skrek Taru.
De öfriga samlades alla kring honom och glömde

för ett ögonblick sinä offer. Aslo och Hilappa begagnade
sig af tillfället och slängde sig viga som kattor i sinä
akjor och hunno fram tili de andra, innan deras plågo-
andar upphunno dem. Som ett snömoln susade hela
lappföljet i väg.

Taru svor och ilskades, så att det gnistrade. Hans
vänstra arm hängde slappt ned och från axeln, som genom-
borrats af den långa, hvassa pilen, rann bloden i en ström
ned för hans bästa vadmalsrock.

I väg efter de kräken hvar man! skrek han med
gnisslande tänder.

Ni får inte mera fatt dem! sade Kari, som jämte
flere andra skyndat ned på isen för att göra slut på
slagsmålet.

I ären ena stackare allesammans! ondgjordes Taru,
men jag får väl ännu en gång tag på dem .

.
. såg någon,

hvem det var, som sköt? ... men hvem det än vara må,
så svär jag, att det skall ånga om lefvern på hvarenda en
af dem, som jag kommer öfver. .. och här är mitt vapen!
tillade han, i det han ryckte pilen ur såret och stack den,
drypande af blod, i sitt koger.

- Där ser ni det nu! sade Jonna, medan de gingo
upp tili gården - hat aflar hat.
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Och det slocknar inte, förrän hvarenda badstu
i Lapp-bottnen ryker upp mot skyn, svarade Taru, som
med sin ena hand i ärmen bar upp den andra.

Ingen får uppegga tili krig, sade Jorma —• det
är fred med Reita-folket.

Hvarför sköt han då?
Det var ju ni, som började, anmärkte Kari.
Hall munnen du, hemliga lappvän!

Det sjöd inom Kari, och det blixtrade tili i hans
ögon. Taru böjde sig undan som för att undvika ett
slag. Men Kari betvingade sin vrede och sade lugnt:

En fullvuxen kari borde inte kvinka för ett
köttsår!

Mannen lugnade sig, ju mer de närmade sig gården,
och då de kallades in tili måltiden i stora stugan, glömdes
Reita-folket och striden med dem för den ångande rof-
gröten och pirogerna.

Efter måltiden börjades dans och lekar på nytt. Men
Kari hade åtagit sig vakthållningen på klippan, då det var
troligt, att marknadsresandena icke mera skulle tillbringa
natten i skogen, utan fortsätta ända hem också efter mörk-
rets inbrott. Mannen slogo vad om, att de skulle anlända
samma kväll innan månen ännu gått upp. För den hän-
delse att de skulle komma fram i mörkret, hade en hei
trafve tjärbloss staplats upp i ett hörn af stugan för att
tändas, så snart vakten gifvit signal; sen skulle alla skynda
de väntade tili mötes och följa dem upp tili gården i
fröjd och gamman. Vakten hade också ett tjärbloss, som
han skulle tända, så snart han vid ändan af sjön sett den
eld flamma upp, hvarmed resenärerna skulle tillkännagifva
sin ankomst.

Under dansen hade Kari lyckats meddela Annikki,
att hän skulle stå på vakt och hade bedt henne komma
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och hålla honom sällskap. Annikki hade ingenting svarat,
utan blott tryckt Karis hand en smula tili tecken, att hon
biföll. Men omedelbart efter dansen hade hiekan för-
svunnit. Hon syntes hvarken tili i någondera stugan eller
badstun eller på loftet, där Kari sökt henne. Kanske
hade hon gått förut tili mötesplatsen? Men där fans
hon inte häller. Kari satte sig invid en sten, där en ren-
hud blifvit utbredd för dem, som höllo vakt, och lyssnade
tili hvarje ljud i skogsbrynet. De frusna, snötyngda träden
knakade då och då bakom honom, när blåsten ruskade
om dem. Nedanför klippan låg gården, hvarifrån hördes
hundskall och ljudet af dörrar, som öppnades och slogos
igen, pojkarnes larm och dessemellan svaga toner från en
kantele. Längre bort, svagt belyst af månen i fjärde kvar-
teret och af några stjärnor, reste det höga offerbärget sin
bara klipphjässa, hvars snötäeke kom skogen på branterna
att tyekas svart. Kari fann det svårt att hålla sig stilla
och blef allt oroligare, ju längre Annikki dröjde. Hon hade
möjligen kanske redan värit där och gått bort igen, så att
de inte häller nu finge träffa hvarandra på tumanhand.
Hän reste sig, gick ned tili skogsbrynet och lyssnade, vände
tillbaka tili stenen, skakade snön från renhuden och bredde
ut den på drifvan. Där skulle hän hafva satt sig, så att
hän fått se sig mätt på henne och lyssna tili hennes röst,
för att sedän gång på gång åter genomlefva det i tankarna,
då hon åter vore långt borta.

Sedän Kari första gången träffat henne och slagit
armen om hennes lif, hade Annikki, på hans ensliga skogs-
färder, alltid dvalts i hans minne; det var som om hon
skidat framför honom och under nätterna suttit vid hans
stockeld. Men endast säilän hade hän fått tillfälle att se
henne och ännu mera säilän att tala med henne, ehuru
hän ofta nog färdades förbi, och gjorde sig ärende tili
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gärden, där hon bodde. Någon gång lyckades hän få sikte
på henne på spången tili badstun, ibland på vägen tili brun-
nen, eller då hon tvättade byke vid stranden. Ofta nog
trodde hän sig själf rent förtrollad, såsom också hans mor
påstod att hän vore. Och sedän hän träffat flickan på löf-
brytning i skogen och slagit armen om henne, hade
hän värkligen värit som förtrollad. Det var som om hon
smält bort från honom, försvunnit ur hans armar vigt och
mjukt som en ekorre. Hennes ögon voro så dunkla, med
mörka ögonvrår, och lyste med en helt annan glans än
de andra flickornas. För ett ögonblick var det som hade
hon sjunkit i vanmakt, så hade hon vaknat och glidit snabbt
som en hermelin bort mellan träden.' Men sedän den
stunden stod Annikki städse så lifslefvande för honom,
att hän ej blott i drömmen, utan ofta också på ljusa dagen
sträckte ut handen efter henne. Kari kände sig öfvertygad
om, att någon god ande visade honom den hän hälst
ville se och sökte ingalunda bli fri förtrollningen, utan
dvaldes tvärtom gärna i dess njutning.

Då Kari första gången begärt Annikki af Panu, hade
denne svarat: »Huru skulle en så fattig kari som du kunna
köpa en sådan flicka?» »Huru mycket begär du?»
hade Kari frågat, stödande sig på sin båge, ty det var i
skogen de träffats. Panu hade bestämt lösen tili två björn-
hudar, tre loar och fem timmer ekorrskinn. Men då Kari
fört dem tili honom, hade hän begärt ytterligare två björn-
skinn, under förevändning att också andra friare anmält
sig. Och då hän fått äfven dem, hade hän vägrat att
gifva henne förrän om ett år, skyllande på, att hon ännu
vore så ung. Nu hade året gått och så mycket mera
kunde hän väl ej ytterligare fordra, att icke Kari skulle
förmå anskaffa också det. Annikki hade ju redan i kväll
burit sinä fästegåfvor.

Aho, Panu. 10
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Men hvar kunde hon dröja? Kari sprang upp igen,
då han med ens tyckte sig höra ett frasande ljud i snön.
Kanske vågade hon sig ej fram ur skogen för att icke bli
sedd af obehöriga. Kari gick fram tili skogsbrynet och
hvisslade sakta. Intet svar hördes. Men då han ännu en
gång återvände tili utkiksstenen, satt Annikki på renhuden,
med skidorna bredvid sig.

Hvar har du dröjt så länge?
Annikki var så andfådd, att hon först icke kunde

svara.
Jag var där borta... för att träffa Reita-folket,

flämtade hon.
Hvad har du med dem att skaffa... och hvar

hann du upp dem?
Hvad var det?
Ingenting annat än blåsten . . .

Jag skidade efter dem och upphann dem först
vid deras nattläger. Jag ville höra om Reita, min bror.
Han har kömmit tillbaka tili de här trakterna, men mor
har dött.

Huru hade de fått veta om din bror?
Jag träffade dem, då de foro tili marknaden, och

då sade de sig ämna hämta honom tillbaka för att ut-
kräfva hämnd för far ... men Reita är inte kari att göra
det.. . han tillbeder Krist-Jesus, så sade de ... vi ha inga
män i vår släkt.

Sörj inte öfver det.
Ofärd drabbar mig; om de få veta, att jag taiat

med minä stamförvandter, och berätta det åt Panu. Ilpotar
lurar på hvart och ett af minä steg... hon hoppas få dig
tili man åt sin dotter och hotar mig.

Du behöfver inte bry dig om hennes hot...
snart är du min hustru.
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Jag är emellanåt rädd, att han inte skall sälja mig
tili något pris.

Då tar jag dig ändå!
Gör inte det. Panu får tag på oss, hvart vi än

bege oss. Om inte annat så förgör han oss med sinä
besvärjelser. Han har ali min fars kunskap och kan tili
och med bringa stenar att falla ned på oss från himmein.

Hans besvärjelser rå inte på dig.
Men på dig rå de. Det är nog bäst att vi vänta.
Tili i morgon väntar jag, men håller han inte

då sitt ord, så vet jag hvad jag gör.
Nu måste jag gå, annars sakna de mig.
Gå inte, sitt kvar ännu en stund ... sitt på mitt

knä så är det varmare.
Jag skulle nog stanna hos dig hela lifvet, om jag

kunde. Om dig drömmer jag om nätterna, på dig tänker
jag dagarna i ända ... och kastande sig i Karis famn
brast Annikki ut i bitter gråt.

Hvarför gråter du?
Jag gråter öfver min släkts förfall och öfver minä

egna onda aningar. Då han fordrar så stor lösen, ärnar
han väl sälja mig åt någon annan och inte åt dig.

Om din aning besannas, griper jag tili svärdet
och använder det mot hvem det vara må.

Hota inte! Kanske viii inte häller din mor veta
af mig svartingen.

Det var ju min mor, som sydde de kläderna jag
gaf dig. Hon väntar dig och frågar jämt om du inte
snart kommer. Min stuga väntar dig, din boda väntar.

Väntar Kari också?
Men i stället för att svara svepte Kari sin vida lifrock

omkring flickan och drog henne tili sitt bröst, utan att
hon sökte göra sig fri.
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Men i samma ögonblick flammade en eldslåga upp
vid ändan af sjön, och båda sågo de den på samma gäng.
Annikki hoppade upp på sinä skidor och försvann nedåt
sluttningen, sväfvande som en nattfågel fram öfver marken.
Kari tände sitt bloss, svängde det tre gånger öfver hufvu-
det och stack det ned i skaren. Så skyndade hän ned tili
gården med underrättelsen, att de länge väntade marknads-
männen voro inom synhåll. De yngre karlarna togo sinä
facklor från vrån, tände dem från elden i spiseln och
hastade ut, någre ned på isen för att möta de väntade,
andre för att ställa upp sig i en rad längs vägen från
badstun ända upp tili stugan. Hundarne skällde af fröjd
och den tama björnungen, som under dagen sofvit i sin
riskoja, stultade ut därifrån för att se på den ovanliga
upplysningen och lufsade sedän nedåt strandbrinken ut på
isen, att möta sin husbonde.
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Snart hade de ankommandes tåg uppnått holtnen,

där de mötande väntade dem, togo hand om deras akjor
och förde dem upp tili gården. Då Panu, som skidade i
spetsen, kom fram tili den första fackelbäraren framför
badstugan, räckte denne honom sin fackla med orden:

Hell er, store, stolte hjältar,
Varen hälsade i hemmet,
Efter eder långa resa
Och den lycksamt slutna handein!

Panu tog facklan ur hans hand, bröt tre kvistar från
den stora granen framför badstugan, dit trädet sades for-
dom ha blifvit flyttadt från det heliga bärget för att tjäna
husguden tili bostad, och yttrade därvid;

Varmt jag hälsar dig min hemtrakt,
Hälsar land och sjö och skogar,
Hälsar alla, som mig hälsa!
Du, som bor där under bärget,
Underjordens härskarinna,
Qif ej iopp åt hat och vrede
Emot någon, som mig liknar,
Som ifrån min moder stammar.
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Slut mig i din ynnest inne,
Slut oss alla i din värdnad,
Oss, som byggde detta hemmet,
Sora här redde älskad fristad!

Skar så Panu några små spänor från silfverspännet
på sitt bröst, kastade dem vid foten af trädet och fortsatte:

Här jag ger dig välkomstskänken,

Tag min tack för gifna skyddet,
Tag min tack för lyckad handei!
Qod var värden, kraftigt skyddet,
Lyckosam den väg, f du styrde.

När nu offret väl var fullgjordt, stego Panu och hans
män, belyste af facklornas sken, in i stugan. Där voro
kvinnorna dem tili mötes och redo att hjälpa dem af med
kläderna. Stämningen hade blifvit högtidlig, och de när-
varandes hållning vördnadsfull. Ingen rörde sig från stället
eller gick emot de ankommande, förrän Panu stannat midt
på golfvet och yttrat:

Jag hälsar er från marknaden!
Alla, som voro istugan, svarade nu:

Välkommen, du som oss hälsar!
Kvinnorna väntade ännu på en uppmaning af Panu,

förrän de mottogo kläderna.
Där är min mössa, sade han, räckte den åt sin

hustru och tillade: Hjälp Jouko, gossen är något trött
efter resan. Därpå vände han sig tili Ilpotar:

Där äro minä vantar ... där min ytterrock ...

Ilpotar hjälpte honom att aftaga de olika plaggen
och drog af honom skorna, medan de andra kvinnorna
på samma sätt hjälpte de öfriga männen af med deras
kläder.

Är badstun i ordning? frågade Panu.
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Fullkomligt i ordning alit sedän middagstiden
och med skogens bästa ved är den eldad, skyndade Ilpo-
tar att svara.

Hvem viii komma och bada mig?
Präktigt bad ger egen hustru, ännu bättre ger

en annans! svarade Ilpotar, och alla brusto ut i skratt.
• Hvad säger värdinnan tili det?

Jag badar Ilpo i min tur! svarade denna, instäm-
mande i skämtet

Så gå vi då!
På väg tili badstun varseblef Panu vid stugudörren

en kari, hvars ärm var blodig.
Hvar har du blodat din ärm, Taru?
Vi hade litet fyr för oss med Reita-karlarne,

svarade Taru skyggt, fruktande förebråelser, emedan Panu
alltid förbjudit dem att ställa tili öppet kif, ehuru fiendskap
rådde mellan stammarne.

Men då han fått höra, huru det tillgått, sade Panu,
i det han betraktade pilen, som sarat Taru:

Göm pilen ... kanhända kommer den att behöfvas.
Ilpotar lyste Panu tili badstun och stack den brin-

nande facklan i snödrifvan framför dörren, där den skulle
stå, medan badet pågick. Det var en trollkonst, som Panu
föreskrifvit för hvar och en som återvände från en lång
resa, på det att intet otyg skulle under badet kunna smyga
sig in i den tröttes kropp. Medan den badande var i
badstun, fick ingen nalkas stället; önskligt var äfven, om
alla de andra kvarblefye i stugan, medan badet varade, ty
så länge detta pågick, ströfvade onda andar omkring där-
utanföre och spanade efter rof.

Ilpotar hade gjort badstun fin och prydlig invändigt,
hade täckt golfvet och lafven med halm och stuckit
knippor af välluktande, under sommaren insamlade örter,



152

i väggspringorna kring ugnen. Den ångande, uppmju-
kande imman smog sig behagligt kring mannens styfva,
stelnade lemmar, när Ilpotar med badkvasten behändigt
bragte den att i alit tätare moln höja sig från den lång-
samt uppvärmda ugnen. Sedän hon mjukat upp bad-
kvasten och åstadkommit jämn värme i badstun, steg hon
själf upp på lafven och gned, knådade, blötte och stänkte
varten på hans efter den Iånga, ansträngande skidlöpningen
ömma lemmar.

Ståtlig kari! småpratade Ilpotar, medan Panu låg
tyst utsträckt på lafven. En sadan rygg och sådana
skuldror, de äro som af masur... och vadorna sedän,
spänstiga som bågar... minä händer äro inte klena, men
det skulle behöfvas en hoftång för att få bukt med dem.

Kläm ändå inte så hårdt!
Jämra dig du, det fröjdar en gniderskas hjärta.

Vänd dig på sidan, så att jag får gnida höfterna. Ack,
den som hade en sadan man. .. men min är gammal,
den stackaren; när man tar i honom, tror man att han
skall smulas sönder i händerna på en.

Ilpo skidar ännu så raskt som någon annan och
sköter sig som en kari.

Inte som en kari, det måtte jag veta bättre än
du. Men du har inte ännu tagit din gniderska i famn.

Det hinner jag väl, bara minä lemmar mjuknat.
Mjukna måste de! Eller lär du mig något sätt

att väcka kärlek.
Ej ges det konster som återverka på dem, som

meddelat dem.
Ej är det för det. Jag ville göra Kari kär i

Kylli. Han låtsas inte ens se henne, så galen är han i
Annikki. Nyss hämtade han hit igen ytterligare lösen för
henne.
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Däraf blir ingenting.
Låt så vara, men därmed väckes inte hans kärlek

tili en annan flicka. Lär mig nu en god trollkonst.
Du känner ju besvärjelsen för att väcka kärlek?

Brinn som brasa, brinn som fnösket,
Brinn som trasor utaf särken,
Brinn som eld i unga leder,
Brinn i ynglingarnes sinne.

Den känner jag nog tili, men inte hjälper den;
härvidlag behöfves det riktiga trollkonster.

Om jag nu kunde komma ihåg någon ... i
morgon skall du få bättre råd.

Du kommer nog ihåg det, om du tänker efter,
jag skulle behöfva den redan i afton, ser du.

Inte hinner du med det i ali den här villervallan,
men tag hjärtat af en nattskärra och gif det åt dotter din.

Hvar får jag tag på en sadan fågel midt i vintern?
Den kan du få af mig.
Allting har du också.
Man får ju lof att ha litet af hvarje ... du ger

det åt din dotter och säger åt henne, att hon tre nätter
håller det i sin vänstra armhåla och sen går tre gånger
rundtomkring den man hon viii ha det får inte vara
på alltför långt afstånd förstår du och sen ska hon
gömma det under hans bädd, så får han nog snart läng-
tan efter henne och börjar slå sinä lofvar omkring flickan
på samma sätt... men hvarför viii du ha Kari åt din
dotter?

Han är den duktigaste pojken i hela stammen.
Jag skulle få en kari i gården, som kunde uträtta något.

Jag tror inte du får honom, om du än gör
hvilka konster som hälst. Kari hör tili dem, som troll-
konster inte bita på. Han är af samina sort som Jorma.
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Har du försökt trolla honom?
Jag har försökt trolla honom bort från Annikki,

jag lät honom i hemlighet äta af björnens hjärna och hjärta
och dricka varten, som hällts genom ett ormhufvud, men
han kom i stället med nya skänker tili lösen för henne.

Du borde inte ta emot dem.
Kari är en vildhjärna, så lugn han än ser ut...

han kunde taga flickan med våld.
Nå, vore det så stor skada, om han det gjorde?
Ja, se det är någonting, som du inte riktigt

kan förstå.
Ja, men lofva mig då, att du inte ger henne

åt Kari.
Det lofvar jag.

Panu steg ned från lafven och satte sig på bänken.
Ilpotar aftorkade honom öfver hela kroppen, räckte honom
skjorta, byxor och lifrock, spände bältet omkring honom
och fastgjorde spännet.

Krama mig nu tili tack!
Panu kramade sin baderska.

Skulle krama dig mera, om jag inte vore trött
efter resan.

Du är inte så trött, men du rufvar på något.
Jag har allvarsamma saker att uträtta i morgon

och då får man inte närma sig kvinnfolk, det bringar ofärd
som du vet.

Du ämnar dig väl inte på björnjakt?
Det fins större rofdjur, som lura på min hjord.

Efter badet ledsagade Ilpotar åter Panu med facklan
tili stugan, där han mottogs med jubelrop. Kuisma hade
på hemvägen tänkt ut en runa om alit, som händt på
marknadsresan, och höll som bäst på att sjunga den. Han
hade redan sjungit om Joukos Iyckade fågelskytte, om den
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lyckade handein, om huru de lurat kungens uppköpare,
huru Panu hanat prästen, och huru han trollat Torneå-bon
i forsen. Sist hade han sjungit:

Panu återskänkte hälsan
åt de sjuka, gaf den lama
åter rörelseförmågan.

Och hvar gång han beskrifvit någon händelse frågade han,
vändande sig tili de öfriga männen:

Svaren nu, I store hjältar,
Sägen, om jag lögner smider
Eller om jag talar sanning?

Rena sanningen du talar,
sant är alit, som du nu sjunger!

svarade hans kamrater med en röst, och alit folket i stugan
instämde med dem.

Men den sista hjältedaten var ännu obesjungen, och
Kuisma fortsatte:

Än står största undret åter,
Som jag såg med egna ögon:
Vredgad Panu stod på klippan,
Högst på bärget invid gränsen,
Mot sydväst han spände blicken,
Lyfte händerna mot väster,
Trollade i skyn ett tempel,
Reste upp det alit tili himlen.
Med förbannelse han vände
Kyrkan upp och ned i luften.
Svaren nu, I store hjältar,
Sägen, om jag lögner smider,
Eller om jag talar sanning.

Rena sanningen du talar,
> Sant är alt, hvad här du sjunger.

Åhörarnes förundran var lika stor som deras för-
tjusning. Förvånansvärda händelser hade alltid timat på
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Panus resor, men aldrig förut hade så stora under skett.
Icke ens bland hans förfäders hjältedater funnos motstycken
tili detta. De hade nog hört, att ordet rådde på både
människor och djur, att det mäktade försätta bärg och upp-
rycka träd med rötterna, och lika litet betviflade någon, att
en skicklig trollkarl förmådde tvinga vind och varten att
röra sig efter hans vilja, men aldrig förut hade de hört,
att stora kyrkor höjt sig i luften och där stjälpt öfverända.
För att finna ett motstycke tili siika under, måste Väinä-
möinen nämnas, han, som tvang både soi och måne att
lyssna tili sin sång.

Hvem har väl hört maken? återtog Ilpo för att
ytterligare stärka folkets förundran. Såg jag inte själf
hur kyrkan först höjde sig framför oss och därpå, sedän
den hört besvärjelsen, ramlade öfverända?

Kanske dina ögon bedrogo dig? framkastade Jorma.
Huru kunde tio mäns ögon bedraga? utbrusto

nastan med en röst de öfriga, som också hade åsett synen.
Panu hade, medan folkhopen förundrade sig öfver

honom och hans gärningar, slagit sig ned vid ändan af
bordet och börjat taga för sig af den framsatta maten.
Pärtblossen, som sprakade kring bordet, upplyste hans an-
sikte, men för öfrigt var rummet insvept i mörker. Hans
svarta efter badet fuktiga släta hår, som föll ned på skuld-
rorna, glänste i ljusskenet, hans långa skägg hängde sträft
och rakt öfver den hvita lifrocken, och blicken var riktad
på bordet, och han satt där, som om alit deras tai ej i
minsta mån rört honom. Styf och kraftfull tedde han sig.
Slutligen, för att afbryta loftalen, sade han:

Drag min akja in i stugan!
När akjan hämtats in och ställts midt på golfvet,

befallde Panu, utan att att lämna sin plats vid bordsändan,
att repen, hvarmed lädertäcket var fastbundet, skulle lösas.
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Gif hit skrinet.
Det af näfver fint arbetade och med mässingsbeslag

prydda skrinet, som jämnt fyllde rummet under sätet bak i
akjan, togs fram och stäldes på bordet framför Panu. Under
förväntningsfull tystnad öppnade han skrinet, som innehöll
de för pälsvärken erhållna pängarna, de dyrbaraste uppköpen
och Panus medförda marknadsgåfvor. Enhvar af stammens
män erhöll en del af pängarna, i förhållande tili den mängd
skinn han lämnat, men först sedän en gåfva åt offerbärgets
skyddsande blifvit undantagen och af Panu lagd i en silf-
verskål, som stod på bordet.

När det blef Karis tur att stiga fram och mottaga sin
del, rörde han sig ej från sin plats på bänken vid dörren,
hvaremot Jorma, som satt bredvid honom, reste sig och
sade, att Kari ej ville hafva sinä pengar, utan lämnade dem
som lösen för Annikki, hvilken han nu offentligt begärde
tili hustru.

Nu är inte tid att bråka om giftermålsaffärer, sva-
rade Panu snäsigt.

Men då det nu en gång är fråga om pängar och
stammen råkar vara samlad .., invände Jorma.

Om den här saken behöfver stammen ej besluta.
Ger du henne då utan att fråga stammen?
Pängarna förslå inte ännu.
Om du bestämmer, huru mycket du viii hafva, så

betalar Kari det inom året.
Kvinnor gifvas inte på skuld.
Jorma går i borgen, inföll Kari.
Jormas borgen ..

. skrattade Panu försmädligt, och
därmed afbröts samtalet.

Sedän han fördelat pängarna, utdelade Panu sinä
skänker. Värdinnan fick ett halsspänne, Ilpotar en bröst-
prydnad och de öfriga grannkvinnorna hvar och en någon



o 158 o

liten gåfva. Åt hvar och en af de närvarande män-
nen utan undantag gaf Panu ett litet stycke flinta och
en bit svafvel, samt dessutom mässing tili bes.lag och pil-
spetsar.

Tili sist tog Panu från bottnen af skrinet ett litet i
tunnt tyg inveckladt föremål, som visade sig vara ett vac-
kert pärlband.

Kom hit, Annikki, sade han.
Ett pärlband åt Annikki! ropades det i stugan, och

alla trängde sig fram för att se det.
En sadan gåfva åt mig, framstammade Annikki

halft glad, halft skamsen, utan att mera än de öfriga förstå,
hvarför hon med ens blef föremål för sadan frikostighet.

Det är inte från mig, utan från fogden ... han
städslar dig tili badstupiga.

Jag bryr tnig inte om fogdens städsel, sade An-
nikki och räckte gåfvan tillbaka.

Behåll hvad du fått, uppmanade henne Ilpotar.
Jag viii inte ha det, där har ni det igen.
Jag har inte rätt att ta det tillbaka, anmärkte Panu.
Så lägger jag det dit och Annikki ämnade

lägga pärlorna i offerskålen.
Skända inte gudens heliga kärl, trälinna! röt Panu

och drog skålen åt sidan.
Jag trodde det skulle duga, då det kom från

fogden ..
. gör med det hvad ni viii. Och beslutsam,

nastan i vrede, kastade Annikki prydnaden på bordet fram-
för Panu.

Jag skall förvara det då, tills han kommer, så
får han själf gifva dig det, sade Panu och såg med ett
tvetydigt leende efter trälinnan, som med gråten i haisen
skyndade ut ur rummet.
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En stund därefter stodo Kari och Annikki vid bad-
stugan. Kari var fullt beväpnad och redo att begifva
sig bort.

Gör det inte ännu, bad Annikki vänta ännu
ett år, som du lofvade. Jag vågar inte .. . hän gör hvad
hälst hän vill, eftersom hän kan lyfta själfva kyrkorna upp
i luften.

Kari stod fördjupad i dystra tankan Men det fans
ju intet ställe, dit hän kunnat fly med flickan midt i
vintern. De skulle snart få rätt på dem i hans koja, då
alla stammens män höllo med Panu, hvars hemliga kraft
började förefalla tili och med Kari skrämmande.

Om jag blott visste, att de inte kunde förleda dig
med sinä skänker?

Om de så skulle ösa i min famn alla kungens
rikedomar, så skulle det inte hjälpa.

Kari drog flickan tili sig, Annikki slog armarna kring
hans skuldror, och de stodo stumma en stund i det svaga
månskenet, som tecknade dem i en lång skugga på drifvan,,
där vinden bragte snön att yra omkring.

Skuggan delade sig i tvänne, den ena försvann bakom
badstun, den andra gled snabbt nedåt isen.

Den försvann under strandbrinken, syntes änyo på
isen och skymtade där, ständigt dunklare, tills den helt och
hållet förlorade sig i fjärran.

I stugan hade Panu tillsagt folket att gå tili hvila
och underrättat männen, att de nästa dag hade att öfver-
lägga om viktiga ärenden. Snart voro facklorna släckta och
hela gården försänkt i sömn.

Förrän hän själf gick tili hvila, stack sig Panu likväl
ännu en gång ut på gården för att höra och se, ora skydds-
andarna hade någonting ovanligt för sig. Stäende vid
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stuguknuten hörde hän då en uggla skrika på branten af
offerbärget. Hän återvände snabbt tili stugan, satte skorna
på sig, tog några slantar ur offerskälen och gaf sig före
midnatt skyndsamt att skida tili bärget för att hinna gifva
skyddsguden hans andel och anhålla om bifall tili de vik-
tiga planer, hän nu börjat hvälfva i sitt sinne.
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Sedän stugan följande morgon blifvit städad och

frukosten intagen, visades alla de yngre männen och kvin-
norna ut, och de äldre männen samlade sig i stugan. Panu
satt vid ändan af bordet, stammens tolf äldste på bänken
framför och bakom honom, sex på hvardera sidan, och de
öfrige medlemmarne af stammen längs väggarna. Om
sommaren höllos tingen och sammankomsterna å det
heliga offerbärget på tingsstenarna, men om vintern i
Panulas stora stuga, där tolf runda stenar, upplockade inom
tingsgärdet, lades framför de äldste för att angifva stundens
betydelse. Framför Panu lågo spåtrumman, spåhammaren
och tärningarna, hvilka hän före förrättningens början och
så länge kvinnorna voro närvarande täckte med en duk.
En glädjeeld var tänd på härden, och luckorna voro stängda,
så att endast en svag dager trängde in genom rökhålet.

Panu steg fram tili ändan af bordet och höjde sin
högra hand mot taket, där den i den öfver männens huf-
vuden böljande röken försvann som i ett moln. Med vän-
stra handen tryckt mot sitt bröst uppsände han följande bön:

Ukko, ypperste bland gudar.
Du, vår fader, uti himlen,

Aho, Panu. 11
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Du, som härskar ibland skyar,
Och som molnens banor länkar.
Hall nu ting där uti höjden,
Fatta rådslag i din himmel,
Gif oss del af dina rådslag,
Dina tankar gör tili vara,
Lägg dem in i vara hjärnor,
Att vi firma må det rätta,
Att ej orätt vi besluta.

Sedän han slutat sin bön, sade Panu:
Veta stammens män, hvad det är vi i dag ha att

öfverlägga om? Några veta det väl, andra inte. Det
är därför kanske bäst, att jag säger hvarför jag hallit er
kvar här.

Tala, tala! utlägg saken, vi lyssna med spänd upp-
märksamhet! hördes uppmanande röster från männen, där
de sutto med armbågarna stödda mot sinä knän och sågo
med spända blickar mot golfvet.

Vi färdades tili Kontojärvi, började Panu och
I hafven hört både hvad där hände och hvad som tilldrog
sig på hemvägen. Vi foro tili marknaden, och en god
marknad blef det. Handein gick väl icke alltför bra, men
inte häller alltför illa. Men därom viii jag nu inte tala,
enhvar har fått sin del efter förtjänst, och äfven vår skydds-
gud har fått sin anpart. Jag viii tala med er, män af min
stam, om den fara, som hotar oss Karelare, som ännu tjäna
vara fäders gudar och ännu icke låtit förmå oss att böja
oss för främmande gudamakter.

Är fienden i antågande tili vara trakter? ...vi
trodde det var fred i landet? hördes en af männen yttra.

Fred är det i landet, meri likvisst lurar fienden vid
vara gränser.

Och han har redan länge lurat där, fastän vi inte
förstått att sätta oss tili motvärn, förklarade Ilpo.
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Det hade vi bort förstå, fortsatte Panu, om vi
värit nog klarsynte.

Panu talar om Krist-Jesus, menade Ilpo.
Han har redan gjort oss mycken skada och hotar

att göra oss ännu mera. Förrän han kom hit, voro mar-
ker och vattendrag med alla deras håfvor och skatter i vår
stams besittning, ända bort tili Kontojärvi och på andra
sidan därom. Konto-forsen tillhörde Karelens folk och var
vår stams bästa fiskevatten, laxfisket där var vårt och likaså
bäfverfångsten. Jesus' folk dref oss bort därifrån, började
hugga ned vara skogar och bränna dem, och Karelens män
voro inte karlar hvarken att försvara sinä gudar eller att
bevaka sinä egna fördelar. De fogade sig beskedligt i att
dela med främlingarne och mäkla fred med dem. Jesus
fick bygga sig ett hus och fick Karelens män att buga sig
för honom. Vara egna gudar vredgades däröfver och
vände sin gunst ifrån oss, såväl skogens som vattnets håf-
vor minskades. Är det icke så, som jag säger?

Så är det, Panu, du talar sanning. Vi funno det
nog redan i Reitas tid.

Alit detta veten I, det har ofta värit tai därom.
Men ändå och likafullt.. . han har ännu värre afsikter, han
hotar att fördrifva oss också härifrån. Så stå sakerna. En
ny präst har kömmit tili Kontojärvi, Jesus har fått en ny
siare, kunnigare än de förre, och hans kraft håller på att
växa stor. Jesus förmår ingenting ensam, det veta vi, han
måste hafva dem som fullgöra hans befallningar. Jag kal-
lade prästen en pojke, förrän jag kände honom, jag trodde
han var en slätnosig braxen, som simmar i lugna varten, men
han är lik en sprattlande lax, som stiger uppför de stridaste
forsarna, från Konto tili Korpifjärden, och det om vi inte
bygga pator och bygga dem höga. Han förbannade Karelens
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gudar, förbannade de heliga signerierna, förbannade mig och
alla andra siare.

Ha hans ord någon kraft?
På mig bita hans förbannelser inte och lika litet

på andra män, som taga sig i akt, men de vankelmodiga
kan han blanda bort och förblinda kvinnorna, om han bara
får syn på dem.

Det är som Panu säger, försäkrade lipo. Men
då du känner faran, vet du nog också medel att afvärja den.

Det vet jag nog. Jag har tänkt så här: hat mot
hat, förbannelse mot förbannelse, och om det kommer tili
krig, så våld mot våld. Ingen må härefter föra några
skänker tili prästen, eller sinä barn tili honom för att döpas,
såsom några hittills gjort det, ingen må begifva sig tili
kyrkan för att höra på honom eller tillåta sitt kvinnfolk att
göra det. På det sättet stänga vi vägen för honom. Det
är mitt förslag. Säg nu, om ni hyser samma mening.

Så är ock vår mening, instämde de äldste och
med dem alla de öfrige i stugan.

Då hördes Jormas röst från ugnsvrån, där han ned-
hukad satt på en afsats.

Får en gammal man yttra sin afvikande åsikt?
Säg ut, hvad du tänker, farbror, uppmanade Panu.
Jag vet inte huru mäktig den nya Kontola-prästen

är och huru mycket man behöfver frukta honom; Panu vet
det väl bäst. Och lika litet vet jag huru stor en gud
Krist-Jesus väl kan vara, då jag ju inte pröfvat hans kraft;
det finnes de, som säga, att han är god och skänker lycka,
andra häckla honom och mena, att han är eläk. Jag kan
inte vara rädd för honom och viii inte häller ställa mig
in hos honom. Han kan ingenting göra åt mig. Ukko
känner jag, Tapio likaledes, dem söker jag blidka, åt dem
hembär jag minä ringa offer och låter minä steg ledas af
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Väinös visdom. De ha hittills värit mitt stöd, och på dem
litar jag ännu. Men om denne Jesus är den samme, för
hvilken Väinö vek undan, så är det min tanke, att också
jag går ur vägen för den, som Väinö inte ville möta.

Kanske det yngre släktet har mera kraft att motstå honom?
I kännen väl alla er egen styrka, och Panu skryter ju svårt
med sinä trollerier. Men jag skulle aldrig förbanna någon
annans gud, jag skulle ej djärfvas reta någon skyddsande
tili vrede om hän än vore aldrig så svag, mycket mindre
då en så mäktig gud, som jag hört sägas, att Jesus är. ..

hällre skulle jag då söka göra honom tili min vän och få
honom på min sida. Jag talar efter mitt förstånd, andra
må tala klokare.

Huru skulle då du vilja ställa saken, Jorma, ville
du, att vi skulle tjäna honom?

Bättre vore det att tjäna honom än att väcka strid
då det i alla fall ser ut, som voren I rädda för honom.
Jag är inte rädd, jag viii hvarken strida mot honom eller
tjäna honom. Genom att tjäna honom kunnen Iju blidka
honom och göra honom er bevågen, tills han lyder er och
gör er tili viljes. Det borde väl inte vara svårare att göra
Jesus än andra gudar tili sin vän. Så gjorde ju Panu-
männen fordom på den tiden, då de fiskade vid Konto-
forsen, och det bragte folket både fred och fiskelycka,
säger man.

Då skänkte han fred, men nu är det andra tider,
nu har han hotat med krig, och nu önskar han krig. Förut
lät han oss tjäna också vara egna gudar, nu viii han
betvinga dem. Förut var han god och mild, nu visar han
tänderna som ett rofdjur.

Då måste man tämja rofdjuret!
Vi förstå icke hans konster. Om vi äro vänliga

mot Jesus, får prästen oss i sitt våld och kan befalla öfver
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oss liksom han befaller öfver Jesus. Ty han känner hans
trolleri och förstår att styra honom, men. vi äro inte karlar
att tämja honom.

Det gäller att lära sig hans konster. Kunde du
inte sätta en ung man i lära hos honom, så kunde han
sedän hämta ursprungsorden och kunskapen tili oss. Du
kunde skicka Jouko att lära sig litet af hvarje om Jesus, då
du ju också i alit annat fostrar honom tili siare.

Vi behöfva inte hans kunskaper... och då han
förbannade mig, förbannade han också min son.

Det är inte tid för den ene att tala om fred, då
den andre redan slipar sinä vapen, anmärkte Ilpo.

Men om han återtar sin förbannelse och åter-
kallar sinä ord?

Nå än sedän? Jag gör det aldrig.
Du gör som du viii, jag har sagt min mening

rent ut, därför att du frågade hvad vi tänkte.
Jormas ord är inte häller munväder . . . både

Jorma och Panu tala förnuftigt. Jag tänker att vi borde
rådfråga spåtrumman, sade gubben Patva.

Ja, den vet nog bästa rådet, bekräftade de öfriga.
Jag har sport gudarne om deras mening och ut-

lagt deras svar, men om I nu viljen, skall jag utforska
dem ånyo.

Gör det, gudarne veta allting bäst, spåtrumman
är den visaste rådgifvaren.

Panu reste sig genast och beredde sig att rådfråga
ödet Då han tog bort det skyddande klädet, visade sig
därunder en rund tingest, stor som ett större såll, beklädd
som en trumma med en tunn, genljudande hinna. Trum-
skinnet var täckt af bilder, målade med färsk albark. Där
syntes soi, måne och stjärnor, gudafigurer, det heliga offer-
bärget, kyrkan, olika skogsdjur: en björn, en varg, en 10,
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en älg samt fåglar och fiskar, en sjö, där man fiskade, och
en fors samt andra bilder, man såg där vidare marknads-
vägen, utmärkt genom en skidlöpare dragande en akja,
krigsstråten, betecknad med ett spjut och korsad af fridens
väg, som var kännetecknad af ett blad. Nyfikne trängde
sig männen fram för att betrakta siarens stora trolltrumma,
som endast framtogs vid mycket viktiga tillfällen. I hvar
gård hade man nog en trumma, som husbonden rådfrå-
gade i smärre, hvardagliga angelägenheter, men de voro
mindre och bilderna på dem fåtaliga. Och långtifrån allas
trolltrummor voro prydda med en sådan mängd guld- och
silfverbjällror som denna. En del af dessa var fästad vid
trummans stomme, andra vid träkorset under densamma,
och alla dessa prydnader voro gåfvor af sådana, som spå-
sållet gifvit hjälp eller goda råd.

Lägg mera ved på elden, Jouko! befalde Panu,
och då elden flammade upp, stack hän sin vänstra hand
under trumman, fattade trumpinnen, som var en tvågrenig,
skinnbeklädd hammare, och berörde därmed ett par gånger
trumskinnet, som därvid afgaf ett doft ljud, under det
bjällrorna klingade. Tonen var honom icke i lag, den
var för låg och för dof. Trumskinnet behöfde värmas, och
sedän Panu hållit trumman en stund framför elden, tills
den i hans tycke frambragte den rätta tonen och var rik-
tigt stämd, lät hän den gå från man tili man, för att
också de öfrige skulle försöka den.

Då samma ton ljuder i allas öron, veta, vi att
det är guds röst.

Nu säger den oss detsamma som dig, försäkrade
männen, sedän de i tur berört trumskinnet med hammaren.

Medan trolltrumman gick från man tili man, iförde
sig Panu vid ändan af bordet sin spåmansdräkt. På
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hufvudet satte hän en mössa af uggleskinn, hvars vingar
hängde ned på axlarne, och öfver vänstra axeln och
under högra armen hängde hän ett skärp, vid hvilket voro
fästade mässingsringar, pilspetsar af järn, ryggkotor af
ormar, björntänder och hökklor.

Då trolltrumman åter hamnat på bordet, ställde Panu
på den en troll-tingest, gjuten af mässing i form af en
groda, fattade trumpinnen med fingerspetsarne och uttalade
följande besvärjelse:

Tillstånd jag begär af Skaparn,
Hjälp och bistånd af den högste,
Utaf den, som mäktigt härskar
Öfver himmelen och jorden.
Upplys, Ukko, spåmanskulan,
Kulan sen åt mig det säge,
Huru hindret skall besegras,
Huru hörnet bäst kan kringgås.
Rör dig, kula, vandra medsols,
Hoppa på den väg, som leder
Rätt tili frid och tili försoning,
Ora du tili försoning manar,
Om här frid ännu skall råda.
Annars, ber jag, rör dig motsols,
Flytta dig tili ofridsvägen,
Om förbannelse skall råda,
Om med strid det måste sluta!

I det Panu uttalade de sista orden, slog hän hastigt
på trumskinnet med hammaren. Grodan hoppade från
medelpunkten af ringen upp i luften och föll ned • midt
på krigsstigen.

Strid skall råda! utropade männen, som alla
samlats kring bordet.

Men ödet skulle tre gånger utforskas. Panu flyttadg
grodan tillbaka tili dess förra plats och yttrade;
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Tillstånd jag begär af Skaparn,
Hjälp och bistånd af den högste,
Upplys, Ukko, spåmanskulan,
Kulan sen åt mig det säge.
Rör dig, kula, vandra medsols,
Om här frid ännu skall råda,
Annars, ber jag, rör dig motsols,
Om förbannelse skall råda.

Hammaren berörde ånyo trumskinnet, och grodan
stannade på fredsvägen.

Frid skall råda! fröjdade sig Jorma.
Tredje gången är den afgörande!

Panu tog bort grodan från trumskinnet, knäppte för-
siktigt med hammaren därpå för att undersöka, om det
vore fullt spänstigt, och då han fann, att så var fallet,
satte han grodan mycket omsorgsfullt på dess plats och
yttrade med ständigt mera hotfullt tonfall:

Tala sanning, Skaparns ombud.
Tala såsom Oud befaller,
Såsom rätt och sanning bjuda,
Ej som mänskosinnen önska.
Om du endast sanning talar,
Ära vi dig mer än hittills,
Lyftas skall du då med vördnad
Upp i gudens helga sköte!

Mannen instämde som med en röst:
Upp i gudens helga sköte! och i detsamma

hoppade grodan med ett långt skutt ned på korspunkten
mellan krigs- och fredsvägarna.

Tili frid! Största delen af kroppen är på freds-
vägen, skyndade sig Jorma att förklara.

Tili strid, hufvudet är på krigsstigen, påstod Ilpo.
Mannen betraktade hvarandra, tveksamma om hvad

ödet egentligen svarat.
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Säg din mening, Panu,... du, som ställt frågan,
förstår bäst tolka ödets svar.

Panu funderade en stund och svarade därpå:

Hufvudet mot strid är riktadt,
Men tili frid är endast sidan,
Hvartåt hufvudet är riktadt,
Ditåt ödets maning bjuder.

Efter dessa ord fanns där ingen, som skulle betviflat
riktigheten af Panus tolkning. Ingen, utom gamle Jorma,
som alltid var af motsatt mening, och vid hvars ord
männen vant sig att icke fästa afseende.

Således fattades nu vid rådplägningen i Panula det
beslut, som stammens besvärjare i långa tider haft i sinnet,
och beslutet hade fattats både enligt männens enstämmiga
åsikt och i enlighet med gudens heliga fingervisning. Det
innebar, att inga förbindelser skulle få underhållas med
Kontojärvi-prästen, utan för fiender skulle han och Krist-
Jesus hållas, hvilken sistnämnde redan gjort Karelens gamla
tro så mycken skada och hotade att göra det i alltjämt
högre grad. Beslutet skulle upprätthållas af alla med
största möjliga kraft, och alla, som bröte däremot, skulle
stämmas tili stammens gemensamma ting och dömas på
det sätt gammal sed föreskrefve för dem, som retade
gudarna tili vrede. Då Panu förkunnat detta med högtidlig
röst och högra handen lyftad mot höjden, medan han
tryckt den vänstra mot sitt bröst, bekräftade de närvarande
männen hans ord sägande:

Väre det så, som Panu säger!
Men det är icke nog härmed, fortsatte han, vi

måste också offra alit flitigare, lita tili trolleri och besvär-
jelser vid alla tillfällen, så att gudarna icke må tröttna och
den främmande gudens siare få tillfälle att draga dem
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öfver på sin sida. Vi måste offra vara husgudar rikligare
än förut af markens första och tidigaste håfvor och likaså
det bästa af bytet från skog och vatten. Och nasta vår
måste alla stammens män infinna sig här för att på det
heliga offerbärget frambära offer och skänker åt vår gud!

Guden hade visat sig för Panu i sömnen och knotat
öfver offrens ringhet.

Men denna gång gåfvo mäntien ingalunda godvilligt
sitt bifall tili Panus förslag. Offren voro en stor tunga,
och Panu hade börjat fordra ständigt större offer, hvarför
husoffren i många gårdar endera helt och hiilet lämnades
å sido eller utfördes endast för syns skull. Särskildt
tunga voro de stora våroffren, hvilka Panu höjt tili nytt
anseende, och för hvilka han fordrade kreatur, skinn, guld
och silfver, ja, tiondedelen af alit förvärf. Kreaturen slak-
tades och förtärdes vid de gemensamma offermåltiderna,
och de, som icke blefvo slaktade, togos i förvar för
gudarnas räkning af Panu, som sparade dem tili andra
tillfällen. Skinnen såldes, och pängarna samlade Panu
såsom gudens skatt i sitt förrådshus vid det heliga
offerträdets fot.

Vi offra så mycket vi förmå, mumlade en af
männen.

Vi kunna inte göra mera än hittills, tillade en
annan.

Du begär för mycket, då du fordrar en tiondedel.
Tionde begär också prästen för sin Jesus.
Jag tror inte offrets storlek betyder någonting,

sade Jorma. Ukko begär inga offer, den himmelske fadren
inga skänker. Man kan inte köpa hans gunst med pängar
och rikedomar. Gamle Väinämöinen blidkade molnens
herre med böner, såsom sängen omförmäler, och gjorde
honom sig bevågen medels sång. Jag skulle råda, att



o 172 o

också vi gjorde detsamma som Väinö, om någon frågade
efter eller hörde på minä råd.

Kanske gudarne fordom åtnöjde sig med smick-
rande ord, men nu fordra de kött och pängar och gods.
Väinös råd duga inte i vara dagar. Han insåg ju tili och
med själf, att hans välde var slut, då han begaf sig bort
och lämnade makten åt ett nyfödt barn, sade Panu.

Väinö saknade den rätta kunskapen, bekräftade Ilpo.
Om Väinö värit en riktig siare, skulle han gjort

af med Mariattas son. Hans ord voro nog af bästa slag,
men han kände icke trollkonster. Vi sågo nog, huru långt
vi kommo med Väinös visdom, medan Jorma var siare.
Nu äro tiderna andra och visdomen en annan. Jag talar
efter mitt förstånd, men det ligger i er makt att göra efter
behag. Hjälp er själfva att komma tili rätta med edra
gudar, jag bryr mig inte om att hjälpa, om de vredgas på
er. Jag handlar i enlighet med ödets befallningar.

Jag också! försäkrade Ilpo.
Låtom oss göra som Panu säger.

Och en efter annan förklarade männen sitt bifall tili
Panus förslag, att offren följande vår skulle bli rikligare,
och att alla skulle försöka infinna sig vid offerfesten, som
skulle göras mera storartad än någonsin förut. Endast
Jorma lofvade ingenting utan steg upp, fattade sin skid-
staf, stack sin kantele, som var insvept i ett räfskinn,
under armen och sade i det han begaf sig på väg:

Då er visdom tyckes vara större än Väinös, så
viii väl ingen häller lyssna tili minä, hans fattiga tjänares,
råd. Jag säger bara, som Väinö i tiden sade, då han
begaf sig bort:

Lät blott nägon tid förflyta
Sä behöfves nog jag åter,
För att åter lycka bringa.
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För att ljus änyo hämta,
Dä ej soi och mäne lysa
Och ej glädje fins i världen.

Han tål inte att man förklenar hans Väinö,
skrattade männen godmodigt efter Jorma.

Alltid går han på med sin Väinö.
Sladder af tandlös gubbe, sade Panu.



XVI
Sedän de stora höstjakterna blifvit slutade och skin-

nen försålda på Kontojärvi marknad, inträdde ett uppe-
håll i skogsbornas vintergöromål. Det var ännu icke den
rätta tiden för vinterjakten, för fångsten af storvildt. Snön
var för mjuk och skidföret dåligt för björn- och älgjakt.
Dessutom skulle de icke börja björnjakterna, förrän konun-
gens fogde kömmit för att fälla de björnar, som ringats
för hans räkning.

Under väntan på vinterjakten och på fogdens ankomst,
gjorde Panu sig och sinä redskap i ordning. Hän smidde
pilar, spjut, bågar och yxor med hjälp af Jouko, hvilken
hän ständigt, sedän hän börjat misstänka, att prästen kastat
ögonen på honom, behöll i sin närhet, undervisade i
konsten att smida och meddelade bäde sinä trollkonster
och ali annan kunskap. Jouko skulle bli en lika god besvär-
jare som hans far. Hän skulle få komma i besittning af
ali Panus konst och af ali hans klokskap, ingen annan
hade hän undervisat däri, ingen annan hade hän velat taga
i lära. Utom smideskonsten koin Jouko underfund med
huru spåtrummor förfärdigades och användes. Jouko före-
föll visst ibland litet för ung att invigas i alla hemliga
konster, men hän hade redan på egen hand förfärdigat
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åtskilliga trolltrummor och med deras hjälp tili och med
utrönt gudarnes vilja i mindre viktiga angelägenheter.

Det förgick knappast en enda dag utan att hjälpbe-
höfvande infunno sig hos Panu. Alla män i grannskapet,
som gjorde sig i ordning för de stora vinterjakterna,
kommo tili Panus smedja för att få sinä gamla vapen
reparerade, för att beställa nya och för att låta signa dem.
Ingen begaf sig ut på någon farligare färd, förrän
hans skidor, hans vapen och han själf blifvit försäkrade
mot alla slags faror medels besvärjelser, signerier och
trollkonster. Och om någon svårare sjukdom drabbade
människor eller kreatur, söktes alltid hjälp hos Panu. Han
var sysselsatt från morgon tili afton. Lättare trollerier
utförde han i hembadstun och i sin smedja, men gälde
det att afvärja svårare faror, att bereda botemedel för en
elakartad sjukdom eller rådfråga spåtrumman i något mera
brydsamt fall, tog han sinä skidor, aflägsnade sig vid
aftonens inbrott från hemmet och skidade i riktning mot
det heliga bärget, därifrån han icke återvände förrän mot
midnatt. Dit vågade ingen följa honom eller bevaka hans
steg. Man visste blott, att han ute på udden i något
skogsgömsle nedanför bärget hade en koja, där han utförde
sinä kraftigaste trollerier och förvarade sinä värksammaste
trollredskap. Icke ens Jouko hade ännu fått se det hemliga
stället; fadren hade lofvat föra honom dit först sedän han
lärt alit hvad han kunde lära hemma, och sedän skulle
han vara en fullkomlig besvärjare, redo att invigas tili
ämbetet.

Tiden för fogdens ankomst var inne. Hän hade
redan skickat skidlöpare med bud, att hän skulle komma
vid första fullmåne, då man kunde färdas i skogen också
nattetid, ifall vädret då vore lämpligt, och Panu hade låtit
budkafvel gå tili stammens bästa jägare med maning tili dem
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att infinna sig ffled hundar och bågar, spjut och yxor för
att taga del i björnjakten. Tili Kari, stammens bästa skid-
löpare och raskaste fångstman, sändes icke något bud.
Men då Jorma fick höra det Panus egen värdinna
hviskade det i hans öra och skickade på samma gång en
hälsning från Annikki beslöt hän att, då hän vid första
tillfälle skidade tili sinä snaror och fällor, fortsätta färden
ända tili Karis bostad.

Gubben Jorma lefde på egen hand i en skogskoja,
som hän själf upptimrat ett stycke från Panula, därifrån
hän flyttat bort, sä snart hans brorson tagit husbondeväldet
om händer. Morgon- och afton-timmarne sysslade hän
med att knyta nät, att sno snaror, förfärdiga skidor
och bereda skinn, och ingen hade så fina nät som hän,
ingen så smidiga snaror, så glatta skidor eller så mjuka
skinn. Dagarne i ända skidade hän omkring i skogarne,
fångade harar och ripor i snaror och fällor och räfvar i
saxar, och vintern lång voro hans skidspär synliga öfver
sjön, och så längs en skogsbäck upp mot stränderna af
en liten skogssjö, där hän hade sin fångstmark, och där
ingen annan, af vördnad för den gamle, utsatte snaror.
Fastän gamle Jorma i mångt och mycket var af annan
mening än de ledande inom stammen, var hän omtyckt af
sin släkt, ty gubben hade ofta rätt i sinä påståenden, hän
spelade och sjöng alltid vid de ungas gästabud, lärde
andra sinä sånger och fördelade bland behöfvande det
som blef öfver af hans byte.

Det var ännu knappast morgon, då Jorma steg på
sinä skidor vid dörren af sin koja och gjorde sig redo
att begifva sig tili sinä snaror och fällor och på samma
gång tili Karis bostad. Med näfverkonten på ryggen och
bågen fästad vid skidstafven rusade hän ned längs det kända
spåret ut öfver fjärdens is. Den gamles fötter rörde sig
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ännu flinkt, och skidorna löpte längs de härda bottenspåren.
Morgonen var klar och kali, högt uppe glimmade stjärnorna
i kapp med norrskenet. Då hän hunnit ned på den släta
isen, blef farten längsammare, och den åldrige skidlöparen
skred framåt, sysselsatt med sinä tankar, som alltid om morg-
narne blefvo som lifligast.

Händelserna och samtalet i Panus stuga hade den
sista tiden mycket upptagit hans sinne, men mest det som
sagts om Väinö. Förargelsen däröfver ville emellanåt tili
och med gifva sig luft i ord, medan hän skidade öfver
de ensliga moarna, och gång efter annan kände hän inom
sig ett behof att tala därom tili skogens träd.

Jag bryr mig föga ora, att de inte lyssna tili mig,
mumlade hän för sig själf, där hän skidade framåt. Men
det är illa, att de ej längre låna sitt öra ens åt Väinös
visdom, hans, som klädde sinä tankars skatter i ord och
lärde oss sång och spel. Hvad är Panu för en kari att
hän skulle våga att håna? Enligt Jormas mening hade
ett och annat icke gått som det bort, sedän Panu tagit allt
om händer. Nog vore hän en duktig handelsman och
hölle nog folket i tuki, men att hän vågade jämföra sinä
besvärjelser och trollkonster med själfva Väinös, det vore
något som gudarne säkert icke skulle lämna ostraffadt. Nu-
tidens folk förstode icke att närma sig gudarne och kunde
ej häller fatta deras vilja. De menade, att Tapio och Mie-
likki vore rika girigbukar, som fikade efter människornas
egendom och ropade på guld, silfver och dyrbara offer.
Det vore inte sådant de begärde, de fäste sig mera vid det
goda sinnelaget och vid sättet, hvarpå man i sitt hjärta vördade
dem och tili dem hyste kärlek för sådana uppenbarade de
sig, och för sådana hade de ett vänligt leende. För öfrigt
visade de sig icke för hvem som hälst, egnades dem än
aldrig så många signerier och än så ymniga håfvor. Den,
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som förstode att se på det rätta sättet, hän finge skåda
guden, och det, där hän icke väntade det. Men folket nu
förtiden ägde ej gåfvan att kalla gudarne.

Nu hade Jorma skidat öfver ån och närmade sig den
höga, skogbevuxna stranden, som rätt framför honom bil-
dade en smal vik, från hvars botten en bäck ledde dju-
pare in i skogen.

Guden är som villebrådet i skogen, gingo hans
tankar, det kan vara en så närä, att man går det tätt förbi
och märker det icke, förrän det redan flyktat, ■— hän kan
dölja sig för din blick, som då tjädern trycker sig mot trädets
gren; flyger hän upp öfver ditt hufvud, blir du skrämd,
men söker du så följa honom, finner du ej mera honom.

Men hvaraf kommer det sig väl, att det nutida folkets
öga inte se gudarne lika bra som fordom, då de sågos
sitta på hvarje kvist och leka på hvarje mo? frågade Jorma
sig själf, då spåret ledde in i en furudunge, genom hvars
tak stjärnorna gnistrade. Det hade Jorma ofta tänkt på.. .

vore det väl orsaken, att folkets blick förslöats genom att
alltför mycket riktas mot skogsgudarnes håfvor? Ingen brydde
sig om Tapio, men blott om hans ägodelar. Man fällde
allt hvad man komme öfver. Guden blefve led vid sådant
och drefve bort sitt villebråd. Skogsguden slaktade ju inte
häller själf mera af sin boskap än hän behöfde. Så gjorde
man förut, och så gjorde Jorma ännu. Då hän fått till-
räckligt, hängde hän sinä fångstredskap upp i ett träd och
satte ut dem igen först när hän behöfde mera. Och hän
finge alltid tillräckligt för sinä behof. Däri låge orsaken.
Kanske låge den äfven däri, att fastän stammen på sin siares,
Panus, befallning föranstaltade Stora offer, jägarne icke
sökte Mielikkis gunst på förfädrens sätt. De klädde sig ej
i sinä renaste kläder, lika litet som de fägnade skogens
gudinna med sånger, utan försökte lura henne med fula
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lappkonster. Mielikki älskade den, som klädde sig i sin
finaste skjorta, toge på sig sin vackraste rock och droge
sinä nyaste skor pä fötterna, då hän ginge tili skogs, och
icke med osnygga kläder drefve omkring i hennes städade
bostad. Mest älskade dock ödemarkens värdinna den, som
sjönge sinä visor för att göra hennes döttrar glädje.

Jorma skidade häller aldrig i skogen utan att små-
gnola någonting.

»Mielikki, skogens husmor,
Skogsfru med de vackra dragen,
Kläd dig nu i lyckokläder,
Iför dig ditt gåfvolinne,
Gyllne ringar sätt på fingret,
Guldtyg svep kring dina armar,
Gyllne bindlar kring ditt hufvud,
Gyllne band i dina lockar,
Ring af guld häng i ditt öra,
Vackra pärlor omkring haisen.»

Min röst ekar väl ej mera i skogen, men skogs-
gudarne ha skarp hörsel; de höra nog, om de vilja...

«Drif du villebrådet mot mig,
Sök det ifrån fjärran skogar,
Drif det fram tili denna holrae.
Led det hit tili denna kulle,
Ifrån andra sidan sundet,
Bringa hit det öfver fjärden.«

Dagen började småningom skymta mellan träden.
Kölden hade blifvit skarpare, och stjärnorna blinkade som
hade de darrat i kylän. Jorma hade följt bäcken åt, tills
hän kömmit tili den lilla sjö, från hvilken bäcken hade sitt
lopp. Sjön var omgifven af höga åsar, hvilkas branter
här och där voro bevuxna med ymnig löfskog eller tätä
gransnår. Vid bäckens utlopp funnos pator, ty vid vår-
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flödet var bäcken Jormas bästa fiskställe, och där invid
stod en riskoja under en stor gran, i hvilken hän tili
vintern upphängt sinä fångstdon: vidje-mjärdar, metspön,
fågelsnaror och fällor. Jorma stack sig alltid dit, innan
hän begaf sig längre bort för att se om allt var på sitt
ställe. Och då offrade hän alltid vid roten af trädet en
smula silfver eller mässing. Sedän hän sist värit där, var
allt oförändradt, utom att en hare hade hoppat omkring
vid trädroten och så en räf vädrat på harspåren. Dagen
hade nu brutit in, och i skogen började dess invånare
komma i rörelse. Spillkråkan gaf ljud, ekorrarna kurrade,
och uppe på åsen lockade en orre kuttrande på sinä
kamrater. Jorma steg på sinä skidor och begaf sig att
vittja sinä fångstredskap. I ett videsnår vid sjöstranden
hade hän uppställt en ripgård af kvistar. Två hvita snö-
ripor hade fastnat i garnen. Högre upp i branten funnos
harsnaror kring några fälda aspar. Jorma hade fem snaror
utlagda, och i två af dem funnos haran Men det såg ut
som om en hei kuli af dem ännu funnits kvar, ty snön
var hårdt tilltrampad omkring asparna. Jorma småmyste
åt tecknen på hararnes nattliga tramp, småmyste åt har-
pärlorna på skaren och åt de nätt afgnagde aspkvistarna,
på hvilka man kunde se spår af hartänderna, ja, nästan af
de mjuka nosarne. Alla de spädaste och bästa kvistarne
skulle snart vara afgnagde, man måste skaffa hararne mera
foder... och Jorma fällde tili marken några färska asp-
telningar. Midt i öppningen kvarstod ännu en dunge af
aspar och små granar. Vid foten af den tätaste granen
skymtade också nu samma bruna ögon och svarta örspet-
sar fram, som synts där hela vintern. Det var en gammal
stor hare, som aldrig lät fånga sig, alltid hoppade öfver
fällorna och undvek snarorna. Jorma skulle när som hälst
kunnat skjuta den, där den låg, men hän ville inte döda
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stamharen, som hade sin boning där; hän började tro, att
det var skogsgudens hare, då den aldrig gick i någon
fälla, ja, det kunde tili och med vara skogsguden själf,
som skulle fly tili andra näjder, om hän blefve oroad,
och föra allt villebrådet med sig. För att inte onödigtvis
skrämma haren, drog sig Jorma försiktigt in i ungskogen,
medan de bruna ögonen följde honom, och de svart-
spetsade öronen stodo på ända.

Sedän Jorma vittjat sinä fångstdon, förde han bytet
tili den stora granen invid kojan och upphängde det på
dess grenar, så högt han nådde. Därefter började han
skida tili Karis hydda.

Han skidade längs en hög sandås, som gick fram
mellan två kärr. Höga, smärta furor sträfvade från foten
däraf upp i jämnhöjd med kammen af åsen. Nedanför
var skogen tät, men glesnade på höjden så mycket, att
man mellan stammarne kunde se aflägsnare bärgshöjder.
Där borta i bärgstrakten låg Karis koja på sluttningen af
den högsta åsen, där just nu en rökpelare steg upp i luften.

Bland de yngre mäntien var Kari den ende, som
Jorma höll af. Hän var en renhjärfad yngling och lefde
på tu man hand med sin mor. Ingen kunde enligt Jormas
åsikt sjunga och spela som hän. Kari hade lärt sig Jor-
mas alla visor och diktade själf nya, så vackra, alt de inte
alltid kunde skiljas från fädrens gamla sånger; tili och
med Jorma hade på gamla dagar fått lof att lära sig dem,
så mycket tilltalade de honom. Ren var Kari både tili
sinne och seder, och hän önskade och visste att på de
gamle Kalevalamännens sätt vinna skogsandarnes ynnest.
Hän satte ej häller sin tillit tili besvärjelser och trollkonster,
utan trodde på ordets makt och brukade det och betrak-
tade Väinös visdom såsom den högsta. Därför hyste
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också Panu afvogt sinne mot honom och vägrade att gifva
honom Annikki.

I Jormas tanke skulle det nog funnits bättre flickor
för Kari än lapp-afkomlingen, som var ringa aktad och
liten och alltför mörk. Det hade han också låtit både Kari
och dennes mor förstå, men sedän Kari visat, att han stod
fast vid sitt beslut rörande flickan, hade Jorma hjälpt
honom så mycket han kunnat.

När Jorma skidat ett stycke längs åsryggen, och mar-
ken började höja sig mot det bärg, där Karis hydda låg,
flög med ens en stor tjäder upp framför honom. Jorma
lyssnade och hörde, hvar den slog ned, och följde efter.
En stor, vacker tjädertupp skulle vara en präktig väl-
komstgåfva tili Karis mor, och för att vara säker om
att tjädern inte skulle varseblifva honom, förrän hän fick
syn på fågeln, steg gubben från skidorna, kastade åt sidan
sin yfviga räfskinnsmössa och smog, brinnande af jaktifver,
åt det hali, dit tjädern flugit. Skogen var tät, träden höga
och yfviga, och Tapios tupp flög tili den tätaste granen
och lurade därifrån, slipande näbben och läggande hufvu-
det på sned. Nu har hän redan varsnat jägaren, som
späjar där nedanför, och som själf ingenting varsnar, men
lat och tung som hän är, försmår hän taga tili vingarne
och smyger blott kring trädstammen allt efter som jägaren
gör det. Men Jorma har redan fått syn på fågeln och
stannar inte, utan spänner tyst sin båge, hukar sig sakta
ned bakom en tufva och siktar, men hinner icke skjuta,
förrän det hviner i luften, och Jormas säkra byte dimper
ned från trädet, genomborradt af en pii.

Jorma är ingalunda häftig tili lynnet eller talien för
att svära, men då det aldrig torut händt, att någon annan
skjutit det villebråd, hän smugit sig på, så svär hän inåt
skogen och frågar hvem fanen det är, som skjuter hans fåglar.
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Intet svar höres från skogen, och Jorma skyndar,
något snabbare än hvad hän vanligen anser förenligt med
sin värdighet och sin ålder, att sätta sig i besittning af
bytet, som hän anser vara sitt, skytten må sedän vara
hvem som hälst.

Tag inte andras fåglar! hör han en bekant röst
yttra, och då han vänder sig om, ser han Kari stiga fram
bakom en väldig trästam.

Jorma låtsas vara förargad och säger i grälaktig ton:
Fågeln är min!

Kari låtsas också bli het och svarar:
Fågeln tillhör den, som skjutit den.
Åhnej, utan den, som först finner den och

ringar den!
Men därpå skratta de båda och skaka hand och

undra på hvilket märkvärdigt sätt det gått tili, att de båda
jagat samma villebråd.

Kari berättade, att han redan länge vetat, att en stor
tjäder hallit tili där i näjden, han hade hört den spela om
våren och klucka om sommaren och då han senast skidat
där förbi på hemväg från Panula,' hade fågeln värit där
ånyo. Nu hade han begifvit sig på fågeljakt, och då han
hört det dåna i skogen, hade han smugit sig åt det hållet.
Då hade han sett också en annan spana efter den och
hade tänkt: jag hjälper gubben, ifall han inte skulle träffa.

Träffat skulle jag nog, men där har du din fågel.
Den är inte min.
Inte min häller. Men hur som hälst sticker jag

den i din väska, och då slipper jag som är gammal att bära.
Så var de två vännernas tvist bilagd, och de begåfvo

sig att tillsammans fortsätta jakten.
Då de skidat en stund, sade Jorma plötsligt som

hade det med ens fallit honom i hågen:



o 184 o

Fogden kommer snart hit på björnjakt.
Ehuru Kari genast förstod, att Jorma kömmit den

långa vägen enkom för att medföra det budet, sade han
lika likgiltigt:

Kommer han snart?
Vid nasta fullmåne, om vädret är gynnsamt.
Då blir det ju i morgon.

Då Kari hörde nyheten, skidade hän endast på, en
smula snabbare än vanligt, och slog skidstafven några
gånger i snön något kraftigare än det kanske värit nödigt.
Men Jormas skarpa öga såg, och hans öra uppfattade, att
den unge mannens sinne icke var så lugnt som hän ville
låta påskina. Fogden hade ju velat städsla Annikki tili
baderska, såsom hän redan städslat mera än en flicka och
därefter skändat dem, och Panu tycktes vara i förbund
med honom. Hän gaf fogden trälinnorna för att vinna
förmåner åt stammen, och där var ingen, som försvarade
de stackrarna. Men Annikki hade en försvarare. Den
kari, som vågat sig på en brottning med björnen och
ensam ryckt en kviga ur bestens klor, såsom Kari gjort,
skulle ingalunda lämna sin flicka åt någon främmande
herre, om också hela stammen satte sig upp mot honom.
Ingen skulle tilltrott hans smidiga kropp sådan styrka som
den värkligen ägde, eller hans fogliga lynne sådan hetta,
som Jorma sett det mäktigt. Oud bevare! så ursinnig hän
en gång blifvit, då hän sett marknadsfolk fara illa med en
drucken lapp; hän hade kastat vapnen ifrån sig och rusat
på karlarne och på stället kastat ett tiotal af dem i en
hög i snön, några på hufvudet och andra raklånga
och det var i Jormas tanke duktigt gjordt.

Låt oss jaga fåglar en stund ännu, föreslog
Kari. Vi skida omkring åsen och hem längs motsatta
sluttningen.
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De skidade på, men Kari hade tankarna fulla af
annat, så att han lät den ena orrskocken efter den andra
taga tili vingarne rätt framför sig.

Du har nog annat och större byte i tankarna.
Låt oss lämna det här och börja göra oss i ordning att
fälla det andra, sade Jorma.

Minä vapen och min mundering äro alltid i
ordning, bytet, som skall fällas, må sedän vara huru stort
som hälst, svarade Kari, och därpå fortsatte de sin jakt
ända tili aftonen.

Det skymde redan, då jägarne anlände tili Karis
hydda med näfverkontarna fulla af byte. Hyddan var
uppförd på en vacker, öppen sluttning, sä att man från
stugudörren såg hela Korpi-fjärden med offerbärget och
Panula by och så ödemarkerna där bakom. Alla resande,
som färdades den vanliga vintervägen längs isen tili Panula,
syntes därifrån. Då Kari ställde upp sinä skidor mot väg-
gen, sade hän tili Jorma:

Det är inte värdt, att vi berätta åt mor om fog-
dens gåfva tili Annikki . ..

Jorma var alltid en välkommen gäst på Karila, där
han städse omhuldades på det bästa. Värdinnan tog
hjärtligt emot honom, förde honom tili badstun, badade
honom på det bästa och lät honom, då han kom från
badstun, intaga hedersplatsen vid ändan af bordet. Små-
leende betraktade Jorma det dukade matbordet, hvarpå
värdinnan uppradade den ena grötrifvan efter den andra,
alit eftersom de gräddats på hallen framför ugnen. Då
gästen fått sitt lystmäte, satte sig värdinnan invid spiseln med
sin slända, medan Jorma tog ned en kantele från väggen,
satte den på bordet framför sig och började knäppa på
den. Kari gick efter sitt björnspjut från boden och började
göra det i ordning och slipa dess spets. Där fans ännu
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både på spetsen och på skaftet torkad blod af den sista
björnen, och detta påminde värdinnan om någonting. Hon
gick hastigt ut, och då hon återvände, kastade hon på
golfvet ett medfördt bylte; det var en stor björnhud, som
täckte halfva golfvet i den lilla stugan.

Jorma hade nog förut sett stora björnhudar, men
aldrig någon så stor och så vacker.

Och den har du kunnat lämna osåld.
Det skinnet säljs inte, det har fångats för ung-

mors bädd. Och därmed började värdinnan berätta, huru
Kari fått det

Björnen hade flera somrar trampat omkring där i
näjden, hade ibland tili och med visat sig på sveden
bakom stugan, men man hade aldrig lyckats att ringa den.
Också nu hade de trott, att den liksom förut legat i
ide, förrän snön fallit, men Kari hade senaste vinter på
hemvägen från Panula oförmodadt sett björnspår, som
kommo från offerbärget, och skyndat att eftersätta besten.
Flere dagar hade han jagat sitt villebråd, en gång sprang
det tili och med öfver offerbärget, men Tapio dref bort
sin honungstass och förde den hitåt. Under det han så
förföljde björnen, hvars spår alit mera togo riktningen
mot hans eget hem, gjorde han inom sig ett löfte att,
om han fällde djuret, icke sälja dess hud utan behålla den
för brudsängen. Slutligen hade skogens gamling börjat
tröttna, och ställt sig att vänta vid sidan af en stor sten,
och då Kari närmade sig med sitt spjut, kastade den sig
med öppet gap på hans stål, som om den tröttnat på
lifvet, och föll omkull på drifvan.

Där är market efter såret i bröstet.
Det är Tapios morgongåfva, därför kommer den

inte att säljas.
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- Skönt vore det ju att tumia om på det med
ungmor. Om man nu bara finge henne väl hit, suckade
Kari-värdinnan.

Längtar du då så mycket att bli svärmor?
Det vore så mycket trefligare, då Kari färdas i

skogen, och så skulle ju också jag en gång få sköta
en vagga.

Men din jaktlycka stryker med, Kari, om du
hämtar en kvinna tili huset Skogsjungfrurna äro afund-
sjuka och visa sig inte mera, utan drifva bort villebrådet
och sända i stället en skata på din väg, skämtade Jorma.

Det göra de inte åt den, som inte vräker sig i
sängen ända tili soluppgången, då han skall ut på jakt,
brukade farsgubben i tiden säga.

Det gör nog inte så mycket tili saken, om man
bara är ren, då man drar tili skogs, och kan sjunga jakt-
visorna bra.

Ren är Kari nog och ståtlig och slängdare i
sång än någon annan.

Ingen kan dock komma upp mot Jorma i sång,
lofordade Kari i sin tur.

Får ni någonsin se de där skogsjungfrurna och
det andra skogsfolket, som ni alltid talar om? frågade
Karis mor.

Jag har ofta sett dem, goda värdinna, har tili
och med fått se Tapio skymta fram. Tapio ser man bäst
om vintern, på skarpa frost-morgnar, då solen glänser fram
mellan åsarna, då står han bakom någon stor gran och
stryker sitt skägg.. . Mielikki visar sig om hösten, då
löfskogen på bärgssluttningarna lyser som grannast i rödt
och gult, då sitter hon litet före solnedgången i vackra
brokiga kläder på åsbranten. Om man då drar tili skogs,
så hvimlar hela skogen i den näjden af vildt, det är som
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hade hon med sig alla skogens djur: ekorrarna kurra,
orrarna kuttra, tjädern kluckar, riporna ropa sitt: kåpekk!
kåpekk! och skratta, och spillkråkan hvisslar.

Skogsjungfrurna, Tapios döttrar, äro i rörelse om
sommaraftnarna, då göken ännu gal, och talltrasten sjunger,
sade Kari.. . man ser dem i närheten af vattendrag eller
i skogsbrynet vid randen af fuktiga ängar... de äro
klädda i dräkter af dimma, och om man sjunger på afstånd
på andra stranden eller sakta spelar på kantele ute på sjön,
så börja de dansa ..

.

Men hvem som hälst får ändå inte se dem och
allra minst folket nu för tiden.

Men hvarför inte?
De se inte på det rätta sättet, ögat är inte vant

därvid, och sinnet inte känsligt för andarne. Förut ansåg man
gudarne som sinä vänner, som ville en väl, nu bemöter
man dem som fiender, som man besvärjer och befaller och
söker att med trollkonster och signerier tvinga och binda.

Men nog ha väl trollkonsterna någon värkan?
Trollkonster värka intet på andra än enfaldigt

folk, för hvars räkning Panu utför dem. Det fins sig-
nerier, som duga: vapnen måste vara rena, fångstdonen
snygga och mannen själf likaså, och om han sedän spelar
eller sjunger för att fägna skogsfolket, så är det den bästa
trollkonsten. Annat behöfves inte, om man för öfrigt gör
sitt bästa. Men Panu fordrar nu tiotal fukter och hundra-
tal konster och undervisar i dem och har upphöjt dem
tili hela folkets tro. Det fins numera ingen annan högre
kunskap eller djupare visdom. Kom bara ihåg alit hvad
han viii, att man skall utföra för att lyckas med harfångst.
När jag för minä garn tili skogen, gnider jag dem med
granris, bränner bort stugulukten och rör dem inte med
bara händerna. När jag så satt ut dem, säger jag så här:
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»Nu jag reder dessa trädar,
Dessa garn jag sammanbinder,
Trådarna på snön jag lägger,
Sätter gamen ut på drifvan;
Hare, sorti i skogen trycker,
Spring i bukter genom dälden,
Smyg dig genom snär och vide,
Stä i hamnen af en guldgök,
Rulla som en ring af silfver
Skynda, spring i minä giller,
Spring i minä gyllne snaror.»

Men inte skulle det talla mig in att på annat sätt
tvinga eller öfvertala jössen, utan vill hän, så får hän gå i
snaran, och det gör hän för resten ofta nog. Men hurudana
konster är det Panu lär? Nå, också hän säger, att man skall
rengöra donen och sedän lägga dem i norra stuguhörnet, och
nog är det bra, men sedän, då man drar tili skogs, skall man
tre gånger trycka mot dörren med vänstra hälen och därpå
rista med yxan tre femuddiga stjärnor på vägen och stiga
på dem. Då fångstmannen så kommer in i tallskog, skall
hän där bryta tre tregreniga barrkvistar, kasta dem framtör
sig på vägen och stiga på dem i tre steg. Sedän skall
hän ta’ en barrkvist i handen och den snara, hän sätter
ut på spängen, skall hän gnida med kvisten och sticka
den under sitt bälte, tills hän sätter ut en annan snara.
Och då hän kommer hem, kastar hän barrkvisten bakom
bodan. Då hän går att se efter, och om det finnes
hare i garnen, måste hän igen ha kvisten under bältet.
Så får en lof att stryka haren längs hela kroppen,
och innan man rör den, måste kvisten sättas i harens
ställe, med tjockändan åt hufvudet tili, och trampas med
vänstra hälen. När man så tar haren, måste man igen
bryta en tregrenig barrkvist och sticka den i hvardera
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orat... ja, det kan ingen människa komma ihåg hvad
alit det mer är, som han viii, att man skall göra!

Jorma skrattade så hjärtligt, att tårarna kommo honom
i ögonen. Men när han så åter kom ihåg, hvad Panu
sagt, blef han förargad och fortsatte:

Och sådana dumheter ställas nu högre än Väinös
visdom! Men inte tåla de att jämföras med Väinös kun-
skaper, som han lärde af sin moder, Ilmatar, och sedän
bevarat åt oss. Och dem ringaktar man nu och säger:
sådant kan hvar man lära sig, men trolleri är en hemlig
och kraftig kunskap, hvarmed andarna behärskas.

Ja, hvem kan veta hvilka af nutidens mångahanda
kunskaper äro riktiga, suckade Kari-värdinnan. Hvad vet
man ens om den där Jesus, som ändå har många tjänare.

Jag vet ingenting om honom och frågar inte ens
efter honom ... han är en främling för mig. Så mycket
vet jag bara, att då man tjänar gudarne på Väinös sätt
och betraktar hans visdom som den högsta, så har man
tillräckligt af den rätta kunskapen. Men jag pladdrar om
samma saker hvar gång jag kommer hit... gammalt folks
tankar löpa alltid i sinä förra spår.

Prata du, far, prata på du bara, du kommer
säilän, men det är visdom du talar. Det är nöjsamt att
höra på.

Under det han talade, hade Jormas finger sakta
berört kanteles strängar och ur den framkallat några
ackord.

Låtom oss sjunga någonting, Kari, det är redan
veckor, sedän vi gjorde det sist, sade Jorma.

Ja, sjungen I, instämde Karis mor.
Vi sjunga, om mor spelar.

De båda männen satte sig vid bordshörnet, fattade
hvarandras händer och beredde sig att sjunga, medan Karis
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mor med kantele på knä't ackompanjerade dem från sin
plats framför härden.

Hvad skola vi sjunga? frågade Kari.
Låtom oss sjunga om Väinö, och huru han byggde

en båt, men inte fick den färdig, därför att tre ursprungs-
ord fattades honom.

De sjöngo om Väinö och huru han begaf sig att
hämta de saknade orden från Tuonela, och huru han, då
han icke fann dem där i underjorden, steg ned i Vipu-
nens inre och hämtade dem därifrån. Jormas gråa skägg
darrade af ifver, då han sjöng om Väinös vandringar, och
det var med jubel han slutade sin sång med Väinös ord:

»Hundra ursprungsord jag funnit,
Tusen nya rön af vishet,
Se, ur dvalan och ur mörkret
Bragte jag tili ljuset visdom.«

Men då sangen var slut, runno honom de gamla
tiderna åter i hågen, och suckande sade han:

Där sökte han, och där fann han visdomsorden.
Men dit försvunno de igen, följde med de aflidna tili
underjorden, och bland det unga, uppväxande släktet finnes
ej den man, som skulle förstå att ånyo bringa de rätta
kunskaperna i dagen. Han finnes inte och kommer nog
inte häller att finnas. Ordens Sampo är bruten i stycken.

Pärtan hade brunnit ned i sin klyka, tili ett långt,
svart koi, männen voro trötta, och alla tre lade sig tili
hvila. De gamla somnade snart, men Kari hölls länge
vaken af sinä tankar. Han fick icke ro, förrän han stigit
upp, smugit sig ut på gården och lyssnat vid stuguknuten.
Men ingenting hördes ute på isen, och intet ljus syntes
på Panula; fogden hade således ännu icke anländt.
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Tidigt följande morgon väckte Karis moder de sof-

vande männen med underrättelsen, att hon sett färska lo-
spår, då hon gått tili brunnen för att hämta vatten. Kari
kastade hastigt på sig sinä lättaste jaktkläder, hoppade på
sinä skidor och skyndade i väg efter djuret, hvars spår
ledde från gården nedåt bärgssluttningen.

Om du ser fogdefolket komma åkande öfver
isen, så låt svart tjärvedsrök stiga upp ur stugans rökfång,
sade han åt sin mor, och därmed begaf han sig på väg.

Jorma skidade efter honom i sakta mak och med
värdinnans fyllda vägkostkont och Karis päls på sin rygg.

Kari hade rännt i väg med ursinnig fart, så att
skidstafven endast med långa mellanrum träffat snön.
Jorma försökte icke alls att upphinna honom, hans afsikt
var endast att hinna fram för att, då Kari fällt sitt byte,
efter det ansträngande skidloppet kunna bjuda honom
varma kläder för att skydda den svettiga kroppen.

Då Jorma undersökt lospåret, trodde han sig finna,
att det var en stor lohane, som tili en början icke gjort
sig någon brådska, utan sprungit af och an i månskenet.

Ibland hade den gjort en liten afstickare åt sidan och
gått rundt omkring aspdungarne och de öppna ställena på
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spaning efter harar, och på ett ställe hade den hukat sig
ned och sedän tagit tre långa spräng framät, men haren
hade räddat sig med väldiga skutt. Lon hade sprungit
långa vägar utan att ännu ens tänka på att stanna för att
sofva under dagen. Men att den icke häller sprungit all-
deles utan mål, kunde hän se däraf, att den oafbrutet och
utan krokar fortsatt åt samma väderstreck. Det var tyd-
ligen en löplo, som hörde hemma annorstädes och var
på väg tili andra trakter. Jorma följde med allt större
nyfikenhet spåren, som nu närmade sig hans egna fängst-
marker. Om hän inte snart gjorde en tvärvändning, så
hade hän begifvit sig rätt tili Jormas sjö. Då Jorma kom
tili det ställe, där hän dagen förut mött Kari, såg hän, att
lon inte allenast fortsatt i samma riktning som förut, utan
tili och med slagit in på hans egna gamla skidspår. Jormas
fart blef också snabbare, och då hän kom tili sin skogs-
koja såg hän, att lon sprungit den förbi och efter att ha
sneddat öfver sjön styrt rätt på Jormas harmarker. Men
då hän kom fram dit, undslapp honom ett sakta utrop,
såsom det kan hända tili och med den försiktigaste jägare, då
hän med ens finner sig inför någonting alldeles oväntadt.
Lon hade tagit skogsgudens hare, hade gripit den på legan
... därifrån hade den hoppat öfver de fällda asparna, släppt
haren tili marken, druckit dess blod och sedän fortsatt sin
väg med den, under det blod ännu droppat på snön.

Det där var en gåta, den Jorma fåfängt sökte lösa,
där han stod ända tili knäna i snön. Haren måste ju
tillhört skogsguden, därför hade han ej vågat skjuta den, ja,
det kunde ju hafva värit skogsguden själf, som stuckit sig
i harpälsen. Om så inte värit, skulle den aldrig hela
vintern kunnat röra sig bland snarorna utan att fastna i
dem. Men hade det nu värit gudens hare eller guden

Aho, Panu. 13
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själf, huru hade då lon kunnat taga den, och hvarför hade
då haren ej räddat sig från faran?

Jorma fortsatte att följa spåren och såg tili sin ytter-
ligare förvåning, att den inte mera fortsatt rätt norrut, utan
vändt åt Öster, åt Korpijärvi tili. Lon hade kömmit hit
som tili ett välbekant förrådshus och vändt om härifrån.
Kanske tillhörde också den skogsguden? Kanske vore det
just därför haren sparats och inte rakat i snaran? Knuten
blef alit svårare att lösa, men i alla fall fägnade det Jorma,
att han icke skjutit haren.

Men om Kari dödat lon? Om han, utan att veta
livad slags villebråd han förföljde, dräpte ett åt skogsguden
helgadt djur? Kanske vore det därför den sprungit förbi
Karis stuga, kanske vore det en snara utlagd af någon
ovän eller af de afundsjuka skogsjungfrurna eller kanske
en olycka, åstadkommen af någon trollkarl? Kunde väl
Panu ha kraft tili något dylikt?

Jorma steg skyndsamt igen på sinä skidor och rusade
i väg efter Kari alit hvad han krafter hade.

Nu hade lon sprungit öfver oländiga marker, hade
stigit upp på klipporna och längs de värsta branterna
sökt sig nedåt längs likadana stupor. Tili och med Kari
hade fått lof att kringränna dem och söka lättare pass.
Vid stranden af Korpijärvi invid ett högt och brant
klippröse bevuxet med höga furor, hade Kari närä nog
upphunnit sitt byte. Lon hade tydligen ämnat slå sig tili
ro uppe på en hög sten. Kari hade ringat den, lämnat
sinä skidor och, smygande mellan klipporna, kömmit den
så närä att hän kunnat skjuta. Men lon hade räddat sitt
skinn, fastän hårstopporna flugit omkring och tili och med
blod flutit. Den hade sprungit vidare öfver isen tili det
midt emot belägna offerbärget.
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Det vore således ändå skogsgudens djur! Och det
hade Kari sarat med sin pii!

Jorma kände sig djupt bedröfvad öfver den olycka,
som drabbat ynglingen.

Där kom han ju öfver sjön och såg både nedslagen
och trött ut.

Det var gudens lo jag förföljde, sade Kari. Den
spraiig tili bärget och där lämnade jag den.

Hvems tillställning tror du det är?
Oväns värk.
Kunde det vara Panu?

Kari trodde också, att Panu kömmit det åstad.
Ehuru ingendera af dem tänkte synnerligt högt om

Panus förmäga, trodde de dock, att hän kunde åvägabringa
ondt af detta slag. Det varsta, som kunde hända en
jägare, var att oroa skogsgudens kreatur. Det förstörde
jaktlyckan och åstadkom äfven annat ondt. Inte därför att
hän alltid visade sin vrede genast; ibland kunde år förgå,
innan hän hämnades; men olycka följde alltid i spåren.
Jorma tänkte dock, att det i skogsgudens ögon skulle för-
mildra Karis skuld, då denne ej afvetat, att hän förföljde
heligt villebräd och att hän uppgifvit sitt säkra byte, så
snart hän sett, att det begåfve sig tili det heliga bärget.
Men det vore inte godt att veta, i hvilket lynne Tapio
råkade att vara.

Båda voro dock öfvertygade om, att offer vore af
nöden. Ett sådant tarfvades alltid, då villebrådet toge sin
tillflykt tili offerbärget, så mycket mer då, när djuret vore
såradt.

Det var redan eftermiddag, och solen lutade mot
sin nedgång. Dagen hade värit klar och kali. Det höga
offerbärget reste sig mörkt och dystert, liksom rynkande
sinä ögonbryn, medan löfskogsdungarne stodo hvita af



o IQ6 o

rimfrost men barrskogen svartgrön. Bärgets topp var
klippig och bar, men midt på den reste sig som en en-
sam plym den yfviga björken, gudens heliga träd, rodnande
i den sjunkande solens sken. Icke en susning hördes,
intet ljud, mer än forsens brus på andra sidan om bärget,
och det Ijöd som om det kömmit från bärgets inre och
som hade det värit de där inne boende gudarnes sakta
mummel. De båda männen närmade sig med en känsla
af vördnad och stilla fruktan den heliga näjden, där man
sade, att skogsandarne bodde, och där Tapio själf brukade
gästa, då hän färdades genom trakten. Man sade, att hans
underjordiska bostad funnes inne i bärgets hålor, där hän
hade tre slott, ett med väggar af trä, ett annat af ben och
det tredje af sten, såsom de beskrefvos i runorna.

Då de kommo tili foten af bärget, lade de sinä
vapen på drifvan tre skidstafslängder från det helgade
områdets gräns. Det var förbjudet att beväpnad öfver-
skrida den, ja, man fick ej ens medtaga en skidstaf, som
vore försedd med en spjutspets.

Vanligen bestego de, som önskade offra, bärget frän
Panula sidan, därifrån en noga utstakad väg ledde upp tili
bärgstoppen. Offerprästerna hade dock rätt att beträda
bärget ocksä från udden och dä Jorma i tiden värit den
främste offerprästen och det heliga bärgets förnämsta vår-
dare, trädde de båda männen in på det helgade området
från det närmaste hållet, från udden tili. Jorma hade icke
på många år, sedän hän lämnade besvärjarekallet åt sin
brorson, närmat sig offerbärget från denna sida.

Nedanför bärget var stranden jämn, bevuxen med
starrgräs och där och hvar med tätä videsnår.

Medan de följde stranden mot spetsen af udden,
därifrån en mindre brant väg ledde upp tili bärgstoppen,
kommo de tili ett spår, hvilket Jorma genast igenkände
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såsom härrörande från Panus skidor. Det var alldeles
färskt, och skidlöparen hade ännu icke återvändt denna
väg. Han vore säkert här för att göra några besvär-
jelser.

De båda männen stannade vid spåret. Det var inte
rådligt att följa besvärjarens spår, när man händelsevis
träffade på det.

Hvad skulle det väl göra, om vi följde det?
undrade Jorma.

Jag fruktar honom inte.
Jorma såg, att Kari var retad, och att vreden började,

såsom alltid då han var upprörd, stiga i hans sinne läng-
samt men säkert, liksom vattenflödet om våren.

Ibland är jag rädd för honom, fastän han är
min brorson. Men hvad kan han väl göra mot oss, då
vi äro två.

De skidade på i samma riktning som Panu, men
likväl utan att begagna sig af hans spår. Kari skidade
förut, och Jorma följde efter. Då de kömmit tili spetsen
af udden, varseblefvo de en liten byggnad inne i en tät
grandunge midt på en öppen plats. I hvarje hörn var en
björnskalle uppspikad i höjd med takbandet och nedanför
sutto andra, mindre rofdjursskallar, alla med öppna gap
och grinande tänder. De stannade i skogsbrynet för att
se på den underliga bostaden.

Panus trollbadstu! hviskade Jorma.
De lyssnade en stund, men hörde intet ljud därifrån.

Att döma af röken, som steg upp från rökhålet, hade Panu
nyss värit där, men begifvit sig bort igen, såsom ett färskt
skidspår uppåt bärget utvisade.

Låt oss gå, sade Jorma.
Stigen var brant och smal och gick fram mellan

stora stenar och klippstycken, ställvis under de yfviga
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granarnas kvistar, som nådde ända ned tili marken. Jorma
hade väl någon gång förut färdats samma väg, men nu
skulle hän knappast hihat fram, om hän ej ledts af Panus
spår. Slutligen förde spåret in i en trång hälväg mellan
två bärgväggar, där endast en liten skymt af himmelen
syntes. De mäste stiga af sinä skidor och bära dem. Då
de bestigit den sista afsatsen, funno de sig i detsamma
uppe på toppen af bärget, dit de kömmit liksom genom
baktrappan i ett slottstorn.

Bärgstoppen var jämn som ett golf och omgifven af
en läg stenmur. Lägre ned pä branten ofvanom de af
stormarna tofvade granarnes toppar, syntes åt alla håll sä
långt ögat såg, mörka, dunkelgröna skogar, i fjärran ljust
blänande bärg och mellan dem flikar af stora skogssjöar.
Midt i stenringen växte en oerhördt stor, yfvig och tre-
grenig, uråldrig björk, pä hvars grenar hängde villebråds-
skinn och skallar, bågar, koger och spjut, och vid foten
af trädet kvällde fram en källa, hvars klara, ångande
vatten icke frös i den starkaste köld, och som kom bärgs-
klyftan, genom hvilken den hade sitt aflopp, att likna ett
stelnadt vattenfall.

Jorma och Kari blottade sinä hufvuden, då de när-
made sig björken och källan, Kari för att hänga i björken
den bäge, hvarmed hän skjutit på lon, Jorma för att offra
i källan några spån af den silfverstång, hän bar fästad vid
sitt elddon, och som hän alltid medförde på sinä jakter
för att i händelse af behof kumia offra åt skogsguden.

Men då de kommo sä närä trädet att de kunde se
omkring detsamma, stannade båda, ytterligt förvånade öfver
den underliga figur, som blifvit uppställd pä andra sidan om
björken, ett människobeläte, gjordt af en träkubbe, med
hufvud af en stor, rund masurknöl och armar af tvänne
grenar, som växte från kubben, och som blifvit hopböjda,
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så, att de kunde uppbära silfverskålen, i hvilken Panu
efter återkomsten från marknaden uppsamlat offerpängarna.
Ögonen, munnen och näsan voro utskurna i masurn,
ögonen dessutom utmärkta genom glänsande pärlor och
skägget gjordt af laf. Öfver skuldrorna hade belätet en
björnhud, och på dess rygg hängde en trolltrumma i ett
snöre. Jorma och Kari hade icke besökt offerbärget, sedän
Panu fått belätet i ordning, emedan Jorma alltid brukade
offra åt granen vid skogssjön och Kari åt händelsevis på-
träffade träd, i hvilka det syntes honom möjligt, att skogs-
gudarne tagit sin boning.

Med ett uttryck af ömkan, förargelse och äckel
betraktade Jorma en stund sin stams gud; sedän gaf hau
sinä känslor luft i ord:

Ack, du eländiga kråkskrämma! Du missfoster,
som besvärjaren ställt upp för sitt narraktiga folk! Är det
at dig, träbeläte, jag borde offra, dig hembära tiondedelen
af allt mitt byte, då minä gudars träd, som räcker tili
skyn, susar öfver mitt hufvud, och skyddsgudens öga glänser
i källan vid dess fot? Kari, häng upp ditt offer åt björkens
ande, jag ger allt mitt silfver åt källans guddom!

Gubben Jorma var så upprörd, att hän ryckte lös
hela det stycke silfver, hvaraf hän annars blott då och då
offrade några smä spånor, och lät det falla i grytan pä
källans botten, därpå tog hän äfven silfverspännet, som
sammanhöll hans skjorta kring haisen, och offrade äfven
det med följande ord:

-Tapio, du skogens herre,
Skogens herre, gråskäggyfvig,
Mielikki, du skogsvärdinna,
Skogens gåfvomilda moder,
Koitunen nu att guldet taga,
Att åt eder silfver väljä,
Tag mitt guld och tag mitt silfver,
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Här min gåfva er jag bjuder,
Lägger den i edra händer,
Tapiolas väl att främja,
Skogens folk att därmed fägna».

Också Kari hade tagit fram sin offergåfva, då lukten
af blod med ens väckte hans uppmärksamhet, och han i
detsamma varseblef en 10, som hängde vid sidan af afguda-
bilden.

Hvad är det där?
En stor, vacker varglo hängde med sinä korsvis hop-

bundna bakben från beiätets högra arm.
Se den här, sade Kari, visande på en pii, som

träffat djuret i ryggen, och i hvilken Jorma genast igen-
kände Karis egen.

Hvems är den här andra pilen? den hade
skjutits nedifrån uppåt och hade trängt in i bröstet.

Jorma undersökte ocksä den andra pilen och sade
därpå:

Om det ej finnes två i allo lika pilar, sä är den
här afskjuten från Panus båge.

Kari svarade ingenting, men riktade en blick på Jorma,
som öfversatte den i ord:

Besvärjaren fäller själf villebråd på det heliga bär-
get, men gör någon annan det, nedkallar hän öfver honom
gudarnes förbannelse!

Kari hade lösgjort lon från spiken och kastade den
på ryggen.

Tar du den för egen räkning?
Jag hvarken tar den själf eller lämnar den åt

Panu, utan ger åt guden hvad honom tillhör.
Däri gör du rätt, bekräftade Jorma. Kanske det

försonar guden, så att du ej behöfver egna honom flera
offer.
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Men Jorma vände sig ännu en gång mot träbelätet
och sade, medan Kari upphängde lon i det heliga trädet
så högt hän nådde:

Du är ett hån mot guden, du, ditt snedmynta,
kroklemmade, vindögda kräk! I dig, du af människohän-
der gjorda fula tingest, skulle han hällre dväljas än i det
träd han själf låtit växa, hvars frö han sådde redan då
skogen själf i tiden såddes, och i hvars skydd han bott
sedän dess! Ser du, huru snålt han sträcker ut sinä hän-
der för att be om offer som en tiggare den där är
just en gud efter det nutida folkets sinne, den där, som
inte vet af annat än vinst och byte!

Låt oss störta omkull honom! sade Kari.
Det här är ett heligt ställe, svarade Jorma allvar-

samt. På det heliga bärget får man inte våldföra sig ens
på rofdjuren, fastän de skulle slagit boskapen. Lät dem,
som gjort ihop det där eländet, själfva svara därför inför
gudarne!

Skola vi tala om för folket, hvad Panu gjort?
Inte ännu, inte förrän det är nödigt att tala om det.
Det anar mig, att det snart nog kan bli af nöden.

Solen hade gått ned, och i söder gick aftonrodnaden
tili sin nattliga hvila, medan månen på samma gång bör-
jade upplysa ödemarken. Gudens björk med dess fina
kvistar och yfviga krona glimmade redan som försilfrad i
dess klara sken. Jorma vände sig ännu en gång mot det
heliga trädet, som stod där stort och mäktigt, döljande i
sin skugga det af människohänder gjorda gudabelätet,
sträckte båda händerna mot björken och sjöng en runa,
som just nu sprang fram i hans bröst:

»Skogens herre, gräskäggyfvig,
Du dess höge, gyllne konung,
Stig nu upp i björkens grenar,
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Sätt dig på den hvita grenen,
Att tili minä sånger lyssna,
Döma ora min sång dig anstår,
Om min runa dig behagar,
Om du orden gilla täckes,
Och om du mitt offer gillar.
Låt dig blidkas, björk, du höga,
Vredgas icke, skogens guddom,
Jordbehärskare, ej harmas
Öfver offerprästens tilltag,
Öfver folkets stora enfald,
Skog, låt dig med oss försonas
Af de blida ord jag talar,
Af de sånger, som jag sjunger.»

Den sydliga aftonbrisen berörde björken i förbifarten
och bragte denna, som om dess gud vaknat ur sin slum
mer, att skaka ned ett moln af fin, glittrande rimfrost öfver
de båda männen.

Jag tror, att vårt offer värit gudarne tili behag,
sade Jorma belåtet. De togo sinä skidor från bärgs-skrefvan,
där de lämnat dem, och skidade ned längs bärgets nord-
liga sluttning, där den vanliga vägen ifrån offerplatsen gick
genom den långsluttande kantens glesa furuskog ät Panula
tili. I snabbaste fart susade skidorna ned mot det näs,
som skilde Panula från det heliga området. De gledo
fram genom det heliga ledet tili inhägnaden, som var be-
prydd med tvänne på långa stänger uppsatta björnskallar,
och kommo så slutligen fram tili smedjan, där de ändtli-
gen stannade.

Panu var redan på gärden och frågade högt ropande,
hvilka de voro och hvarifrån de kommo. Då hän kände
igen dem och hörde, att de kommo från ett offer, frågade
hän i förnöjd ton hvad de hade offrat.

Vi förde tili guden det honom tiilkom, svarade
Kari. Och utan att inläta sig på något vidare samspråk
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satte de båda männen sinä skidor i rörelse och vände
nedåt stranden, där de skildes i närheten af ladugården,
Kari för att ännu genom natten skida hem, och Jorma för
att begifva sig tili sin stuga på motsatta sidan af viken.

Men då Kari med god fart åkt ett stycke öfver Korpi-
järvis släta yta, hörde hän röster af annalkande, och ljudet
af en stor kurirklocka, som klingade öfver fjärden. Hän
drog sig undan bakom en näraliggande holme och såg
två hästar mödosamt sträfva framåt i den djupa snön. Hän
gissade, att det var fogdens folk, upphann den sista släden,
och fick höra att fogden skickat dem för att öppna väg,
och att hän själf skulle komma följande dag pä eftermid-
dagen. Nyheten förmädde Kari att afstå frän sin hemfärd,
och att i stället skida för natten tili Jormas koja, dit också
andra af stammens män samlats för att hjälpa tili vid fog-
dens stora björnjakt, som följande dag skulle taga sin
början.
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Följande dag stodo husväggarne på Panulas gårds-

plan fullradade med skidor, och stugan var full af väntande
män. Fram emot solnedgången anmälde utkiken, att fog-
den vore i sikte ute pä fjärden. Den höge herren körde
sinä löddriga, flämtande hästar i full galopp från stranden
ända upp tili trappan på gärden. En björnhud hade ut-
bredts öfver farstutröskeln och en annan öfver tröskeln tili
stugan. Midt på stugugolfvet stod Panu, klädd i sin vack-
raste högtidsdräkt, ■— en hvit vadmalslifrock, fodrad med
rödt och kantad med märdskinn, redo att mottaga fogden.

Dig jag hälsar, höge herre,
Var välkomraen vid din hitkomst
Tili min läga, ringa hydda,
Tili min tränga, enkla bostad.

Och med en stor handrörelse hänvisade han fogden
tili det med en älghud klädda högtidssätet, på samma
gång som han vände sig tili sinä män och befallde Ilpo,
Kuisma och Jouko att hjälpa gästen att aftaga sinä
ytterplagg.

Fogden lät dem aftaga sin päls, drog själf renskinns-
stöflarna af sinä fötter, kastade sitt skramlande svärdbälte
på bänken, sträckte sinä lemmar, fnyste och pustade och
tömde därpå i ett drag den fradgande ölstånkan, som Panu
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räckte honom. Sedän han aftorkat sitt skägg och satt sig
på den honom anvisade platsen vid ändan af bordet, var
han i Panus tanke förberedd att besvara de frågor värden
enligt gammal sed ägde framställa.

Medför min gäst färska nyheter? frågade Panu.
Råder fred i landet, och är konungen vid lif?

Konungen lefver .
.

. landet har fred, ehuru fan
allena kan säga, när ryssen är färdig att tränga öfver grän-
sen. Men hvart försvann du, Panu, från kyrkan, då prä-
sten förbannade oss båda två?

Jag hade brådt hem, minä män väntade, svarade
Panu, och för att vända samtalet åt annat håll bjöd hän
fogden tili bords, bad honom taga för sig bröd och kött
och i öfrigt hålla tili godo med gårdens ringa håfvor.

Bordet hade värit dukadt hela dagen, stekarne vändts
på spetten och grötkärlen hållits varma på härden. Elisani
satte sig fogden i ändan af bordet att spisa, under det att
Panu själf uppassade honom. Kvinnorna hade gjort all-
ting i ordning, men ingen enda af dem blef synlig, ty
enligt gammat sed fingo björnjägarne hvarken på jakt-
dagen eller aftonen förut hafva någonting att skaffa med
kvinnfotk. Förut, dä fogden kömmit, hade den seden icke
blifvit följd, men då Panu var rädd att fogden genast
skulle begära Annikki, och då hän såg att Kari anländt,
ehuru lian icke fått bud, hade Panu, för att undvika möj-
liga obehag, utsträckt stammens gamla plägsed också tili
fogden och hade, då denne körde upp på gården, skickat
alla sinä kvinnor tili Ilpola.

Göra männen nu för tiden kvinnosysslor på Panula?
frågade fogden slutligen, sedän hän stillat sin värsta hunger.

Panu förklarade att det vore för björnjaktens skull
och berodde på en ytterst viktig gammat plägsed, som
ingen finge uraktlåta.
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Undrar just, om sädana bruk egentligen ha något
att betyda?

Tro eller låt bli att tro, nådige herre, men det
där med kvinnornas aflägsnande är i alla fall af största
vikt. Det fins nog mått och steg, som man utan skada
någon gång kan försumma, men detta får icke urakt-
låtas: man får inte före jakten röra vid någonting, som
gått genom kvinnohänder; honungstassen märker det genast,
och då drabbar ofärd.

Åhå! Nå hvad gör besten då?
Det kan gå tili på två olika sätt, nådige herre.

Om den tar tili flykten, så ränner den så, att man inte
mera får syn på den, men om den är böjd för motvärn,
så rusar den på så ursinnigt, att ingenting kan stå emot
den. Huru gick det ej i fjor vintras, då du emottog din
kvällsvard af kvinnohänder? Du skulle blifvit där under
gubben, om inte hundarna och karlarna kömmit tili hjälp.

Och du tror då, att skulden låg däri?
Det var orsaken! försäkrade Panu och alla de

öfriga männen instämde med full öfvertygelse.
Må så vara . . . Men vet ni nu också säkert, hvar

björnarne halla tili?
Det veta vi nog.

Sedän fogden spisat och med armbågarne på bordet
slagit sig ned framför ölstånkan, iät han karlarne berätta,
hvar björnarnas iden funnos och huru de ringats, hvar
spåren hade gått, och när djuren gått i ide.

Den första ringade Jouko tillsammans med små-
pojkarna. När de en dag höllo på med sinä harsnaror,
funno de spåret och följde det så lätt som en boskapsstig.
Nalle hade gjort sin gamla vanliga bukt kring bärgen där-
borta, den hän alltid brukat göra, när hundarne esomoftast
nti i sommar stött upp honom och drifvit honom som hade
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han värit en hare. När pojkarne fingo syn på honungs-
tassen, gick den nere i karret och plumsade och snusade
i vädret, men så med ens bar det af med honom upp
mot Örnbärget, där han gaf sig upp i en hög fura och
började se sig omkring. Pojkarne voro gömda under ett
träd ett stycke därifrån och sågo på. Gamlen släppte
sig ned från trädet, hvisslade åt pojkarna, som om den
hvisslat på sinä hundar, och begaf sig ut på karret
med pojkarna i hack och häl. Vid ändan af fastmarken
fans det en höstack därborta, och den ref nalle ner och
bökade och bråkade och trampade i den och kröp tili sist
ihop där, som hade han värit en hund. I morgon få vi
nog se, att han ännu ligger där och sofver och inte har
rört sig på hela vintern.

Och så ta vi den som från hyllan.
Det vete Tapio!
Och den andra björnen?
Den andra ligger på en liten holme i samma

kärr i ett tätt gransnår. Den var också lätt att ringa, men
den tredje är stor och skygg, och svårt var det att få den
att slå sig i ro. Slutligen gömde den sig i sin håla i en
bärgsbrant. Den ringade sig själf, men det behöfdes många
konster, innan det lyckades.

Hvad slags konster gjorde du då?
Man brukar just inte berätta om sinä trollkonster,

men om du inte talar om för Kontojärvi-karlarne, hur
Panu snärjer björnar, så skall jag berätta det. Jo se,
eftersom den var skygg och hade vandrat fram i bäckarna
och gått tillbaka i sinä egna spår och haft andra sådana
där fukter för sig, ringade jag den inte fullständigt, utan
lämnade ringen i båda ändarne öppen. Om jag hade
gjort en sluten ring, så skulle genast mullvaden, som
är en skogstomte och hela vintern föder nalle i hans ide



o 208 o

under snön, skyndat att hviska i hans ora:' »nu är du
ringad, ge dig i väg!» Men den konsten skulle nog ändå
inte hindrat nalle att sätta sig i rörelse, om jag inte utfört
en annan, som är kraftigare.

Huru gjorde du då?
Jag band ihop tre spillkråkshufvuden med ett

trefärgadt och tretrådigt ullgarn och drog dem efter mig
längs ringen. Spillkråkan är nalles älskling och hör tili
samma följe som han själf, så att den gamle torfsnusaren
vet sig vara i säkerhet, när spillkråkan ringat honom. Jag
använde ännu en tredje konst, men jag vet inte, om jag
skall tala om den.

Berätta allting, det roar mig att höra om dina
konster.

Panu vet nog ett och annat i den vägen!
Jo, se jag hade dessutom tagit med mig fnösk-

svamp från ett växande träd och ett gammalt svärd, som
värit med i krig. Då jag fann spåren, vände jag tre
spår bakfram och läste upp honungstassens ursprungsord.
Sedän ritade jag med svärdet tre femuddiga stjärnor i
spåren,* och det utan att lyfta svärdspetsen från marken,
sen tände jag eld på fnösket och gick med det längs
ringen. Då det var gjordt, ritade jag åter tre femuddiga
stjärnor på marken och släckte elden. Sadan var den
tredje trollkonsten, och nalle har också hallit sig i idet och
sofvit tungt och inte blifvit väckt af någonting.

Gjorde du inga flera konster?
En tili, men den talar jag inte om.
Åh, berätta du alltsammans!



o 20Q o

Ja, nog kunde jag väl berätta det, men du skulle
inte tacka mig för det.. . skogsguden skulle lyssna och
föra bud åt björnen, så att den i morgon vore borta.

Låt då bli att berätta. Men hvarifrån har du
lärt dig alit det där, Panu.

Gudarna lära mig somt i drömmen, och spå-
trumman lär mig resten.

Männen, som sutto i stugan, hade nyfiket lyssnat tili
Panus ord och tili och med fogden var fullt öfvertygad
om att man inte kunde jaga björnar utan trollerier. Jorma
brydde sig ej om att yttra sin mening, hän sade blott åt
den, som satt närmast honom:

Jag har inte hört, att Väinö brukade släpa med
sig fågelas.. . hän yttrade ursprungsord och bad Ukko
om bistånd . ..

Men fogden var trött efter resan och sade tili om
att hans bädd skulle göras i ordning. Han fick sofva
ensam i den stora stugan, medan de öfriga mäntien till-
bringade natten i det andra pörtet. Fogden bjöd likväl
plats åt Panu själf i det af honom upplåtna rummet, men
Panu sade sig icke behöfva någon sofplats den natten.
Han måste förbereda sig för morgondagens björnjakt,
skydda sitt och de öfrigas lif genom att medels signerier
gifva styrka åt deras vapen. Ett vapen kunde se nytt
och dugligt ut och ett spjut vara styft i skaftet, stålet
synas skarpt, och en pii tyckas så smidig, som skulle den
kunna af sig själf flyga genom luften, och ändå hade det
händt, att intet af alit det där hade dugt, att skaftet brustit,
och stålet splittrats, och det utan att ens sara. Ne-ej,
det behöfdes alit att doppa dem i de rätta trollbaden och
signa dem med de riktiga signerierna.

Tag minä vapen med dig också, sade fogden.
Aho, Panu. 14
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Panu önskade honom en god natt och en mjuk
bädd, men då han skulle gå, bad fogden honom ännu en
gång att komina tillbaka.

Gaf du min gåfva åt Annikki?
Jag bjöd den åt henne, men hon ville inte ha den.
Tror du inte hon ger sig med godo?
Om hon inte gör det, så kan du ju taga henne

med våld.
Svarar du för att dina karlar inte sätta sig tili

motvärn?
Om också hennes fästman skulle göra det, behöf-

ver du inte bry dig om det.
Säg åt honom, att jag inte viii ha Hiekan för

alltid.
Var du bara lugn och länina saken åt mig.
Du vet hvad jag viii, rätta dig därefter.
Lita på mig. Men säg mig, hvad prästen

funderar på?
Det vet jag inte, vi lefva ju i fiendskap. Vi

ha båda insändt klagomål, han tili biskopen och jag tili
kungen. Han däröfver att jag beskyddar trollkarlar, jag,
emedan han förolämpade mig i kyrkan.

Är inte kungen mäktigare än biskopen?
Jo visst.
Men tsaren i Moskva är mäktigare än tili och

med kungen. Han säges vara en bra kari, som låter hvar
och en i fred tjäna sinä egna gudar.

Det gör ju kungen också.
Hvarför hindrar han då inte Kontojärvi-hunden

att skälla?
Inte kan han befatta sig med alla hundar. Men

var du obekymrad, vi täppa nog tili munnen på honom.



o 211 o

Fogden sträckte ut sig på den af säf tillredda bäd-
den på golfvet, och Panu tog hans spjut och yxa, men
lämnade .hans bössa kvar under förklaring, att öfver den
förmådde lian intet.

I den andra stugan väntade honom hans män med
sinä vapen, dem Panu samlade ihop på arm och axel för
att för natten föra dem tili trollbadstun på det heliga
bärget och där läsa besvärjelser öfver dem, signa dem och
skänka dem kraft med sinä trollkonster.

Än Karis då? frågade Panu, sedän han fått alla
de öfrigas vapen.

Behöfs inte.
Och Jormas?
Äro inte vara vapen bra nog förut, så bli de

det inte genom trollkonster.
Ditt hån drabbar inte mig utan gudarne.
Jag tror inte, att en enda man äger nyckeln tili

gudarnes välvilja.
Men hvem som hälst kan inte begagna nyckeln,

om han också ägde den!
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Panu tog Jouko med sig och skidade med vapnen

åt det heliga bärget tili. Dä hän kom in genom det
heliga ledet, hvars båda stolpar pryddes af björnskallar,
riktade hän icke sin kosa uppåt bärget utan vek af längs
stranden, följande ett gammalt skidspår. Så snart de
kömmit så långt från gården, att de icke mera sågo Ijus-
sken därifrån, vände sig Panu tili sin son och började
förklara för honom saker och ting, såsom hän fått för
vana, sedän hän börjat föra sonen med sig på sinä trolleri-
färder.

Nu för jag dig tili ett ställe, där du aldrig förr
värit och skall lära dig saker, som du inte förr fått lära.
Lägg noga märke tili det du ser och lägg väl på minnet
hvad du hör. En trollkonst måste läras med en gång
och intryckas i minnet som ett fotspår i nyssfallen snö:
om du trampar där flera gänger, blir det oredigt och du
vet inte, hvarifrän det kömmit och hvarthän det går. Fräga
ingenting och tala icke. Jag vet hvad du tänker och för-
klarar det du behöfver veta.

Utan att yttra ett ord skidade solien träget på i sin
faders spår, medan denne, oaktadt sin tunga börda, gled
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fram med långa skidsteg pä den jämna marken nedanom
den branta bärgstupan.

Du har lärt en del trollkonster, fortsatte Panu,
men de bästa har du ännu icke lärt dig. De förnämsta
trollerierna äro de, hvarmed människor betvingas, men
närmast dem komma de trollkonster, som värka pä ho-
nungstassen, ty hän är siaren bland djuren och råder öfver
de andra; mullvaden föder honom om vintern och bär
honung tili honom från biens nästen, och för att fägna
honom hvisslar spillkråkan om sommaren och flyger fram-
för honom. Men fastän du känner en hei del trollerier,
vet du ännu inte, hvad de i grunden äro, och hvad ända-
målet med dem är. Trolldomen binder och löser, sluter
och öppnar. Trolldomen är en dyrk, hvarmed du i hem-
lighet läser en dörr och lika hemligt öppnar den igen.
Det är som ett fångstdon utsatt på den onda andens väg,
en snara i gärdsgårdspringan, en fälla på spängen, en sax
under späret i snön. Förut, då gudarna voro goda, lydde
de de tre ursprungsorden, och man kunde behärska dem
med besvärjelsesånger. Jorma tror, att det inte häller nu
behöfves annat. Men sedän Krist-Jesus kom tili Karelen,
ha de onda andarna sluppit lösa, de, som fordom sutto
fängslade i Plågobärget eller i stormväder jämrade sig,
inklämda som de voro mellan tvä trädstammar. De skräm-
mas icke längre af blotta ord utan mäste betvingas med
trolldom. Ju underligare trollkonsten är, desto svårare är
det att undgå dess makt, ju listigare du kan utföra den,
desto lättare gär anden i fällan. Alla de onda andarna
äro aflidnas andar. När en afliden blir ande, blir hän elak,
det är hans lust att plåga de efterlefvande och det mera ju
närmare släkting hän värit en gång tili någon af dem.
Reita är för närvarande den hatfullaste af alla de aflidna.
Hän ligger på lur öfver allt och spejar på oss, var säker
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på, att hän också i morgon på jakten skidar oss i hälarna.
Hvar du än ser skidspår, utan märken efter stafven, som
föra fram öfver drifvornas ryggar, där har hän färdats. Om
jag inte haft hans kunskaper, skulle jag många gänger
räkat i olycka.

På hvad sätt fick du Reitas kunskaper, far? frå-
gade Jouko, ansträngande sig för att inte bli efter fadren,
som skidade på med alit större fart, ju mera hari talade.

Det skall jag säga och det i denna natt. En
gång får du nog del af ali min kunskap, ty jag viii öfverflytta
ali min trollkonst på dig. Men inte ännu, du kan ännu
ej minnas alit. Följ nu noga med och lär dig huru man
skyddar sig mot björnen.

Panu stannade vid en väldigt stor myrstack, som
sträckte sig rundt omkring en yfvig gran. Hän stack
spjuten och pilarna i myrstacken, spjuten vid foten och
pilarna i toppen af densamraa, och vred dem omkring
som järn i ässjan, allt under det hän mumlade ohörbara
ord. Därpå tog hän fram ett stycke silfver ur väskan, där
hän förvarade sitt elddon, samt en enkom för ändamålet
förfärdigad liten knif, tillsade Jouko att följa i hans fjät,
medan hän gick omkring myrstacken. Tre gänger gick
hän omkring den medsols och tre gånger motsols, hvarje
gång täljde hän lös ett spån af silfret och uttalade en
besvärjelse:

»Låt nu, stål, dig här förhäxa,
Insup skarp och kraftig myrsaft,
Låt af giftet udden skärpas,
Eggen härde sig af etter,
Att, då huden genomstungits,
Ädrorna af stålet öppnas,
Att i blodet giftet smyger,
Att hvart sår ett dödssår blifver,
Att den ludne skogsbehärskarn
Sist på drifvan faller stendöd.»
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Sedän hän med ett snabbt ryck tagit hvart och ett
af vapnen från myrstacken och stuckit dem i drifvan lik-
som för att härda dem, befallde hän Jouko att bära dem
bort tili spåret, där skidorna lämnats. Själf blef hän kvar
vid myrstacken, ryckte tre härstrån från sin vänstra vad,
tre från vänstra armhålan och lika många från vänstra sidan
af bröstet och strödde dem såsom offer på myrstacken.
Därpå bröt hän en kvist från granen, sopade ihop spären
af vapnen i stacken och sinä egna spår i snön, i det hän
baklänges gick bort tili skidorna.

Nu aro bäde våra egna och de andras vapen
säkra, men själfva äro vi ännu inte skyddade. Vi kunna
lämna vapnen här och taga dem med oss på återvägen.
Nu skola vi kalla smedjeandarna tili vår hjälp. Dem få
vi från ett ställe, som du inte förut sett, men dit jag nu
skall föra dig. Vi skida nu längs sidan af det heliga
bärget och någonstans här i närheten böra vi utföra trol-
lerierna; bäst vore kanske göra det vid spetsen af den här
udden. Här bo gudarne allesamman, här måste de för-
trollas, blidkas och bindas. Här lyssna de hälst tili böner
och foga sig efter trollkonster. Mängen tror, att det gör
samma värkan hvar man än ber, offrar eller utför ett trol-
leri. Det kan nog också hända att en gud slår sig ned
på ett annat ställe, men lika ofta händer det, att hän inte
där kan anträffas. På offerbärget däremot kan man alltid
få tag på honom. Hit böra alla komma för att offra, hit
böra de hämta alla sinä gåfvor. Hemoffer äro inte alltid
nödvändiga, ja, inte ens alltid nyttiga. En vanlig människa
vet ej, när ett offer är tacknämligt, det vet besvärjaren
ensam och offrar därför på allas vägnar. Hän känner
gudarna och gudarna kännas vid honom. Ett offer, det
må vara huru förträffligt som hälst, förmår intet, om det
sker på olämplig tid; besvärjaren åter ser på månen, solen
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och stjärnorna, ja tili och med af vindarne, när den rätta
stunden är inne. Då så är fallet, behöfver man inte häller
offra så särdeles mycket, utan kan ge mässing i stället för
guld, tenn för silfver... Men nu äro vi framme.

Jouko såg ett tätt gransnår skymta framför sig. Då
de trängt sig genom snäret, voro de ute på den öppna
plats, där Panus trollkoja stod. Ehuru Jouko bemannade
sig, skälfde hän i sitt inre, då hän närmade sig det
hemlighetsfulla huset, från hvars alla knutar öppna rof-
djurskäftar och ögonhälor gapade mot honom, teende sig
dubbelt hemskare och större i månskenet.

Du behöfver inte vara rädd för dem, de förmä
ingenting mot människor. Det är tili skydd mot de
aflidnas andar de blifvit uppställda; de döda och skrämma
de döda. Hela badstun är byggd af träd, som torkat af
sig själfva eller träffats af blixten. På min badstu rår intet
ondt från jorden, från luften eller från vattnet. Den är
byggd så, att den kan stå i hundratal år, och sä länge den
skyddas mot elden, faller den inte, utan kommer att stå
kvar som ett stöd och ett skydd för Karelens gamla tro.

Panu steg af sinä; skidor framför dörren, ställde dem
upprätt mot väggen på båda sidor om denna och tog från
snön framför tröskeln en pä en käpp uppträdd hundskalle,
som hän ställde i drifvan framför dörren. Sä drog hän
sin lilla skogsyxe ur dess hölje, slog den i dörrposten
och sade:

Lycka gif mig, när jag vistas,
Frid mig unna, då jag dväljes
Här i detta gyllne hemmet,
Här i bo af tallens virke,
Här i huset, byggdt af furor.

Dörren var låg och smal, så att den inträdande
måste böja sig, och tröskeln var hög som i en ria. 1 det
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inre var huset hälften smedja och hälften badstu, ty under
takåsen var en lafve och vid sidan af ugnen en äsaja. Bäl-
gen, städet, hammarne, tängerna och de öfriga smedjedonen
voro alla små som leksaker. Då elden blifvit tänd på här-
den, fick Jouko tillfälle att närmare se sig omkring. På
väggarna hängde allehanda trolleritillbehör i riklig mängd:
ormskinn, rofdjurständer och klor, räfsvansar, stenredskap
och en hop färdiga och halffärdiga spåtrummor. Panu
samlade och förfärdigade alla sådana trolleriredskap och
sälde dem ät de kunder, som däraf voro i behof.

Nu skola vi värfva smedjeandarna tili bundsför-
vandter. Om jägaren, dä hän drar tili skogs, har dem med
sig, båta hvarken afund eller onda anslag på honom. Följ
noga med hvad jag gör, jag visar dig det endast en gång.

Jouko såg sin far med knifudden skrapa ut något
dam ur hålet i bälgens botten och tälja tre smä silfver-
spånor, som hän lade dit i stället. På samma sätt tog
hän något järnstoft från kubben under städet och likasä
från ässjan i närheten af luftrörets mynning, allt i utbyte
mot en smula silfver, och hvar gång uttalande denna be-
svärjelse:

»Eldens dotter, bistra jungfru,
Res dig nu att huset värja,
Att den kraftlös är beskydda
Emot oväns onda anslag,
Mot fiendtlig trollkarls pilar;
Att ej ovän må sig fägna,
Ej hans trolleri fullbordas».

Nu blandar jag ihop detta stoft och lägger det
i ett knyte tillsammans med mitt elddon, då kunna inga
trollkonster värka, vore än Nalle gudens eget djur. Där
har du ditt. Gif nu hit ditt elddon. Jag lär dig nu det
här och skänker dig några olika slags kraftiga trollmedel...
och den här pungen af kattskmn att gömma dem i.
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Panu tog fram en ny skinnpung, och, undervisande
om hvart och etts ändamål, lade hän däri följande: en åsk-
vigg*) mot allt ondt från luften, ett råtthufvud tili skydd
mot jordandens ondska, en torkad gärsfena mot onda an-
slag af vattenandarna samt dessutom en örnklo, en bit
trädsvamp från offerträdet och ett stycke trä från kyrkväg-
gen tili skydd mot kyrkandarnas fiendskap.

Alla de här medlen äro säkra utom det där, som
gäller emot kyrkandarna. Förut hjälpte en spåna frän
kyrkväggen, tagen på hvilket ställe som hälst, men nu har
kyrkan en ny herre och det skulle behöfvas en bit af fål-
len på hans egen skjorta, eller ett nattvardsbröd för att rå
på kyrkoandarna. Jag har ej fått tag på något sädant, men
du skall skaffa dig dem, då du en gång blir besvärjare.

Tankspridd åhörde Jouko sin faders lärdomar, medan
hans uppmärksamhet var riktad pä några föremäl, som
hängde på väggen; borta i ett hörn såg hän nämligen en
underlig dräkt, som i hög grad väckte hans nyfikenhet.
Öfverst hängde på en spik en spetsig mössa, som var kan-
tad med rödt och prydd med hängande, mångfärgade band
af siden och sammet. Under hufvudbonaden syntes en
renskinnspels, vid hvars halslinning, ärmar och sidosömmar
voro fästade prydnader af pärlor, snäckor, mynt och små
bjällror. Under pesken stod en liten träklots på tre ben;
på tvä af dem voro de tili dräkten hörande stöflarna trädda.
Alla dessa kläder föreföllo Jouko välbekanta, det tycktes
honom, som hade hän sett dem nägonstädes för länge se-
dän, men kunde nu icke erinra sig hvar.

Hvad är det här? frågade hän och lyfte på
fållen af pesken. Men i detsamma gaf hän tili ett lätt rop,
lät den talla och drog sig hastigt tillbaka. Under skörtet

•) = en yxa frän stenåldern.
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af dräkten hade hän sett en näfverrifva och i den en huf-
vudskalle, emellan hvars öppna käkar ringlade sig en lef-
vande orm.

Panu skrattade at sonens skrämsel, tog fram en flaska
ur sin kont, lyfte upp lifrockens skört och hällde litet mjölk
i rifvan. Då började nystanet inne i skallen röra sig, or-
itien stack fram sitt hufvud genom dess vänstra ögonhåla
och började läppja på mjölken.

Han är ej farlig, då han är i mitt våld. Det är
inte en riktig orm, utan en människas ande, som förvand-
lat sig tili en orm.

Hvems ande? frågade Jouko med ännu skälfvande
läppar och röst.

Häll dig nu styf, så skall du få del af det hem-
ligaste i min kunskap. Kläderna äro Reitas, det är hans
hufvudskål och hans ande förvandlad tili orm. När hän
var närä döden och hans ande i begrepp att lämna honom,
sade jag: Din ande mä bli min tjänare! Det hörde
hän ännu och sade högtidligt: Min ande skall bli en
orm, som kryper under jorden och skall stinga dig i hä-
len! Sen var det slut med honom; hän uppgaf sin ande
och tog alla sinä gudar med sig. Hän skulle förföljt mig
hela mitt lif, om jag ej tagit de kläder, hän begagnat som
besvärjare, uppgräft hans hufvudskål från grafven och häm-
tat den hit i mitt förvar. Men hans ande vandrade om-
kring i ormens skepnad.

Huru fångade du den?
Jag vet inte om det var därför att anden började

finna det ledsamt att drifva omkring skild från kroppen och
gömd i ortnens skinn, eller om det var värkan af mitt
trolleri, men några dagar därefter låg den på tröskeln tili
detta hus och höjde hväsande sitt hufvud. Jag sprang
hem efter mjölk, lockade den, tämde den och fick den att



o 220 o

slinta in i hufvudskålen, där den ända sedän dess haft sin
bostad i varm, hvit ull, och jag fick Reitas gudar i mitt
väld och tili skydd mot alla lapp-trollerier, så länge hvar-
ken jag eller någon af mitt folk dräper ormen. Jag lof-
vade det med tre stora offer och bryter jag det löftet, så
försvinner ormen, och sedän kommer den att i skepnad af
en lapp-pil på en osynlig båge ligga på lur efter mig och
min släkt. Kom noga ihåg att aldrig dräpa en orm, och
det hvar hälst du än råkar honom.

Nej, det skall jag inte göra.
För att du inte skall göra det ens af misstag utan

alltid komma ihåg det jag sagt, iämnar jag från denna dag
Reitas orm i din vård. Du får hämta mjölk åt den.

Jouko vågade inte bedja att bli befriad från uppdra-
get, ehuru det föreföll honom hemskt att handskas med
anden af den, som man sade att hans far dräpt. Hän
skulle haft lust att fråga honom därom, men vågade icke.
Dessutom tyckte hau att alla dessa konster och fukter voro
underliga och besvärliga. Ända sedän fadren börjat under-
visa honom i trolldom och tagit honom med sig pä sinä
hemliga vägar, hade hän följt honom modstulen och med
beklämning i sinnet och med en sådan känsla af fasa, att
hän kände liksom en tyngd under bröstet. Fadren ville
göra honom tili besvärjare, men Jouko erfor hvarken kal-
lelse därtill eller kraft att behärska andarne. Fadren hade
sagt: om du lär en trollkonst och sedän glömmer den, så
vänder den sig mot dig själf. Hän tillbragte hela dagen
i ängslig fruktan att glömma någonting viktigt, och hans
sömn om natten var full af invecklade trollkonster och
underliga syner, som andarna skickade på honom. Åt
ingen hade hän att förtro sig, ty fadren hade strängt för-
bjudit honom att meddela det minsta ät någon annan. ® När
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hau nu såg, att Panu redde sig att utföra nya trollkonster,
bad hän att få gä.

Vi bli här öfver natten, svarade Panu. Du måste
bli van vid andarna och de vid dig. Om jordanden visar
sig för dig i drömmen, så vet att det är för att erbjuda
sig bli dig underdånig. Om hän inte nu visar sig för
dig, måste du sofva här en natt, då mänen är i nedan, tills
du fär se honom. Stig upp på lafven, slut ögonen och
somna.

Jouko lydde med klappande hjärta. Fadren sysslade
ännu länge där nere med sinä trollkonster, mumlande be-
svärjelser och fyllande med trolleriredskap likadana små
påsar, som den hän gifvit åt Jouko. Men Jouko slöt sinä
ögon och drog sin lifrock öfver ansiktet, sä att ofärd inte
skulle drabbh honom, ifall hän råkade se någonting som
lian sedän kunde glömma, och somnade först, då hän en
stund senare hörde fadern stiga upp på lafven.

Rutnmet var mörkt och elden på härden slocknad, då
Jouko for upp med ett skrik, väckt af den dröm han haft.

Såg du guden? frågade hans far.
Nej, det gjorde jag inte.
Såg du ingenting?

-Jo.
Hvad såg du?
Jag såg prästen.
Kom han in?
Nej, han bara såg in genom fönstret.
Han vågade inte, då hundskallen grinade utanför.

Men det var i alla fall ett dåligt tecken, att Jouko, då
han första gången tillbragte natten i trollbadstun och bort
få se andarna, i stället fått se prästen.
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Först fram på morgonen kastade sig björnjägarne att

hvila ned på golfvet i storstugan af Panulas gård efter att
natten i ända hafva suttit i glädtigt samspråk kring den
flammande brasan på härden, berättande sägner och jakt-
historier och sjungande sånger tili björnens ära. Men
därvid nämde ingen björnen vid hans rätta namn utan
talade om »nalle», om »bredpannan», »honungstassen» och
om »skogens kung». Ölstånkan gick från hand tili hand,
tills den, tömd tili sista droppen, nådde fram tili fönster-
luckan och räcktes ut åt kvinnorna, som med hufvudklädet
öfver ansiktet mottogo den och räckte den fylld tillbaka,
Kari spanade oafbrutet efter Annikki och då han trodde
sig kanna igen hennes hand i luckan skyndade han ut.
Men Annikki sprang in i kokhuset, stängde dörren och
vägrade skrattande att låta öfvertala sig att komma ut och
språka med honom. Hon ville på inga villkor bringa ho-
nom otur genom att inlåta sig i samtal med honom afto-
nen före en björnjakt. Först efter den skulle hon möta
honom vid björnledet och sjunga välkomstrunorna.

Sist och slutligen somnade dock männen i stugan.
Just då den bästa sömnen hunnit infinna sig, slog Panu
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med ett högt rop upp dörren på vid gafvel och slängde
in en hei börda björnspjut, hvilka hän medels besvärjel-
ser invigt under nattens lopp. Den som först hann rycka
sitt spjut ur trollkarlens händer, hade rätt att först angripa
björnen vid idet. Där blef buller och gny i stugan, och
Kuisma var den förste, som fick rätt på sitt björnspjut.

Dagen hade ännu icke börjat gry, då männen redan
fullt beväpnade stodo färdiga vid sinä skidor i fackelskenet
på gärden. Främst stod fogden och bredvid honom hans
vapenbärare med det glänsande björnspjutet på ena axeln
och på den andra geväret, en underlig, främmande tingest.
Ingen af karelarne ägde ännu gevär, och därför betraktade
de också fogdens vapen med en vördnad, som gränsade
tili fruktan.

Förrän* de satte sig i rörelse, gick Panu från man tili
man och stack i handen på enhvar en liten påse samt
berörde spjutspetsarna med en ulltapp, hvarpå en helig
orm legat i en hufvudskål. Åt Kuisma gaf hän dessutom
en med ringar utstyrd staf, hvarmed björnen skulle väckas,
om man icke på annat sätt kunde få honom på benen.

Panu ställde sig bredvid fogden och gaf redan tec-
ken tili uppbrott, då gamle Jorma bad sällskapet vänta ett
ögonblick för att lyssna tili gamle Väinämöinens björnruna,
som ovillkorligt borde sjungas, innan man droge tili skogs.

Tomt pladder, som ingenting tjänar tili, in-
vände Panu.

Panu har redan utfört alla nödiga signerier, för-
säkrade Ilpo, en af männen, andra behöfvas inte.

Men utan att fästa sig vid deras inkast ställde sig
Jorma midt ibland männen och började sjunga de urgamla
orden, hvilka de alla kände, och hvari de en efter annan
instämde. Med stor andakt och hänryckning, fastän med
darrande röst, sjöng Jorma:
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«Nu tili skogs mig draga lyster
Att få skåda skogens döttrar,
Språka där med lundens jungfrur.
Tag mig, skog, bland dina vänner,
Tapio, bland dina hjältar,
Hjälp mig att min lycka fånga,
Att få skåda skogens älskling!

O, du skogens gyllne äpple,
Du den lena honungstassen,
Då du sedän hör mig komma,
Då du mannens steg förnitnmer,
Göm då klorna uti pälsen,
Tänderna uti ditt tandkött,
Att du mig ej alls må skada,
Ej ens flyktigt mig beröra!
O, du skogens gyllne äpple,
Honungstass, min ljufva älskling,
Lägg dig sakta ned på tufvan,
Uppå klippans häll, den släta,
Furan öfver dig må vagga,
Qranen öfver dig må susa,
Tills du ljufva älskling slumrar,
Honungstass, tili dess du doninar,
Såsom hjärpen uti boet,
Såsom anden uppå äggen.«

Få vi ge oss i väg nu då? frågade Panu hånfullt.
Nu äro vi redo, svarade Jorma med lika hög

röst.
Vädret var kalit, och himmelen gnistrade af stjärnor.

Männens andedräkt steg som ånga i luften, då de, belysta
af facklorna, drogo ut från gården.

Jouko, Panus ende son, visade vägen tili den första
ringen, ty ehuru de öfriga nog visste hvar björnen blifvit
ringad, hade ingen annan än Jouko reda på hvar idet låg,
och hän hade icke meddelat detta åt någon annan. När-
mast efter honom skidade Panu och därnäst de öfriga i
sakta inak. De gjorde sig ingen brådska, då ringen icke
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var långt aflägsen, och bytet i ingen händelse kunde angri-
pas förrän vid dagsljus.

Sedän de skidat öfver sjön och öfverstigit en hög
ås, uppnådde de randen af ett stört kärr, där Jouko skilde
sig från de öfrige och begaf sig i förväg att undersöka
ringen. Vid sitt återkomst meddelade hän, att nalle fort-
farande sof på samma ställe inom den ring, som hän upp-
dragit på höstvintern och längs hvilken hän nu skidat upp
ett nytt spår. När jägarne kommo fram tili detta, trädde
ingen af dem in i björnringen, förrän de på Päntts upp-
maning gnidit in sinä kläder med granris och sedän kastat
riset in i ringen, detta för att björnen icke skulle vädrä
stugulukt och råka i raseri, då hän reste sig.

Gryningen började utsända sin bleka dager, och män-
tien spredo sig åt olika håll för att mota björnen, i hän-
delse denne skulle vakna och sätta sig i rörelse, förrän de
hunnit fram tili idet. Endast Kuisma och Jouko närmade
sig björnens läger, den förre under ideligt skramlande med
ringarna på sin staf, medan de öfriga männen, sakta gno-
lande björnrunor, steg för steg i allt trängre krets närmade
sig idet. Något smält snö vid sidan af en höstack för-
rådde för Kuisma och Jouko björnens vinterläger, men den
sofvande reste sig ej, fastän mässingsringarna på stafven
skramlade allt högre, och såväl Kuisma som Jouko stämde
in i de öfriges sång. Den rörde sig icke ens, då jägarne
alla samlats i en båglinie framför idet och med ett högt
rop manade det sofvande bytet att vakna. Först då Kuisma
stack sin ringprydda staf genom andhålet in i idet, och de
löskopplade hundarne störtade fram, rusade ett hårigt, snö-
betäckt bylte med ett vildt brummande upp ur snön. I
samma ögonblick slog Kuisma, som stod närmast, sitt spjut
i björnens bröst, men kastades af skaftets häftiga svigt högt
upp i luften och föll på hufvudet i snön. Likaledes gick

Aho. Panu. 15
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det den andra och den tredje af männen, då de sökte häjda
björnens framfart med sinä spjut. Men då Panus, Jormas
och fogdens björnspjut på samma gäng sänktes i hans
hjärta, orkade björnen icke mera rycka dem med sig, utan
föll på sidan i snön, som färgades röd af dess utström-
mande blod.

Det var ett lättfånget byte, menade jägarne, och till-
skrefvo detta Panus signerier.

Men nu var icke tid att visa den fallne några större
ärebetygelser. Det skulle ske först på aftonen, bestämde
Panu, då de möjligen lyckats nedlägga också de öfriga
björnarne.

Den andre ringade björnens ide befann sig under
en tät gran på en liten holme vid andra ändan af samma
kärr. Men innan jägarne hunnit intaga sinä platser och
närma sig stället, rusade björnen upp och störtade mot
fogden. En kula från dennes gevär träffade djuret i län-
den, så att bloden sprutade ut öfver snön, och då vände
björnen åt sidan och bröt sig ut ur ringen, träffad ytter-
ligare i ryggen af en pii, som susat från Karis bågsträng
och som fastnade.

Förföljd af hundarna försvann björnen ur sikte och
tycktes draga sig från kärret uppåt de omgifvande höj-
derna. Panu, Kari, Kuisma och flere tili af de yngre
männen skyndade genast efter i den flyendes spår, hvare-
mot fogden, Jorma, Ilpo, Jouko och andra stannade kvar
i närheten af idet.

Jägarne skidade nu i ursinnig hast för att hinna tili
stället, då björnen första gången skulle stanna för att värja
sig mot hundarna. De öfrige blefvo snart efter Panu och
Kari, men icke ens dessa hunno fram, medan det första
nappataget med hundarna ännu pågick på en klippa på
krönet af åsen. Då de kommo tili stridsplatsen, sågo de
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en af hundarna ligga död på skaren och hörde de öfrigas
skall i skogen nedanför draga sig allt längre inåt öde-
marken.

Utan att yttra ett ord tili hvarandra, men väl vetande
att björnen ej skulle vända tillbaka i hast, då den en gång
kömmit riktigt i farten, skyndade Panu och Kari efter,
hvardera i tur öppnande spåret. Skogar, kärr, åsbrinkar,
skogssjöar och träsk försvunno bakom dem under det
vilda loppet efter björnen, som alltmera aflägsnade sig
från sin lägerplats.

Solen hade för längesedan gått upp och hade redan
tillryggalagt hälften af sin tidiga morgonbana, då skallet,
som en längre tid gått utom hörhåll bakom åsarna, slut-
ligen började vända tillbaka. Men ännu hördes det på
långt afstånd, och ehuru det slutligen en stund strök fram
längs kanten af det kärr, där det börjat, kom det icke fram
tili idet, utan sträckte sig, ifrigare än förut, bort åt andra
trakter.

Med ens hörde likväl jägarne, som börjat känna sig
trötta af det ansträngande skidloppet, ljudet af ett ifrigt
nappatag mellan björnen och hundarna vid ändan af karret,
ett tydligt bevis på att nalle gjort stånd. Nastan som en
örn i flykt rusade Kari med uppbjudande af alla sinä
krafter, barhufvad och med blottadt bröst, förbi Panu.
Denne tog kraftig ansats tili en sista ansträngning, men
stannade nästan i samma ögonblick. Hän hade kömmit
tili ett ställe, där hundarna någon minut lämnat björnens
spår, hvilka syntes skarpa och tydliga i den orörda snön.
Panu steg från sinä skidor, lade dessa i bredd och stack
dem som en spade under ett af björnspåren, samt vände
detta bakfram. På samma sätt vände hän ytterligare två
spår, kastade därefter skidorna på skaren, besteg dem
hastigt och lyssnade med björnspjutet i beredskap.
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Panu hade knappast hunnit utföra sitt trolleri, förrän
han varsnade, att det gjort värkan. Björnen hade vändt
om vid ändan af karret och kom nu tillbaka längs dess
motsatta sida, i riktning åt idet tili. Där var karret sma-
last och därtill deladt af den lilla holme, där idet låg,
hvarför Panu skyndade alit hvad han kunde tili holmen
för att möta björnen där.

Han fann jämt och nätt rådrum att utföra sin afsikt
och hade knappast hunnit öfver det öppna kärrsundet tili
foten af granen, då han såg björnen komma öfver karret,
sjunkande ned i den djupa snön för hvart steg. Af de
jägare, som stannat vid idet, hvarken syntes eller hördes
det någonting; de hade troligen fått nog af väntandet och
begifvit sig att följa spåren, också de. Icke ens Kari, som
syntes borta vid ändan af karret, kunde hinna fram, förrän
bytet och aran tillfallit Panu.

Björnen var synbarligen uttröttad; den vände sig tidt
och ofta om för att drifva bort hundarna, som nafsade i
dess bakdel, och fortsatte sedän på nytt i sakta mak.
Den var i fullt raseri, brummade och vrålade, och komme
tydligen att rusa på hvem hälst den än funne i sin väg.

Panu samlade sitt mod, lösgjorde sin knif och skred
att utföra sin sista och kraftigast värkande trollkonst. Han
tog tre steg framåt mot den ankommande och drog med
vänstra hälen tre femhörningar i snön, under uttalande af
följande besvärjelse:

»Ull i gap och ull på skalle,
Ull på alla dina tänder,
Ull också uppå din vrede!
Klorna i din päls du gömme,
Tänderna uti ditt tandkött!»

Därpå tog han nio steg bakåt och väntade med
spjutet i beredskap, öfvertygad att björnen icke skulle våga
sig öfver femhörningarna.
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Den stannade också invid dem, då hundarna åter
refvo den i hasorna. Men då den i detsamma såg Panu
framför sig, morrade den med vidöppet gap mot honom.

På samma gång som Panu stötte sitt spjut mot
björnens bröst, hann han ännu uttala ursprungsorden: »Hii-
sis fura, rör inte vid mig!» hvilka han ensam af hela
stammen kände, då björnen med en snabb rörelse undvek
spjutspetsen, grep skaftet mellan sjna ramar och bräckte
det som ett rö. I detsamma ramlade Panu framstupa i
snön, kände en tung ram på sin vad och en annan på
sin axel och trodde, att hans sista stund var kommen. 1

Då han vaknade ur sin bedöfning, såg han björnen
ligga utsträckt i snön med ett spjut i bröstet och ett par
skidor öfver ryggen. Ett stycke därifrån satt Kari på en
kullfallen trädstam.

Björnen hade redan höjt ramen öfver Panus hufvud,
då Kari med rop och skrik lyckats vända dess uppmärk-
samhet mot sig själf. Den hade rest sig på bakbenen och
redt sig tili motvärn, då Kari med säkert öga och stadig arm
sänkte sitt spjut rätt i dess hjärta, så att skogens kung
först satt sig i snön och så fallit öfver på sidan.

Kari hade genast undersökt Panu och funnit att
ingen olycka inträffat. I sitt sinne log hän åt trollkarlen
och dennes maktlösa vapen. Sin bane hade ju denne i
blinken fått af skogens björn, om ej Kari och hans osig-
nade vapen kömmit i sista stunden den mäktige tili hjälp.
Och icke mindre fägnade hän sig öfver sin lycka att hafva
fått rädda Panus lif, ty enligt gammal sed hade den, som
frälst en annan från döden, rätt att fordra hvad hälst den
räddade kunde gifva. Skulle allt detta ej nu redan räcka
tili att lösa Annikki, hans blifvande brud, ur träldom?

Blef du skadad? frågade Kari, då hän såg Panu
sätta sig upp.
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Inte det minsta ... det var väl, att den slutligen
stupade. .. jag skulle nog också rådt på den, om inte
min skospets fastnat i en trädrot.

Ditt spjut brast.
Jag hade ännu yxan i behåll ... men hvar äro

då de andra?
Jag hör dem komma där borta.

Från åsen, som reste sig bortom karret, hördes rop
och högljudda röster, stoj, buller och brak, då männen
lato en vid en stång bunden björnkropp glida utför
branten.

Det var den tredje björnen, som fallit. Då fogden
börjat tröttna att vänta på den andra björnens återkomst,
hade hän yrkat, att de skulle vända sig mot en ny, som
man visste hafva sitt ide i en håla i åsbranten. Fogden
hade skjutit in i hålan, men björnen, som träffats i buken,
hade vrålande rusat ut och slagit omkull honom. De öfrige
männen stodo orörlige af förskräckelse, men Jorma skyn-
dade tili och redde sig trots sin ålder så tappert, att hän
lyckades häjda björnen med sin spjutspets, tills fogden
och de andra hunno tili hjälp och med sinä vapen gjorde
slut på besten. Därför kunde Jorma icke häller låta bli
att retas en smula med Panu, då hän hörde af Kari, huru
det gått denne.

Den gången gjorde de signade vapnen inte nytta.
Och Panu fann ingenting att svara därpå.
Bytet släpades ned på karret och fördes tili stället,

där den andra björnen låg på snön. Därifrån var det
icke häller långt tili den första björnen, hvarför alla tre
före nattens inbrott lågo tillsammåns under en stor gran,
invid hvilken männen tände en stockeld och gjorde sig
redo att tillbringa natten. Ty enligt gammal sed borde
jägarne visa sin aktning för skogens konung genom att
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icke begifva sig tili byn före de fallne. Endast Jouko
skickades att genom natten skida tili gården för att hämta
hästar och slädar.

Så snart stockeldarne börjat brinna, och de svett-
drypande jägarne torkat sinä kläder och förtärt sitt kvälls-
mål af de i ränslarna medförda förråden, gjorde de sig
redo att utföra björnsignerierna. Ett par skidor lades i
kors öfver ryggen på hvarje björn. Så vredos länkar af
tallvidjor kring nosen på hvart och ett af djuren, och
genom länkarna träddes den förnämste jägarens, fogdens,
bälte, som därefter bands vid granen. Kari, Kuisma och
Jorma skuro sig smidiga videspön, fästade en mässingsring
vid hvart och ett af dem och började piska björnarnes pälsar
med spöna, medan de öfrige männen fattade sinä spjut
och tre gånger riktade dem mot björnens gap, under det
de sjöngo:

»Väre, gud, nu högt du prisad,
Lofvad högljudt ende skaparn,
Som oss gaf det gyllne äpplet,
Ödemarkens skatt tili byte!
Skogens allra bästa älskling,
Honungstass, du mjuka, lena,
Vredgas icke utan orsak;
Ej det var af mig du fälldes,
Själf du rullade från åsen,
Föll så sakta ned från höjden,
Ned bland skogens fagra stammar,
Ned bland skogens gröna furor.»

Hvar och en af dem, som gifvit någon af björnarne
banesåret, ägde nu rättighet att afskära deras morrhår för
att som äretecken fästa dem vid sin hufvudbonad. Då
alla värit med om fällandet af den första björnen, tiller-
kändes äran däraf Kuisma, som först riktat sitt spjut mot
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den. Den andre ansågs vara fälld af Jorma, emedan han
hindrat den att fly, och den tredjes baneman var Kari.

Panu hade ju också del däri, retades Jorma.
Kari fällde den, sade Panu, smått skamsen.

Fogden, som välbehagligt sträckte sinä lemmar på
en granrisbädd vid elden, önskade veta, hvarför björnen
skulle piskas med ringprydda spön, och hvarför det vore
förbjudet att kasta ögonen på kvinnfolk, förrän man droge
tili skogs.

Så mycket viii jag säga, yttrade Jorma att de
sederna höra tili signerier, som också jag tror på ... som
ha sin rot i gamla tidens sägner och sedän gått i arf från
fäder tili söner.

Berätta sägnerna, Jorma ...
för att fördrifva afto-

nen och glädja oss under natten.
Gärna, om ni vill höra. Så här lyder sägnen:

Det fans en gång tre bröder, som hade en enda syster.
Henne hatade bröderna och de behandlade henne så illa, att
hon måste fly undan tili ödemarken och rädda sig från
sitt hem in i vildskogen. Hon vandrade en dag, vandrade
två, och på den tredje kom hon tili ett ide. Då var
flickan så trött, att hon lade sig tili hvila i idet. När nu
skogens kung kom hem, fann hän flickan där och tog
henne tili hustru, och i sinom tid födde hon honom en
son. En tid förgick, hastigt nog, och pojken växte upp
tili man, men fadren åldrades. En dag sade hän tili
hustrun: »Jag orkar inte lefva längre, ålderdomen tröttar
mig, åren tynga. Vid första snöfall beger jag mig på
vandring, trampar öfver kärr och moar, så att dina bröder
finna minä spår och dräpa mig.» Hustrun bad honom
att icke göra det, men hän stod vid sitt beslut och så
snart den första blidsnön fallit, vandrade hän öfver kärr
och moar och vände slutligen tillbaka tili sitt ide. Hustruns
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bröder funno snart spåren och ringade nalle. Sade han
då tili sin hustru: »bind den här mässingsringen vid min
panna, så att min son kan skilja mig från andra och inte
dräper mig, om vi mötas». Hustrun gjorde som han
önskade, men grät bittert. Sedän föll snö i mängd, och
då hörde skogens kung sin hustrus bröder komma för att
fälla honom. Han frågade sin hustru: »Hvilken af brö-
derna var hårdast mot dig?» »De två äldre voro värre än
den yngste,» svarade hon. Då bröderna kommo fram tili
idet, rusade björnen ut och bet illa den äldste, hvarpå
han återvände tili idet. Strax därpå rusade han igen ut
och bet den andra brodren lika illa. När han tredje
gången lämnade idet, tog han hustrun i famnen och bar
henne tili en stubbe ett stycke därifrån och satte henne
på den. Men då hustrun inte vågade se på, huru han
dog, dolde hon sitt ansikte under hufvudklädet. Och
därifrån har seden kömmit att kvinnor ej få se på skogens
kung eller på dem, som gå att fälla den.

Än spöna? frågade fogden?
När bröderna dödat nalle, flått den och lagt köttet

att koka i en gryta, kom hans egen son tillbaka från
skogen, där hän värit, medan hans far dräptes. Bröderne
berättade, att de fällt ett underligt djur, som haft en mäs-
singsring i pannan, och dä sade sonen, att de dödat hans
far, och begärde sin del af köttet. Men bröderna vägrade
att gifva någonting, hvarför pojken hotade att äterväcka sin
far tili lifvet, om de ej gjorde som hän ville. —■ »Muru
skulle du väl kunna väcka en död tili lif?» frågade brö-
derna hånande. Pojken tar ett fint spö, binder mässings-
ringen vid spöet, börjar piska björnens hud och sjunger:

»Res dig minä dagars upphof,
Ur din dvala och din svimning,
Fader, vakna upp att lefva!»
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Då började köttet i grytan oroligt röra sig, som om
det på fläcken ämnade hoppa ut ur den, och bröderna
fingo brådt att gifva sonen hans andel. Däraf har seden
uppstått, att jägarne genast, när björnen tallit, piska dess
hud med spön, vid hvilka de bundit mässingsringar. Så
lyder den gamla sagan, som jag vånne de unga alltid
månde minnas.

Så talade Jorma, och männen lyssnade uppmärksamt
tili cfen välkända berättelsen. Och, såsom vanligt var, då
det fångna bytet var rikligt, och jägarnes lynne därför
muntert, berättades likaledes en mängd andra björnsägner,
för att fördrifva den långa vinternatten vid de flammande
stockeldarna.



XXI
1 daggryningen beredde sig männen med många

högtidligheter och ceremonier att hemföra sitt byte. Då
slädar och hästar anländt, och på hvar släde lassats en
björn, satte sig tåget i gång, medan Jorma sjöng, och de
öfriga instämde i en gammal björnruna, hvilken hän påstod
vara diktad af Väinö själf:

»Ifrån denna låga koja
Må du färdas fram, du kare,
Tili den vidtbekanta gården,
Med dess sköna, höga kroppås,
Där ett visthus står från fordom,
Uppå pålar utaf silfver,
Uppå höga, gyllne fötter.»

Fogden satt gränsle öfver björnens rygg på den
första släden, de öfrige mäntien skidade bakom och på
båda sidorna, sjungande björnrunor. Men främst lopp
Kari, den förnämste hjälten på jakten, och högg här och
där märken i träden för att utmärka den väg, där skogens
konungar färdats.

Tåget kom fram tili stranden af Korpijärvi, där det
heliga offerbärget reste sig. Vid dess fot låg Panula,
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öfver hvars tak höjde sig stora rökpelare, dem den upp-
gående solen färgade röda. De körde öfver isen tili
Panula; innan de beträdde gården gjorde de hait närä
nothuset mellan tvänne i snön uppställda granar. Panula
gårdsplan var svart af folk, som väntade på björnjägarne.
En hop kvinnor i högtidsstass med Annikki i spetsen
skilde sig från de öfriga och gingo ned tili stranden. Då
björnjägarne närmade sig, sjöngo de, ledda af Annikki:

»Hän I funnit guld och silfver,
Hän 1 fällt en björn, en skogslo,
Efter som med säng I skiden?»

Kari trädde ett steg framåt mot kvinnorna och sva-
rade sjungande:

»Ödemarkens fröjd vi fällde,
Därför sjungande vi nalkas;
Upp med alla gårdens dörrar,
Att som gäst han in må draga!»

Annikki svarade:

» Ödemarkens son, var hälsad,
Si, din boning här står fäjad,
Och hvart golf i huset sopadt!»'

Sedän kvinnorna sjungit detta, ställde de upp sig på
båda sidorna af vägen, täckte ansiktet med sinä förkläden,
lato björnföljet passera mellan sig och sällade sig därpå
tili tåget bakom männen.

Men fogden, som från sin släde mönstrat kvinnorna
och fägnat sinä ögon åt den finhyllta, storögda Annikkis
smärta gestalt, lyfte doket från hennes ansikte och sade
med lystet uttryck i blicken:

Har tösen redan eldat badstun för mig?
Annikki gaf förskräckt tili ett svagt utrop, men

Kari, som hoppat upp på den första släden för att köra
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de förnäma skogsgästerna upp på gården, gaf hästen en
klatsch med den påföljd, att fogden föll på rygg och gjorde
med fotsulorna i vädret sitt inträde på gården.

Fogden svor och rasade inom sig, men då lian icke
ville ställa tili gräl, instämde han i de öfrigas skratt.

Slädarne körde upp tili stugubyggnaden, och björ-
narne buros in af männen, medan de hemmavarande alit
fortfarande hälsade dem med sång.

Alla skockade sig omkring björnarne. Kvinnorna
behöllo emellertid alit fortfarande sinä hufvuden betäckta,
ty det var dem icke tillåtet att med blottade ansikten be-
trakta björnarne, förrän dessas hufvuden förts tili det heliga
bärget och ett träd där kvistats tili minne af de bortgångne.
Men på härden i stugan kokade redan grytan, och Ilpo
stod redo med en slef i handen.

Panu fattar en knif, sänker den i den förste björnens
hjärta och sjunger, under det bloden rinner ut:

»Denna knifven jag ej smidde,
Ingen vän tili mig har gjort den,
Knifven smiddes uti Estiand,
Köptes frän en stad i Tyskland.»

Då blodet förrunnit, fattade Panu en vispel och
stänkte några droppar först på sig själf och därefter på de
öfriga, hvarpå hän började flå en af björnens ramar, som
först skulle läggas i grytan, och sjöng därvid:

»Sörj ej, att du pelsen mister,
Vet, den komma skall tili heders!»

På samma sätt behandlade hän de öfriga björnarne,
och först därpå började de öfrige männen hjälpa tili att
flå dem. Panu såg omsorgsfullt tili, att intet ben knäck-
tes och ingen sena afslets; själf tog hän i förvar nosarne,
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ögonen, tungorna, skallarna och tänderna, som alla skulle
föras såsom offer tili det heliga bärget.

Medan björnarne beröfvades sinä skinn i den ena
stugan, satt fogden i den andra, sysselsatt med att dricka
brännvin och tillropande de öfriga männen att komma dit
in och smaka.

Den höge herrns kinder blefvo alit rödare och hans
röst alltmera högljudd. Då och då ropade han på Panu,
och frågade, om badstun inte snart vore i ordning för
hans bad.

Snart nog blir den i ordning, försäkrade Panu.
Har du tillsagt Annikki att föra halm dit . . .

säg henne, att hon skall laga tili en mjuk bädd, hvi-
skade han.

Inte duger det att gå i badstu med kvinnfolk, då
vi i morgon igen skola på björnjakt. Vi ha ännu två
ringade, som skola fällas.

Jag ger tusan i dina björnar!
Först smaka vi på björnsteken och intaga den

jaktmåltid, som männen kokat ...det hör tili trollkon-
stema, sade Panu öfvertalande.

Jag bryr mig inte om dina dumma konster, som
inte ens hjälpa dig själf. Jag viii genast i badstun med
Annikki!

Du får inte Annikki med dig i badstun, sade
Panu bestämdt.

Får jag inte? skrek fogden, som började bli het.
Du fördärfvar flickan.
Jag begär inte lof af dig utan tar henne med

våld, om så vore.
Men Panu stod orörlig vid dörren och sköt fogden

med en lugn rörelse åt sidan, då denne syntes vilja an-
falla honom.
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Du är alltför hetlefrad, låt oss lugnt reda ut saken.
Vi sätta oss här på bänken och språka om det så, att inte
alit folket hör hvad vi tala.

Fogden lät honom motvilligt råda.
Hvarför ger du inte flickan åt mig, fastän du

lofvade?
Flickan tillhör Kari, som redan gifvit stor lösen

för henne.
Min löseskilling är större.
Kari räddade i går mitt lif.
Vårt aftal var klart redan på marknaden. Om du

inte håller ditt ord, håller jag inte häller mitt. Om du
inte skaffar flickan åt mig, må du veta att jag ökar din
skatt och dessutom kräfver noga ut den gamla skatten.
Och tili kungen kommer du inte härefter att sälja ens ett
enda ekorrskinn. Låt se, huru du sedän reder dig. Låt
spänna för min häst!

Hvad betalar du för flickan, om du får henne?
Ingenting mera än det du redan fått.
Jag tar inte på mig hela stammens vrede för så

litet. Men om du efterskänker kungens skatt för tio år
och gör mig och minä män tili kungens jägare och ger
mig lof att drifva bort alla främmande, som tränga in på
denna sidan gränsbärget .

. .

Det är för högt pris för sådant skräp .
.

.

Men Panu märkte, att man kunde lirka med fogden.
Jag har ju inte bjudit ut henne.
Jag betalar din skatt under fem år från mitt

eget visthus.
Gör du oss tili kungens jägare och låter oss med

egna vapen jaga bort alla främlingar?
Fogden funderade en stund, gick fram och åter öfver

golfvet, stannade och Iyssnade tili kvinnornas glädtiga
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röster i den andra stugan, där Annikki ånyo ledde sangen.
Nu var dansen redan i gång kring björnarne.

För det priset får du henne för alltid.
Låt gå!
Slår du hand på det?
Där har du, mitt ord är så godt som en ed.

Och nu skickar du henne genast tili badstun.
Inte tili badstun . . . inte för något pris!

Fogden brusade upp ånyo, slog ölstånkan i bordet,
så att dess innehåll stänkte öfver skifvan, men Panu fattade
hemlighetsfullt hans arm, drog honom tili sig och hviskade
något i hans öra.

Är det inte bättre så?
Men om de förfölja mig?
Det är dåligt skidföre, de hinna inte upp din häst.

Fogden mumlade ett motvilligt bifall, och Panu åter-
vände tili sitt arbete med björnarne.
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Björnarne äro flådda, och köttet är upphängdt på

sparrarne i visthuset. En del däraf har emellertid stufvats
i den stora grytan, som endast begagnas för offermål-
tiderna och vid de stora björnfesterna. Panu har själf till-
redt stufningen öfver jämn eld utan att späda på vattnet i
grytan och utan att låta elden minskas. Och så skickligt
har han redt sig, att vattnet hvarken kokat öfver eller tagit
slut i förtid. Måltiden är uppdukad på tvänne långa bord,
det ena för männen, det andra för kvinnorna. Ingenting,
som frambragts af kor, finnes på bordet, ry då skulle björ-
nen följande sommar ansatta boskapen; stånkorna äro en-
dast fyllda med 61. Ej häller få kvinnorna röra vid köttet,
förrän männen ställt faten framför dem.

Så snart Panu slutad sin måltid, tar han den störste
björnens hud och de öfriges hufvuden för att föra dem
som offer tili det heliga bärget, och uppmanar alla, som
värit med på jakten, att följa med. Han ber äfven Jorma
och Kari komma, men Jorma förklarar sig vara trött, och
Kari säger sig ämna skida hem tili sin koja. Fogden kastar
sig på bänken för att hvila efter maten, men säger tili,
att någon af kvinnorna bör vara tili hands för att hämta
mera öl, ifall han skulle anfäktas af törst.

Aho, Panu. 16
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- Annikki får passa på, när fogden vill ha öl!
befaller Panu.

Men Kari beger sig icke på väg hemåt, fastän hän
stiger på sinä skidor och glider ned mot stranden. Och
lika litet väntar Annikki på fogdens befallningar. Kari
inväntar henne vid badstun, och utan att ses eller höras
af någon smyger Annikki sig dit. Kari är vid godt lynne,
och Annikkis ansikte småler af förnöjelse. Glädje och
hopp stråla i bådas ögon. Nu kan Panu inte längre lägga
hinder i deras väg, då hän står i skuld för sitt lifs rädd-
ning. Och fogden tyckes icke häller vara att frukta; hän
har icke nämnt ett ord om pärlbandet, som hän sändt
Annikki, och dessutom synes hän redan denna kväll ämna
ge sig af, hän har ju redan låtit spänna för sin häst.

De unga stå där en lång stund, språkande om sinä
angelägenheter, och Kari har aldrig förut sett Annikki så
glad tili sinnes.

Då höra de fogdens häst köras fram tili trappan, och
någon ropar på Annikki. Hon skyndar upp tili gården,
utan att ens hinna taga afsked.

Gå inte ännu! hviskar hon blott, jag kommer
tillbaka!

Annikki, hämta afskedsölet åt fogden! hör Kari
Ilpotar säga.

Fogden synes på trappan och kastar sig i släden,
medan Ilpotar lyser honom med ett bloss. Annikki kom-
mer skyndsamt med ölstånkan och räcker den åt fogden.
Då ser Kari denne resa sig, fatta Annikki kring lifvet och
kasta henne i släden. Blosset slocknar, och ur mörkret
ljuder Annikkis ängsliga rop:

Hjälp, hjälp! Kari, Kari och hästen rusar i
väg i galopp.
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Kari Springer emot den och får tag i ryggstödet af
släden, men erhåller i detsamma ett slag i ansiktet af fog-
dens dräng, som står på medarna; han faller och släpper
sitt tag. Och förrän han hinner resa sig, är släden redan
nere på stranden nedanför brinken. Ursinnig rusar Kari
efter, från isen höres ännu en gång Annikkis rop på hjälp,
men det kväfves genast. Kari Springer tills han mister
andan och ej kan röra sig från stället; han stannar och
hör ingenting annat än sin flåsande andedräkt och sitt
hjärtas bultande slag.

Han står handfallen en liten stund, störtar så framåt,
stannar, vänder sig mot Panula, fattar åter ett nytt beslut
och skyndar framåt. Men sedän han än en gång sprungit
sig andlös, återvänder han tili Panula.

Där är skrik och jämmer, kvinnorna springa af och
tili, beklaga sig och rifva sitt hår, medan Ilpotar låtsas för-
klara för Panu, som återvändt från bärget, huru bortröf-
vandet tillgått.

Då rusar Kari in genom stugudörren och störtar sig
öfver Panu.

Det här är ditt värk! framhväser han och höjer
sin björnyxa, som han ryckt ur dess hölje.

Men förrän slaget faller, träffar Panus knutna hand
hans panna med sadan kraft, att Kari sjunker ihop som en
trasa. Ingen söker komma Kari tili hjälp, och halft bedöf-
vad trefvar han sig ut i den mörka förstugan. Alla häpna
öfver Panus styrka. Han står midt på stugugolfvet
med svällande ådror och ögonen glödande af fogdens
brännvin.

Då säger Jorma:
Det var dig själf slaget träffade, inte Kari. Du

slog den, som räddade ditt lif! Det blifve ditt fördärf!
Och med dessa ord gick han ut efter Kari, ropade på
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honom, men fick intet svar. Kari hade redan hunnit så
långt, att ropet ej nådde honom.

Du sålde Annikki, den välfrejdade flickan! kla-
gade Panus värdinna från bortre delen af stugan, där hon
satt med hufvuddoket öfver sitt ansikte och vaggade fram
och åter.

Äfven männens ansikten uttryckte missnöje, ehuru de
icke vågade uttala det.

Hvad betyder en trälinna! ropade Panu. Kvinn-
folk må gråta öfver kvinnfolk! Bort härifrån, käringar,
in i den andra stugan! Vi karlar fortsätta björnfesten.
Fogdens brännvin är ännu odrucket! Jag slår sönder och
samman hvarenda en, som knyster ett ord!

Någon gång, då Panu tagit för mycket tili bästa af
öl eller brännvin, förlorade hän sitt vanliga sinneslugn,
och då visste alla, att det icke var värdt att metsättä sig
honom. Kvinnorna tystnade och smögo sig bort, och de
fleste af de unge männen lämnade gården, ehuru björn-
festerna vanligen slutade med dans och lekan I afton var
glädjen ingen, Jorma fanns icke där för att spela sin kan-
tele, ej häller Kari att leda dansen, och alla tyckte det vara
synd om den vaekra Annikki, som röfvats bort för att
skändas af fogden. De språkade hviskande därom ute på
trappan, och utan att låta sig öfvertalas af Ilpotar, som för-
sökte förmå dem att stanna, skidade de sin väg.

Tack väre fogdens brännvin blef de äldre männens
stämning så småningom bättre, så att de med förtjusning
lyssnade tili Panu, då hän berättade om det pris, hän fätt
för den usla trälinnan. Sådana köpslut hade ingen förut
gjort. Nu skulle det inte gå någon nöd på Panus stam,
då de fingo sälja sitt jaktbyte direkt tili kungen. På Konto-
järvi marknad skulle de i förväg köpa upp alla skinn,
som funnos, köpa billigt och sälja dyrt Och på denna
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sidan gränsbärget finge ingen främling spänna sin båge.
Död också åt Reita-männen, om de vågade sig hit!

Smickrande ord talade männen tili Panu, som också
själf började skryta öfver hvad han uträttat.

Jag är en kari, hvars gärningar en gång komma att
talas om i sägner och besjungas i runor. Förr dör min-
net af Väinämöinen och smeden Ilmarinen än af siaren
Panu, han, som känner alla signerier. Framtida slägten
komma en gång att bära offer tili hans grafställe!

Männen pratade och skrattade, trallade och lallade,
där de vräkte sig på halmen, då Jorma fram emot morgo-
nen trädde in i stugan och andlös stannade vid dörren.
Panu sköt stånkan tili honom, uppmanande honom att
dricka och lätta sinä bekymmer. Men Jorma stötte den
tillbaka och yttrade med af rörelse darrande röst:

Annikki har hoppat i forsen!
Hvarför har hon hoppat i forsen? frågade Panu

tviflande.
Jag g&f m'g a*t följ a fogdens spår, berättade

Jorma, och kom tili stället ofvanför Korpiforsen, där vägen
går längs stranden. Där såg jag spår af en kvinna, som
sprungit genom snön rätt emot forsen. De upphörde vid
randen af den brantaste klippan. Den arma hade ryckt
sig lös ur fogdens släde och sprungit rätt ned i hvirfveln.
Där ligger Annikki och ropar med forsens stämma hämnd
öfver dig, Panu.

Hvem säger, att det var Annikki?
Hvems är den här duken? och Jorma drog

fram ur barmen en brokig hufvudduk. Den hade fast-
nat på en enrisbuske, där fann jag den.

Alla kände igen Annikkis duk.
Nå, låt så vara, att det var Annikki.
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Du har dragit oskyldigt blod öfver ditt eget och
ditt folks hufvuden, sade Jorma hotande och gick ut.

Sak samma med en trälinna af Reita-ynglet! Jag
låter inte en kvinnas lif stå mig i vägen!

De öfriga männen voro redan så ankomna, att de
knappast fattade hvad som händt, och hvarom det värit fråga.

Hvem har hoppat i forsen? Hvad? Hvem är
i forsen? sladdrade de.

Men Ilpo var ännu så pass redig, att han påminte
om nödvändigheten att offra åt husguden, så att denne icke
läte den aflidna börja spöka.

Offra måste vi, offra, som du säger! Hvad kan
jag väl bjuda honom för att stoppa tili hans mun? Jouko,
Jouko hit, kom hit!

Jouko hit! skrålade de öfriga.
Jouko kom in från den andra stugan, och då han

öppnade dörren, hördes därinnifrån tydligt kvinnornas gråt
och klagan. De gräto två i gången öfver Annikki; då ett
par upphört, började ett annat.

Annikki lär ha gått i forsen. Stäng dörren, så
att käringtjutet inte höres. För ett offer åt husguden
tili roten af badstugranen! Där har du, häll ut alltsam-
mans och se tili, att han en gång får tillräckligt. Det
är brännvin!

Brännvin! upprepade Ilpo.
Ja, brännvin är det, fogdens brännvin! Då fog-

den gjorde ända på flickan, passar hans brännvin bäst tili
dödsoffer.

Då Jouko stod tvekande, och lipo med skrämda blickar
betraktade Panu, utbrast han med ett rått skratt:

Vi ge brännvin åt gubben, som aldrig i lifvet
smakat den varan, utan i ali sin dar druckit mjölk; det är
inte för mycket, om gamlingen en gång fårnågontingstarkare.
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Kanske han tar det som ett hån och vredgas?
Eller kanske han blir full och börjar göra oss förfång.

Det vore ju trefligt att en gång se också gubben
full. Jouko, gör som jag säger! Du måste lära dig att
offra. Var inte rädd, nog rår jag väl på en husgud. Vi
ge brännvin åt gubben!

Vi ge brännvin åt gubben! skrålade de öfriga,
utan att veta hvad de sade.

Jouko vågade ej vara ohörsam, utan tog stånkan,
hvari Panu hällt brännvin, blandadt med öl, och gick ut.
Den stora, yfviga gran, som stod framför badstun och i
hvars skydd den förste Panu rest sin granriskoja, då hän
för hundratal år sedän kom tili näjden, var gårdens heliga
träd, och under dess grenar bodde husguden. Dit buros all-
tid husoffren. Detta träd kunde förutspå kommande ting
och fällde alltid en gren, då någon i gården skulle dö,
större eller mindre, allt efter dens ålder, hvars tur det vore
att bortgå ur lifvet. Nu susade vinden i trädet, och dess
isiga kvistar knakade, som om de alla vore på väg att brista.

Jouko vågade icke närma sig trädet; han tyckte, att
det riste på hufvudet i vrede, därför att han kömmit att be-
spotta dess helgd. Men han vågade icke häller underlåta
att fullgöra sin fars befallning och smog sig därför på den
sida om trädet, därifrån vinden blåste, kastade på långt
håll både kärlet och dess innehåll mot granens rot och
sprang så snabbt benen buro tillbaka tili stugan.

Hvad sade han? ro päde fadren emot honom.
Men innan Jouko hann svara, rusade Ilpotar in,

ropande:
Prästen har kömmit! Prästen har kömmit!

Och flämtande berättade hon, att tili deras gård anländt
två män, af hvilka den ene sagt sig vara Kontojärvi-prä-
sten, den andre Reita Reitasson, och att de nasta dag
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skulle halla gudstjänst och ville, att alla barn skulle brin-
gas dit att döpas och alla äkta par komma för att låta viga
sig i Kristi Jesus' namn.

Där har ni det nu! hördes Jormas röst i förstugan.
Panu var så förvånad, att han tili en början icke

visste hvad han skulle säga.
Jag slår ihjäl honom, om du viii! ropade Ilpo,

som eljes var en stillsam man, men nu blifvit vild af fog-
dens brännvin. Det är krig och ofrid mellan oss och
honom!

De öfriga ropade detsamma, men Panu tog lugnande
tili ordet.

Du hvarken slår ihjäl honom eller gör honom
något för när! yttrade han lugnt, och vänd tili Ilpotar till-
lade han:

Gå hem igen och bjud dina gäster hvad de be-
höfva. Men hvarken du eller någon annan får inlåta sig
i samtal med dem. Om de komma hit i morgon, så höra
vi på hvad de ha att säga.

Och därpå röjde han undan dryckesvarorna och tili-
sade både gårdsfolket och de främmande att gå tili hvila.



XXIII
Alit sedän marknaden hade ingen enda Panula-bo

synts tili vid Kontojärvi kyrka. Sedän ödemarksborna
yrvädersdagen dragit bort, voro de spårlöst försvunna,
liksom vildrenarna, då de, efter att någon gång hafva
förirrat sig tili bebodda näjder, rusa i väg rätt tillbaka tili
de dystra skogsmarkerna.

På sinä läsförhörsfärder i de norra bebodda delarna
af sin socken sökte pastor Martin Olai förskaffa sig under-
rättelser om Panu och hans företag. Men ingen visste
berätta någonting om honom. Och dock hade pastorn
liksoin en känsla af Panus närvaro hvart hälst hän än kom,
ehuru trollkarlen och hans folk höllo sig på afständ bakom
sinä snötäckta, stiglösa skogar. Så snart hän började tala
om Panu, tystnade männen såsom på allmän öfverens-
kommelse, slogo ned ögonen och sökte vända samtalet åt
annat håll. Hän förebrådde dem därför, men de tego
fortfarande, och i deras ögon spelade rädda, undvikande,
skygga blickar. Det var samma hemliga skräck, som hän
varsnat genast efter sin ankomst och som oafbrutet ökats
ända sedän marknadsresan. Så småningom började hän
också fatta orsaken därtill. Då och då sökte en eller
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annan af socknens män i hemlighet och på omvägar få
reda på, om icke nägon fara hotat honom, om hän inte
märkt, att någon olycka lurade på honom. Då hans hustru
en gång insjuknade, gaf lam-Britas mor slutligen uttryck
åtjallas tankar genom förklaringen, att det vore en sjukdom,
som Korpijärvis stora trollkarl skickat på henne. Men det
gafs äfven andra tecken, som visade att Panu värit i
rörelse. Hela vintern hade det värit sådant yrväder, som
om alla Lapplands snösåll skakats ut uppe i höjden, och
stundom hade det värit bistert kalit, ja en sådan vargaköld,
som inte rådt i mannaminne. Det märktes tili fullo att
vädret icke var naturligt, man kunde granneligen inse, att
det var förgjordt, men förbannade man för ty skull siaren,
vore det endast tili att oka hans makt.

Det var Reita, soin hämtade besked om allt detta,
och hän hade dessutom hört af män, som värit på älg-
jakt i ödemarkerna, huru Panu hade förbannat kyrkan, och
huru lian därvid under besvärjelsen synts stjälpa denna
öfver ända i luften. De hade taiat om det med undran
öfver Panu.

Om kyrkan stjälpts omkull, måste den resas igen,
sade pastorn.

Och från den dagen var hans beslut fattadt att
begifva sig på färd tili Korpijärvi-trakten. Så länge han
icke gjort det och visat, att han vågade trotsa vargen i
dess egen håla, skulle den inte upphöra att ansatta hans
hjord.

Men det var alit utom lätt att utföra resan tili
Korpijärvi. Ytterst få af männen hade färdats dit och
kände vägen.

Hvarken hotelser, öfvertalande eller ens löften hjälpte.
Korpijärvi-trakten, var som underjorden, dit många gå,
men därifrån mycket få återvända. Det var kändt, att när
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besvärjaren det ville, kunde han så trolla bort spåren, att
man inte hittade tillbaka hem, utan hela vintern fick drifva
omkring i ödemarkerna och ständigt i samma kretsgång
... sådant hade händt flera än en.

Sålunda förgick halfva vintern, och pastorn hade
redan beslutit att, tvärtemot sin hustrus böner, begifva sig
på väg med Reita och skida rakt emot det väderstreck,
där solen steg upp om sommaren, då han med ens fick
höra, att fogden ämnade sig på björnjakt tili Korpijärvi.

Vägen var öppnad, och följande fogdens spår, begåfvo
sig Martin Olai och Reita en klar vårvintermorgon på
resa. Pastorn skidade fram med en känsiä af segervisshet
i sitt bröst, hän kände det som jägaren, då denne funnit
villebrådets spår och ser det klart och tydligt leda tili dess
gömställe. Ju längre hän skidade, desto längre aflägsnade
hän sig från sitt hem, men resans hufvudmål närmade sig
ingalunda i samma mån. Från åsen därborta trodde hän
sig få det i sikte, men då hän kom dit upp, såg hän
spåret oupphörligt fortsättas och fördjupa sig allt längre
in i ödemarkerna.

Pastorn och Reita fortsatte sin skidfärd tre hela
dagar och tillbringade nätterna vid stockeldar.

Men ju längre hän aflägsnade sig från kyrkan, desto
oroligare började hän känna sig tili sinnes. Det, som där
hemma, i skydd af kyrkan, hvilken gaf intrycket af en väl
försvarad fästning, förefallit lätt och säkert att ernå, tycktes
här, långt borta från kyrkans omräde, desto tvifvelaktigare,
ju längre fram de kommo. Skulle hän väl öfver hufvud
taget kumia åstadkomma någonting där borta? Vore det
icke oförståndigt att försöka beså utmarkerna, då vild skog
ännu växte tili och med i hemknutarna? Funnes det då icke
arbete nog i närheten af kyrkan, och hade det icke värit
tacksammare att söka förbättra grödan på det redan rödjade
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fältet? Den ena gången föreföll honom det ena svaret vara
det rätta, en annan gång ett annat. Slutet blef alltjämt, att
hän åter slängde ränseln på sin trötta rygg, fattade skid-
stafven och begaf sig i väg efter Reita. Hän hade ju
kömmit för att rödja i ödemarkerna, och tili ödemarken
måste hän sträfva... . andra finge sköta odlingarna i be-
byggda näjder. Hans hustru hade visat sig nedslagen, då
hän beggifvit sig bort, och hennes ögon hade uttryckt en
bön, som munnen icke uttalade. Men under fullgörandet
af Guds befallningar finge man icke fästa sig vid andras
önskningar ... och dessutom vore det ju nödvändigt, att
ocksä hennes tro blefve starkare, att de fäfänga farhågorna
lämnade henne, och att hon tili slut fattade, att inte ens själfva
lifvet finge tagas med i räkning, då det gällde att uppfylla
den himmelske fadrens vilja. Hvad vore det hon fruktade?
Att hans lif vore i fara? Men då förtröstade hon ju icke
på den ende beskyddaren, och hon måste dock lära sig
att tro på honom. Eller fruktade hon för sitt eget lif?
Hvem traktade väl efter det? Och samme beskyddare toge
ju äfven vård om henne.

Den tredje aftonen, då de gått tili hvila vid stock-
elden, men ännu voro vakna, frågade Reita plötsligen, som
om han gissat sig tili hans tankan'

Var du inte rädd att lämna din hustru ensam?
Hvarför skulle jag väl vara rädd?
Då min far begaf sig på trolleri-färder, lämnade

han alltid någon kari hemma att taga vård om mor. Då
ett trollskott hviner mot gården, studsar det tillbaka från
mannens håriga bröst, men finnes ingen man i huset,
tränger det in i kvinnans hjärta.

Tro inte slikt, Reita .. . trollkarlar mäkta ingenting,
blott man stadigt tror, att de ingenting förmå.
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Reita försökte nog intala sig, att hans tro var stadig,
men i mån som de kommo längre in i ödemarken, kände
sig också hän allt ängsligare, oroades af vindens sus bland
furorna, skrämdes af snön, som föll från träden, tyckte sig
se spöken i de fallna trädens rötter och smygande andar i
de förbiyrande snömolnen. I skydd af kyrkans väggar hade
också hän känt sig trygg, men här var det som om Guds
ande, som skyddade alla dem, som i hans namn blifvit
döpta, inte mera haft någon makt. Tili en början hade
det förefallit honom, som hade den följt dem på vägen,
rört sig framför dem, följt i bredd med dem, men sedän
var det som om den så småningom lämnat sig bakom
och slutligen vändt om från deras sista nattläger nedanför
Rajavaara. Tänk, om de dräpa oss? tänkte hän, ehuru
hän icke vågade uttala sin fruktan. Men i hemlighet tog
hän sin abc-bok från ränseln, och då hän gömt den i
barmen, kände hän åter sitt mod stiga.

Den tredje aftonen uppgjorde de icke mera någon
stockeld, utan beslöto att fortsätta genom natten, emedan
de sedän middagstiden börjat komma i sikte af ett högt,
snötäckt bärg, hvilket Reita på grund af minnen från sin
barndom trodde sig igenkänna såsom det berömda offer-
bärget. Ju närmare de kommo, desto högre reste det sig,
och då de hunnit fram tili ändan af Korpijärvi-sjön, tycktes
det ligga där tätt framför dem.

Spåret af fogdens släda ledde rätt mot bärget, men
instinktmässigt drog sig Reita i mörkningen bort från
spåret och skidade på längs motsatta stranden af sjön.
Snön var blid och gjorde det tungt för de båda skid-
löparne, hvilkas krafter voro närä nog slut. Skidorna
häftade vid snön, och foten slant ur fotremmen.

Utan att växla ett ord fortsatte de båda männen
färden öfver sjön, som tycktes ändlös. Tili vänster hade
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de en låg skogsstrand, tili höger bärget, som reste sig
alltmera hotande, ju närmare de kommo.

Hvarför vänder du ditåt? frågade prästen, då han
såg, att Reita icke längre följde spåret.

Det är inte bra att komma alltför närä det där,
svarade Reita, i det han pekade mot bärget.

Prästen kände sig ej äga tillräcklig säkerhet för att
göra motstånd, utan följde Reita, ehuru han insåg, att det
var en svaghet.

På hvilkendera sidan af sjön bor siaren? frågade
han, sedän de en lång stund skidat på under tystnad.

På den sida, där bärget är, efter hvad jag själf
kommer ihåg och mins mig hafva hört.

Det är dit vi måste begifva oss! Och han
uppbjöd ali sin återstående viljekraft för att bekämpa den
tveksamma fruktan, som vunnit insteg hos honom.

Jag går inte nattetid tili trollkarlens gård.
Din tro är svag, Reita.

Reita svarade ingenting utan lyssnade tili ett underligt
ljud, som hördes framför dem på sjön.

Hvad är det? Hvem skriker där borta? Ser du
någonting?

Det låter som nödrop af en kvinna.
Med korta mellanrum hördes från den månljusa

skymningen liksom kväfda jämmerrop, emellanåt ett nöd-
rop och så ljudet af någon, som dref på sin häst.

Hjälp! hjä...! Nu hördes det tydligt, och ett
stycke längre bort sågo de en galopperande häst och en
släda, som i detsamma försvunno bakom en holme, så att
ingenting vidare hvarken syntes eller hördes.

Utan att kunna göra klart för sig, om det värit en
villa, eller om hans ögon och öron sett och hört riktigt,
sträfvade pastor Martin icke vidare åt Panula tili, utan
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följde Reita, som ständigt aflägsnade sig längre från den
fruktade högra stranden. Endast en önskan sporrade dem
numera framåt: att hinna något ställe, där de kunde hvila.
Målet för hans färd syntes honom i denna stund så afläg-
set, och möjligheten att nå detsamma så obetydligt, att
det föreföll honom, som fortsatte han att gå framåt endast
af brist på något annat mål.

Då flammade en eldslåga upp någonstans framför
dem, skenbarligen ända längst borta vid synranden. Den
slocknade genast igen. Men då de skidat en liten stund
åt det håll, där den lyst, syntes på en gång framför dem en
bebyggd strand och på stranden en gård. De hade kömmit
tili Ilpola, på andra stranden af sjön, midt emot Panula.

Gårdsfolket var ännu vaket. Värdinnan kom för att
se efter hvad det var, som gjorde, att hundarna skällde så
ilsket, och af henne begärde de mat och nattkvarter. Med
ett bloss i handen förde hon dem in i den stora, upp-
värmda stugan. Utan att fråga hvilka hennes gäster voro
eller i hvilka ärende de kömmit, ställde värdinnan fram en
måltid på bordet och bredde ut torr säf på golfvet vid
sidan af ugnen. Det var sed i ödemarken, att man icke
förrän gästerna spisat, frågade hvilka de voro, och hvad
ärende de hade. Tili och med om ens bittraste ovän
kömmit, fick man inte göra honom något förnär, om
han en gång mottagit det, som bjöds, och såvida han
inte själf började striden.

Men sedän Ilpotars gäster spisat och tackat henne
för måltiden, och hon såsom svar på sin fråga fått veta,
att den ene af dem var den namnkunnige Kontojärvi
prästen och den andre den aflidne Reitas son Reita
blef hon en stund mållös stående vid ändan af bordet,
förrän hon med darrande röst förmådde fråga, i hvad
ärende de kömmit dit.
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Då såg hon en lång, smärt man med hög panna
och djärf blick resa sig upp, så högt att hans mössa
nastan rörde vid taksparren, såg honom rikta en stadig,
kraftfull, närä nog befallande blick på henne och hörde
honom säga:

Vi ha kömmit hit för att förkunna den ende
rätte, evige Gudens heliga ord och uppmana eder alla att
komma för att höra det och få del af hans lära. Vi upp-
mana alla stammens män, som du säger vara samlade, att
i morgon, sedän vi hvilat efter vara mödor, infinna sig
hit tili gudstjänst på det ställe, dit Herren först förde oss,
då vi redan trodde, att vi förvillat oss i ödemarken. Må
alla äkta par komma hit för att vigas, och må de hämta
sinä barn att döpas. Säg dem det!

Det skall bli sagdt! hviskade Ilpotar, utan att
rätt veta, hvad hon lofvade. Hon kände endast, att hon
motståndslöst måste lyda den egendomlige mannens bud
och ordagrannt framföra detsamma.

Sedän Ilpotar gått, kastade sig pastorn och Reita på
sin bädd och somnade genast.

Då de vaknade om morgonen, varsnade de icke en
enda människa i gården. Den var som öde. Endast en
smutsig, bleklagd trälinna lurade bakom ladugårdsknuten.
Inga andra lefvande varelser syntes tili än hundarna, som
ilsket skällde omkring dem.

Då de inte komma tili oss, måste vi gå att söka
dem, sade pastorn. Vet du hvar Panula är?

Mor sade, att det låg vid foten af bärget, midt
emot Ilpola, och att en stor offergran står framför badstun.
Om det här är Ilpola, så är det där väl Panula? Och
Reita pekade mot en gård på motsatta sidan af viken,
hvarpå kännetecknen slogo in.

Vågar du följa mig?
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Jag följer hvart du än för mig.
Det är bra. Hvilan och sömnen ha stärkt din tro.

Själf kände han sig också stärkt, så att det var
honom som skulle han gå tili sin egen kyrka. Han kände
sig buren af en trygg kraft, och hans bröst var fylldt af
känslan af att nu först vara på rätta vägen med sitt före-
hafvande.

Han tog fram sin prästkaftan ur ränseln och drog
den utanpå sin vadmalsdräkt, stack sitt Nya Testamente och
en psalmbok under armen och begaf sig, följd endast af
Reita, på väg mot Panula, dit några späda grenar ned-
stuckna i snön visade vägen.

Så snart de lämnat Ilpola sågo de, att de iakttogos
från Panula. Gården fylldes af folk, som ville se dem.
Men då de närmade sig, försvunno alla, liksom vesslor i
ett stenrös, in i stugan, som sedd från Ilpola tycktes, där den
stod med sinä svarta dörrar och svarta fönster, bevaka
ingången tili bärget. Bärget själft reste sig nu i hela sitt
hotande majestät, ständigt allt klarare i den gnistrande
kalla morgonluften, endast åt söder hvirflade de sista töc-
kenslöjorna kring dess kala hjässa. Det föreföll honom,
som om hän stått i begrepp att angripa det, som om hän
velat försöka betvinga själfva fjället. Och det skulle hän
ensam utföra? Ensam med Gud!

Aho, Panu. 17
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Då pastor Martin Olai öppnade stugudörren på

Panula och steg in i rummet, såg han, att det var fullt af
folk. Man gaf rum för honom, drog sig åt sidorna, och
vid ändan af den sålunda öppnade gången stod Panu vid
bordet. Hunnen fram midt på golfvet hälsade pastorn
först värden, därpå hans folk och så gästerna.

Jag önskar husvärden och hans folk en god dag
och bringar dem Herren Guds frid och hälsning! sade
han med lugnt och fridfullt uttryck.

Hälsning tili gästen! svarade Panu, men steg icke
fram för att skaka hand. Hälsning tili gästen! instämde
flere röster från folkhopen.

Efter en stund, hvarunder Ijudlös tystnad rådde i
stugan och ingen rörde sig från sitt ställe, sade Panu
på nytt:

Hälsning tili gästen, om han kommer med frid!
I frid kommer jag, svarade prästen.
Stig då fram och håll tili godo med hvad huset

förmår bjuda.
Värdinnan steg fram och räckte en ölstånka åt gästen,

som satt sig på ena ändan af bänken vid bordet, medan
Panu tagit plats på den andra.
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Då Martin Olai räckt stånkan tillbaka, frågade Panu:
Tillåter min gäst mig fråga i hvad ärende han

kömmit?
Jag har kömmit att förkunna den rätte gudens

frid och evangelium och göra alla förtappade delaktige
däraf.

Jag trodde du kömmit för att förbanna mig och
söka strid.

Det var dina afgudar jag förbannade, inte dig.
Jag fördömde din trolldom och dina konster, med hvilka
du håller människor bundna i mörker. Nu har jag köm-
mit för att förklara för dig och ditt folk, hvem min Gud
är och hvem din, och skilnaden mellan dem.

Fåfängt har du kömmit! sade Panu öfverlägset
och föraktligt. Vara egna gudar kanna vi så väl, att vi
inte behöfva någon upplysning om dem; dina gudar angå
oss inte. Om det är därför du kömmit, är det bäst att
du vänder om i dina egna spår.

Därför är det jag kömmit, och nu frågar jag, om
du tillåter att jag talar i ditt hus?

Och då Panu dröjde med svaret, tillade han:
Ingalunda är väl Panu rädd att höra mig?

Panu har aldrig slutit tili munnen på en gäst,
om han så taiat eller sjungit.

Folket i stugan följde med nyfikna blickar den främ-
mande mannens rörelser och ord. Han föreföll dem så
egendomlig i sin svarta dräkt, hans röst och hållning voro så
olika andras. . . var det värkligen han, som vågat förbanna
Panu? ... hvad kunde han väl hafva att säga, då han så
enträget bedt att få yttra sig?

Panu satt med armbågarna stödda mot sinä knän,
hans ögon under de buskiga ögonbrynen kastade sido-
blickar på prästen, på samma gång som han sökte komma
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under fund med, hvilken värkan dennes ankomst och åsynen
af honom utöfvat på hans män. Hade hän gjort klokt
eller galet i att mottaga prästen? Hade hän kanske hällre
bort låta honom vända om vid dörren? Hän hade hela
natten funderat därpä. Men hela hans stam kunde ju inte
börja krig mot två män. Om hän kört bort honom och
stängt sinä dörrar, skulle det hetat, att hän var rädd, och
Jorma och hans vänner skulle börjat mumla: »Panu var
så rädd för prästens signerier, att hän inte ens vågade låta
honom tala!» Nu skulle de säga: »hän lät honom tala i
sitt eget hus, utan fruktan för hans kunskaper och besvär-
jelser, ty hän äger själf dem, som äro kraftigare». Men
hvem kunde veta hvad prästen ämnade yttra, med hvilka
värkande ord hän kunde snärja folkets sinnen? Dock vore
det ju ännu tid så väl att se som att handia.

Panus blick träffade Reita, som satt sig ett stycke
från prästen på samma bänk som denne. Hän såg svag
och hållningslös ut och hade icke samma uttryck af kraft
i sinä ögon som hans aflidne far. Hän vore inte kari att
hämnas sin fader!

Alla hans tankar ledde tili samma slutmål: att ingen-
ting ännu var förloradt, att bytet var ringadt och att det
ännu var tid att fundera ut, huru det skulle fängas. Panu
beslöt att vänta hvad som komma skulle.

Martin Olai hade lagt sinä böcker på bordet och
själf tagit plats vid ändan däraf. Hän öppnade en af böc-
kerna, bläddrade en stund i den, reste sig och sade:

Låtom oss sjunga en psalm, förrän jag börjar tala
om det jag bar att säga eder.

Hän började psalmen med en röst, som först var en
smula osäker och skälfvande, men snart blef stadig, då
Reita också stämde in i sången. De öfrige närvarande
deltogo icke däri, men störde dem icke häller. Då hän,
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efter att ha sjungit ett par värser, slutade sången, var det
fortfarande tyst i stugan, och icke häller Panu rörde sig.

I namn Fadrens, Sonens och den Helige Andes!
började pastorn. Guds frid, Jesu Kristi kärlek och den
Helige Andes delaktighet väre med eder alla. Amen! Och
nu vill jag tala tili eder, kära vänner ty som vän
kommer jag, såsom jag sagt, ehuru jag utmålats för eder
såsom en fiende vill tala tili er om den gud, som
skapade vår värld och som allt fortfarande styr och regerar
den. Han har ingalunda värit er obekant, ehuru I icke
velat lära känna honom. Han har ofta kallat eder tili sig,
men I hafven föraktat honom och stängt edra hjärtan för
honom och fortsatt att tjäna de falska andar, som hållit
eder bundna i villfarelser och ledt eder på mörkrets irr-
vägar. Men ändock har han icke velat öfvergifva eder
eller straffa eder för er ohörsamhet, ty han är misskundsam
och långmodig. Därför har han sändt mig att hämta er
tili honom och befallt mig att tala tili er om honom.
Hören därför, att han är en stor och mäktig gud, som ej
vistas på jorden, liksom edra skyddsgudar, dem 1 ansett
och hedrat som gudar, fastän de äro onda andar och
djäfvulens afkomma; han gömmer sig ej i stenar och stub-
bar, icke i träden eller i beläten, gjorda af människohand,
icke under jorden eller i vattnen, utan han dväljes i höj-
den, bakom stjärnorna i himmelen, som är hans bostad.
Därför låter han icke häller beveka sig medels offer och
skänker, medels besvärjelser och trollkonster, men om 1
lyden hans vilja, är han eder nådig och skänker eder det
bästa 1 kunnen hoppas, gifver eder evinnerligt lif, så att
I icke dön, fastän I uppgifven er anda och edra kroppar
förvandlas tili stoft.

Nu hade han kömmit in i sitt ämne och fick tala
utan att afbrytas. Åhörame följde hans ord med stadiga
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blickar och spändt ansiktsuttryck. Tili och med Panu
hade vändt sig mot honom. Hans blick var noga iaktta-
gande, då och då märktes en rörelse i pannans veck och
på tinningarna; ett par gånger hade hän ämnat säga något,
men hans afsikt liksom trängdes tillbaka af talarens snabbt
framvällande ord och af deras kraft.

Prästen fortsatte med stigande kraft och öfvertygelse
sitt tai. Hän måste få säga dem allt på ert gång, så att
det för beständigt skulle komma att ljuda i deras öron.
Nu, nu genast ville hän betvinga deras sinnen och hjärtan,
men icke med våldsamhet, ej med förbannelser och för-
krossande, skrämmande ord, utan som om hän tagit dem i sin
öppna famn och med ömhet bevekt deras hjärtan. Och
sålunda kom Panu, som beredt sig på hårda ord och på
vederläggning af samma slag, alls icke i tillfälle att afbryta
eller falla honom i talet.

Han talade först om den himmel, där Gud vistades,
och där tili och med de uslaste, fattigaste människor
kläddes i nya, skinande kläder, för att sedän, utan att lida
eller kanna brist och nöd och utan att tröttna, dag och
natt lofsjöngo Guds höghet. Evig glädje och lycka vän-
tade där, och detta kunde enhvar ernå, som trodde på den
enda, rätta guden och fullgjorde hans vilja i allting. Men
hvad vore hans vilja och huru kunde vi lära kanna den?
Den hade icke meddelats oss af människor; siare och troll-
karlar hade ej tolkat hans vilja, utan han själf hade för-
kunnat den för oss, hade sändt sin egen, ende son att
kungöra den för oss, sin son, som vore människa, men
på samma gång gud och som kallades Jesus Kristus ...

Krist-Jesus hördes hviskande röster från bakre
delen af stugan.

Och då sonen vittnat om sin fader och kungjort
hans vilja, offrade han sig själf och dog för människorna,
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på det att de alla icke skulle lida evinnerlig död, utan
Guds Faders vrede blidkas. Men sedän han dött, återupp-
stod han från de döda ...

Återuppstod från de döda, hördes åter en und-
rande röst upprepa.

Återuppstod från de döda och steg ned tili hel-
vetet, tili underjorden, där han fängslade och band alla
onda andar och deras furste så att ingen mera behöfver
frukta dem eller binda dem på nytt. Och han uppsteg
tili himmelen, lysande som solen, och sitter nu där på
sin Faders högra hand, och då vi bedja tili honom, ber
han sin Far för oss, och Fadren skänker oss hvad vi
bedja om.

Skänker han också jaktlycka? frågade Panu spefullt.
Han är himmelens och jordens herre, som styr

och härskar öfver allting, som lefver och rör sig i skyn
och på marken, i skogarna och i jordens inre; af alit
skänker han i mån af behof åt dem, som fullgöra hans
vilja och följa hans bud. Här har han skrifvit det, i
denna heliga bok, som jag skall lära er förstå, om I
kommen tili mig och viljen lära eder detta.

■— Vi bry oss inte om dina böcker. .. spåsållet ger
oss råd, då vi behöfva utforska gudarnas vilja. Vi hålla
oss tili det vi lärt af våra fäder och som bestått sedän
forna tider. Det är onödigt att du söker tvinga på oss
dina nya gudar och deras läror, afbröt honom Panu.

Jag vill hvarken tvinga på er någonting eller
hindra er att följa seder, som ägt bestånd sedän forntiden,
om de blott äro rätta och goda. Men allt hvad I gören
är ingalunda rätt, utan Gud tili styggelse. Ty hans första
och viktigaste bud i denna bok lyder: »Jag är Herren din
Gud, du skall Inga andra gudar hafva för mig,» och det
andra budet säger: »älska din nästa såsom dig själf.» Edra
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förfäder ha värit hedningar, såsom I själfva ännu ären, de
ha dvalts i mörksens och hedendomens natt och ha icke
kännt den rätta Guden, utan såsom jag hör att också
I gören ha i stället för den rätta Guden tillbedt stenar
och stubbar och björnar och öfvat allt slags trolldom.
Med sådan hjälp kan intet annat fås tili stånd än mörker
och villfarelse. Därför bören I afstå från slikt, låta kristna
eder och genom dopet bli hans barn, så att I lären känna
den rätta tron och den sanne Guden. Och då I en gång
kunnen kalla eder döpta i hans höga namn, bören I ock
inrätta ert lif därefter och afstå från edra hedniska och
syndiga vägar.

Vi vandra de vägar vara förfäder vandrat!
Men prästen hörde icke på Panu och fäste intet

afseende vid hans anmärkning. Den tycktes obemärkt
glida tili och med förbi åhörarnes öron. Med stigande
hänförelse gick han att tala om det andra viktiga budet,
som hans stora Gud gifvit människorna. Hans Gud vore
kärlekens Gud, som förbjöde att dräpa, att förtrycka de
svaga, att halla någon i träldom, och inför hvilken alla
vore lika, kvinnor som män. Alla mottoge han med
samma kärlek, alla kallade han tili sitt nåde- och offerbord.
Kvinnan vore icke orenare än mannen, icke mindre duglig
eller god än han, och ju svagare och mera föraktlig någon
vore, desto större vore hans nåd mot honom. Tili slut
talade han ånyo om huru Jesus Kristus bundit alla onda
andar och deras furste, huru han störtat dem ned i det
djupaste helvetet och söndertrampat djäfvulens, den största
ormens, hufvud.

Lyssnen därför tili honom! utropade hän. Och
lyden honom! Om I ären honom lydige och hörsamme,
förmå andra gudar och onda andar ingenting mot er, och
I kunnen lefva med frid i bröstet och förtröstan i hjärtat,
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i stället för att dag och natt låta er behärskas af fruktan
och fasa för alit ondt.

Folket hade med oafbrutet växande uppmärksamhet
lyssnat tili honom, och med ögon och öron hängt vid
hans läppar. Alit förstodo de visst icke, orden voro dem
främmande och framfördes på ett för dem egendomligt
sätt. Men det de fattade, trängde in i deras sinne och
fortfor att ljuda därinne.

Kornmen därför tili honom, som är så stor, så
barmhärtig och så stark, kornmen själfmant tili hans hus,
det hän låtit bygga också för er skull, kornmen härifrån
tili mig för att lära mera om honom och hämten edra
barn att döpas i hans namn. Jag vill icke tvinga er där-
till med våld, ehuru jag kunde ha makt att göra också det.
Det är icke med lagens svärd i handen jag kömmit tili
eder, utan bärande fridens doftande häggkvist. Er tro,
som blott är mörk, hednisk vidskepelse, är som en svart,
dyster gran, i hvilken ufven skriar om nätterna; Jesu
Kristi tro är som en vårens björk, som reser sig hvit och
ren vid vägkanten, på hvars grenar fåglar sjunga, och i
hvars skugga den trötte vandraren njuter af hvilan. Dit
kallar jag eder alla utan undantag, i Hans, den
allsmäktige Qudens, och Hans sons, Jesu Kristi namn!
Amen!

Hän slutade därmed och började genast pä nytt
samma psalm, som hän sjungit i början. Nu voro både
melodin och orden bekanta för åhörarne, och här och där
sökte en röst stämma in. Reita hade under prästens
tai smugit sig intill honom, under det hän med glö-
dande kinder lyssnade tili hans ord. En kantele hängde
på fönsterposten. Reita varsnade den, tog den från
spiken, lade den på sinä knän och började ackompagnera
psalmen.
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En skälfning gick genom bortre delen af stugan,
som var full af kvinnfolk, och tili och med männen rörde
på sig, ströko sinä skägg och sågo på hvarandra som om
de ämnat säga något. Flere röster vågade redan stämma
in i sången, gnolande melodin och då och då uppfångande
ett eller annat ord. Det väl bekanta ljudet af kantelen
hade löst sinnena från spänningen och ofrivilligt och
tvekande fört dem in i helt nya tankan

Prästen hopsamlade sinä böcker och redde sig att
gå. Innan han aflägsnade sig, sade han sig nasta dag
ämna återvända för att tala tili dem, som önskade höra
honom. I dag ville han på Ilpola förrätta barndop.

Då han sagt detta, stack han sinä böcker under
armen, räckte handen åt Panu, tackade honom för det han
tillåtit Guds heliga ord förkunnas under sitt tak, och gick
bort genom folkhopen, som lämnade väg för honom.

De, som stodo närmast dörren, ämnade följa prästen
och Reita, då Panus röst röt åt dem:

Stannen på edra platser!
De vände tillbaka tili stugan. Panu tog ugnskvasten

från knuten, sopade med den båda sidorna af tröskeln.
Det var ett; tydligt tecken för alla, att den gäst, som just
gått ut, icke med husvärdens samtycke skulle få komma
tillbaka samma väg. På samma sätt strök han öfver
bänken och ändan af bordet. Därpå tog han den kantele
Reita spelat på och kastade den på glöden i ugnen.

Han brände upp Väinös gamla kantele! lopp där
en hviskning genom stugan.

Jag lät prästen tala, då han så önskade, för att
ingen skulle kunna säga, att vi fruktade hans ord, sade
han därefter med en röst, som han sökte göra lugn, ehuru
de, som kände honom bäst, nogsamt hörde, att hans sinne
var upprördt, och sågo, att hans ögon glimmade. Jag
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visste nog, att hans tai var tomt pladder, nu veten det
också I. Först vände hän sig mot mig med förbannelser,
nu söker hän locka med honungssöta ord. På Panu
biter intetdera. Låt honom draga hem i frid, om hän
finner vägen, vi höja inte handen mot en, som är vapen-
lös, fast spåsållet rådde tili krig. Men bäst är, att vi hålla
dess råd i minnet, om det skulle behöfvas en annan gång.

Panu yttrade sig som om de alla värit af samma
åsikt angående det de hört. Och i själfva värket vågade
ingen i Panus närvaro föra prästens uppträdande tili tals.
Men mer än en af dem skulle likväl gärna hört något
mera om den Gud, som vore så stor och mäktig och
kunde gifva så mycket. Folket skingrades och de män,
som infunnit sig för björnjakten, skidade hemåt. Men
länge efteråt återljödo de underliga orden i deras öron,
länge stod för deras blickar den långe, ståtlige mannen,
hvars panna nådde nästan ända tili taket.

Måntro hans gudar äro bättre än vara egna?
undrade de gamle Patva, då han och Jorma tillsammans
skidade bort.

Hans visdom kommer inte upp mot Väinös,
svarade Jorma.

Men kanske den är bättre än Panus?
Ungefär likadan, gissar jag.

Men då Jorma tog af på spången, som ledde tili
hans egen koja, sade han:

Men hans sång var vacker... den gick rätt in i
mitt hjärta.
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Belåten med det intryck hän gjort, vandrade pastor

Martin tillbaka öfver isen tili Ilpola. Hän hade velat
aflägsna sig, medan intrycket var som kraftigast, och lämna
sinä åhörare att öfvertänka det de hört. Hän kände sig
öfvertygad om, att de nästa dag skulle uppsöka honom
för att få höra mera.

Men då Reita och hän kommo fram tili Ilpola, voro
dörrarna tillbommade utifrån, och de i förstugan bundna
hundarna skällde och tjöto ursinnigt, då pastorn rörde
vid låset.

Låt oss gå tili badstun och vänta där tills gårds-
folket återvänder!

Men också badstudörren var stängd på samma sätt,
och då de återvände tili gården, varseblef Reita, att deras
skidor ställts vid trappan med spetsarna utåt. Det var ett
tydligt tecken därpå, att man inte mera ville taga emot dem.

Då vänta vi här, och pastorn satte sig på
tröskelstenen framför stugutrappan.

Tysta sutto de båda där och sågo bortåt Panula
tvärs öfver viken, men ingen syntes komma. Panula och
de andra gårdarna på stranden voro som utdöda och öde,
icke det minsta ljud hördes från något håll, och utan att
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någon blåst förspordes, dolde sig himmelen i alit tjockare
moln, från hvilka då och då en snöflinga sväfvade ned.
Det var som om hemliga, hotande krafter värit i rörelse i
luften.

Efter en stunds förlopp bad pastorn Reita skida tili
de öfriga gårdarna för att se efter, om deras dörrar vore
öppna. Själf blef han kvar för att vänta på gårdsfolket.

Medan han väntade, mörknade det, och samtidigt
började snön att falla i alit större mängd. Skogsbrynet
bakom gården antog en svart färg och tycktes röra sig.
Bärget på motsatta sidan af viken blef större och smälte
ihop tili en enda massa. Han hade tagit ränseln på
ryggen och lagt skidorna framför sig på snön. Med
skärpt uppmärksamhet lyssnade han oafbrutet efter det
minsta ljud, men kunde ej märkä en knystning, ej en
rörelse. Och dock kände han sig öfvertygad om, att nå-
gonting vore i görningen.

Reita kom tillbaka och meddelade, att han besökt
tre gårdar, och att på dem alla dörrarna stängts framför
hans näsa.

Måste vi då tillbringa natten under bar himmel
midt i byn?

Det behöfva vi inte. Jag såg en badstu där
borta, innerst i viken, trodde den var bebodd och såg
efter. Den var öde, men om vi göra upp eld, kunna vi
ligga där öfver natten.

Pastorn och Reita skidade åt det håll, därifrån Reita
kömmit och fann på stranden nedanför den rödjade marken
en låg koja, vid hvars vägg låg en kullfallen vedtrafve.
Litet högre upp syntes rester af ett brunnet hus och några
andra svarta eldstäder. Reita stod en stund försänkt i
tankar vid sidan af badstun, betraktade den rödjade plat-
sen och skogsbrynet, riktade därefter blicken utåt isen och
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så tillbaka igen, som om han tänkt och öfvervägt någonting.
Så steg han af sinä skidor, samlade ihop en börda ved
och gick in i badstun.

Den var förfallen, men dock i sådant skick, att den
kunde eldas. Medan ugnen uppvärmdes, gingo prästen
och Reita att samia granris tili bäddar.

Här kunna vi ju stanna, så länge vi vilja och
vänta, tills Herren öppnar dörrarna för oss, sade pastorn
belåtet, i det han kastade sig på den mjuka granrisbädden
framför ugnen, hvars rök samlade sig alit högre upp mot
taket.

Ja, om de inte drifva oss bort med hunger,
svarade Reita. Ränseln är tom, de ha gifvit vår vägkost
åt sinä hundar, bara den här brödbiten fins kvar.

Reita räckte en brödkant åt pastorn, som bröt den
itu och gaf hälften åt Reita.

Den äta vi i dag och låta Gud sorja för mor-
gondagen.

Hän hade knappast sagt detta, då Reita, som oafbrutet
tycktes vara på sin vakt, gaf ett hastigt tecken med handen
och båda lyssnade. Utanför badstuväggen rörde sig någon-
ting, och där hördes ett ljud som af en skidstaf, då den
tränger in i snön. Reita sprang ut och såg en kari på
skidor snabbt glida nedåt stranden. Framför badstun låg
ett knyte, som synbarligen nyss blifvit ditkastadt. Reita
ropade efter den bortilande, men denne stannade icke
utan försvann i den tilltagande aftonskymningen.

Då de undersökte knytet framför elden, funno de,
att det innehöll bröd, smör, ett stort stycke björnkött och
några rofvor.

Vi ha hemliga, okända vänner här, sade prästen,
men Reita såg med förvåning på honom; det var ju

som om denne vetat af det på förhand.
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Hän, som bar hit knytet, kom inte in . .
. hvem

kunde det vara?
Reita hade öppnat knytet och undersökte med ny-

fikna blickar klädet, hvari födoämnena voro inknutna. Hän
bredde ut det mot elden, vände det och betraktade noga
sömmen i dess kanter.

Mor hade en likadan duk, sade han därpå fun-
dersamt. Se, här äro renhorn utsydda, och här ett snedt
kors. På det sättet voro alla hennes kläder märkta ..

.

det här är min aflidna mors duk!
Huru skulle väl den ha kunnat komma hit?
Panu dräpte min far och brände vår gård . . .

jag kommer ännu ihåg, huru lågorna stego mot himmein,
medan vi voro gömda i skogen med mor. Alit hvad vi
ägde, roffade han åt sig, berättade mor. Den här maten
kommer från Panula! sade han därpå plötsligt. Och
innan pastorn hunnit uttrycka sinä tvifvel om att någon
skickat dem mat från Panula, ropade han med stigande
rörelse:

Det är Annikki, min syster, som skickat den!
Hon är trälinna på Panula! Min kara syster har kömmit
ihåg sin ende bror ...det har hon sannerligen gjort .

. .

min dyra syster!
Reita brast i tårar, kysste duken, sprang upp och

rusade mot dörren.
Såg du henne? Kände du igen henne?
Nej, men det måste ha värit hon. Jag beger mig

genast tili henne ... hämtar henne hit... vi föra min
syster tili kyrkan . . . tar du emot henne?

Gå! svarade pastorn. Jag hvilar här under tiden.
Först steker jag rofvorna åt dig.

Men då Reita skjutit veden längre in i ugnen och
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blåst bort askan från härden för att lägga rofvorna på
stenen, ropade hän åter:

Och det här är ju vår badstu! Här är det sneda
korset... se... det är hugget i stenen. Badstun hade
inte brunnit, sade hon ... fars heliga badstu, där han
gjorde sinä trollkonster och botade sjuka... annanstädes
blefvo de inte friska, sade mor ...

Det här skulle då vara ditt gamla hem och dess
rester där borta på röjningen?

Ja, ja, så är det. Det var det, som för en stund
sedän rann mig i sinnet.

Så underligt, att du skulle komma hit igen . ..

Reita, det var Herren, som förde oss hit, för att vi häri-
från skulle förkunna hans ord och utbreda hans välde.
Ingen har rätt att stänga denna dörr för oss!

Reita bar in mera ved för att underhålla elden och
begaf sig bort. Pastorn stannade kvar i badstun och som-
nade snart djupt in, där hän låg på sin mjuka bädd,
medan den lifliga brasan värmde hans rygg.

Reita hade dessförrinnan tagit sinä skidor och gömt
prästens i snön ett stycke från badstun, gläntat på dörren för
att underrätta honom därom och begifvit sig sedän att följa
det spår, deras okände välgörare lämnat, då hän glidit ned
pä isen. Fullmånens strålar trängde genom moinen, så att
Reita med lätthet kunde följa spåret, som först gick längs
stranden nedanför Ilpola, så upp på dess gård, vände om
och förenade sig med andra spår, hvaraf nu flera ledde
i riktning åt Panula, ehuru där på morgonen icke funnits
ett enda. Midt på viken tyckte sig Reita se en skidlöpare
framför sig. Denne stannade och satte sig därpå ånyo i
rörelse, men med saktare fart, så att Reita höll på att
hinna upp honom i närheten af Panulas nothus, dä hän
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säg en varelse, som tycktes vara en kvinna, komina fram
därifrån. Hän stannade och hörde kvinnan fråga:

Förde du det tili dem? Reita hörde icke hvad
skidlöparen svarade, men därpå sade kvinnan igen:
Gud hjälpe oss, Jouko! I detsamma fick hon syn på
Reita och frågade: • Hvem kommer där?

En främling! svarade Reita och var med ett par
kraftiga skidtag framme vid nothuset.

Är det här vägen tili Panula? frågade han.
Ja, men hvem är du? frågade kvinnan tillbaka.
Hvem är du? sade Reita. Är du från Panula?
Jag är värdinnan ... jag kom endast efter vatten

...,den här är Jouko ...men är det inte Reitas son?
Så är det, svarade Reita.
Ämnade du dig tili oss?
Jag kom för att träffa min syster.
Annikki?
Jag kom för att söka Annikki... det var ju hon,

som sände oss mat.
Jouko gjorde det.. . den här gossen ... ack, du

nådige skapare ... brodren kom för att råka sin syster .. .

nu kan du inte träffa henne.
Hvarför inte?
Blef prästen kvar i badstun? Gå genast tillbaka

... de ha ondt i sinnet mot honom ...men jag ville inte...
Hvad är mor rädd för? frågade Jouko.
Din far rufvar på någonting ondt ... han lade

råd om det med Ilpo ... jag kom emot dig, Jouko, för
att du skulle vända om och föra bud ...Kom inte tili
oss, Reita, din syster är inte hos oss ... fogden drog
henne med våld i sin släde, och Annikki sprang i forsen,

och Panus värdinna brast ut i gråt och sjönk ned på
kaiken, vaggande kroppen af och tili. Jag vågar inte

Aho, Panu. 18
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gråta hemma, men här kan jag göra det, gråt du också
öfver din systers undergång.

Min enda syster. .. stammade Reita.
De ämna nog göra slut på både dig och prästen

... han talade så vackert! .. . skynda dig att varna honom!
Jag höll af Annikki, som om hon värit mitt eget barn ...

Lagen er fort i väg på edra skidor, I sen aldrig ert hem
mera, om I dröjen!

Mot prästen förmå de ingenting!
Jo, jo, det göra de nog! Först trodde de, att

köld och hunger skulle vara nog. . . ingen hade vågat
öppna sitt hus för er, men så sågo de, att Reitas badstu
eldades ... de ha nog andra planer . . .

På oss rå de inte!
Det fins ingenting, som inte stål biter på.. .

hvem kan veta, hvad de ämna göra.
Hvad är det för ett eldsken, som stiger upp där

borta? sade Jouko med ens och pekade utåt sjön.
Ett svagt, men ständigt klarare återsken af eld syntes

på himlen åt det håll, därifrån Reita kömmit.
Det brinner närä Reitas forna gård!
Hvad skulle där brinna?
Badstun brinner! Skynda er tili hjälp! De halla

på att göra någonting ohyggligt! Såg du din far, Jouko?
sporde värdinnan.

Han hade värit på Ilpola, och de hade gått bort
tillsammans, svarade Jouko.

För bud härom tili Kuismala, Jouko, och ... jag
springer själf tili Jormas stuga!

Prästen blef kvar där och sofver! sade Reita.
Hjälp, du nådige, de bränna honom lefvande .

. .

det brinner alit värre!
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Värdinnan sköt dem i väg och rusade själf upp tili
gården.

Reita och Jouko begåfvo sig, så snabbt deras krafter
medgåfvo, på väg mot eldskenet, som emellanåt sjönk och
därpå åter steg. Reita följde sitt gamla spår, men Jouko
vek af åt Ilpola tili och försvann snart ur synhåll. Om
hans far anlagt elden, så vore hän också själf där. Aldrig
i lifvet skulle hän vågat hjälpa att släcka den ... inte ens
föra bud om den tili andra.

Reita märkte icke ens, att Jouko tagit af åt annat
håll, där hän skidade åt elden tili. En egendomlig känsiä
betog honom, det var, som om hän icke haft skidor under
sinä fötter, som om skidstafvarna icke rört vid marken och
som om hau icke komme framåt på sin väg; det var som
om hän ej värit sig själf, utan någon annan, främmande; som
sträfvade hän med händer och fötter fram i luften. Hän gjorde
våld på sig för att återfå sitt lugn, och det ehuru hän
kände med sig, att Panu sölct hindra honom att komma
tili hjälp ... Det var som kände hän sig förföljd af ett
vilddjur, som flåsade i hans hälar. Med ens märkte hän
genom snöyran, att hän var alldeles in på skogen, samtidigt
slog spetsen af hans skidstaf mot en sten på stranden.
Hari föll omkull, men reste sig ånyo. Elden hade nu
försvunnit ur hans åsyn, och ett tätt tallsnär utbredde sig
framför honom. Hän tog af sig skidorna, trängde sig
genom talldungen, varseblef på nytt elden och rusade på
sinä skidor genom skogen, som hän såg ligga på en
udde, den hän nyss förut gått omkring. Så snart hän
kömmit öfver den smala landtungan, befann hän sig åter
på stranden af viken, i hvars botten, litet längre bort,
badstun brann i full låga, med eldstungor fräsande upp
mot den mörka himmein, hvarur snön föll ned. Platsen
kring badstun, den forna gårdsplanen och skogsbrynet
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voro klart upplysta; hän såg att badstudörren var till-
bommad med en grof stör, men ingen människa syntes tili.

Vid randen af den rödjade platsen, under en stor
gran, hvars grenar räckte ända ned tili jorden, låg en kari
på lur; hans små, svarta ögon glänste under hans gråa
ögonbryn och munnen grinade förvriden mot elden. Hän
stirrade som förhexad in i eldskenet, hvilket hän sett börja
i en hög af näfver vid väggen, fatta tag i den torra väg-
gen, smyga sig upp tili takfoten och slutligen antända det
af tunt lager snö betäckta näfvertaket, som nu fräste och
flammade på tre sidor, medan den väldiga lågan dånade
som svedjebranden, då den förenar sig midt på sveden.
Elden bländade hans ögon, så att hän icke såg annat än
lågorna och midt ibland dem ett stycke af den svarta
väggen med den utifrån tillstöttade dörren. Hän väntade
endast att få se den röra sig,.. men den var så fast
stöttad, att den ej lät öppna sig inifrån. Låt dem brinna,
både prästen och Reitas son!... det är just därför deras
väg för dem hit. Hän skrattade tyst öfver framgången af
sitt värk och öfver det tack hän därför skulle fä af Panu.
Se bara hvad hän hittade på, den kloke karien och store
siaren ..

. tog emot gästerna på det allra bästa, så att ingen
kunde ana tili hans afsikter... lät stänga alla dörrar...
och lockade dem sedän i den gamla badstun och söfde dem
djupt... för att så bränna dem som möss i en murken
stubbe ... ingen anar, att de ens värit här. »När de
äro aska, kan du kasta benknotorna i vaken!» och så
lät hän tili på köpet ett yrväder uppkomma för att dölja
spåren . ..

Ilpo stirrade mot elden med ständigt större spänning
och fröjd, följde lågorna med sinä blickar och väntade
hvart ögonblick, att taket skulle falla in. På en gång hör
hän buller och rop, men får icke klart för sig hvarifrån
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det kommer, förrän den tätä röken, som svept omkring
badstun och skymt undan dörren, skingrades af blåsten.
Då ser hän en man rycka undan störarna, dörren sparkas
upp och tvänne män med händerna skyddande sitt ansigte
skynda bort ur hans åsyn nedåt isen. I detsamma störtade
taket in, svart rök och dam dolde elden för en liten stund,
och skrämd och förfärad rusade Ilpo ur sitt gömställe in
i skogen och skyndade hemåt.

På Ilpola inväntades han af Panu och Ilpotar, som
stodo bakom stugan och betraktade eldskenet. Flämtande
och andfådd lyckades Ilpo blott med möda göra klart för
dem hvad som händt.

Du stackare tili kari, ynkrygg, usling!
Jag bommade tili dörren med störar, men visste

inte, att den ena begifvit sig ut! försvarade sig Ilpo.
Och själf sprang du undan?
Du befallde mig ju, Panu, att göra så, för. att de

inte skulle se mig, om de sluppe undan.
Fingo de syn på dig? frågade Panu.
Nej ... de försvunno nedåt isen.
Var tyst, sade Panu tili Ilpotar, som ånyo började

skymfa sin man. Hvad elden inte gjorde, det skola
yrvädret och köiden göra.

Blåsten hade ständigt ökats, tills den som en tjutande
storm svepte kring knutarna och dref snön framför sig i
tjocka hvirflar. Skenet från badstun hade slocknat, endast
då och då flammade en liten låga upp mot skyn.

Hvad elden inte gjorde, det skola nog yrvädret och
köiden uträtta, upprepade Panu, då han trädde in i stugan.

Där stod Jorma midt på golfvet och Jouko vid sidan
af ugnen. Jouko hade icke vågat sig fram tili brandstället och
lika litet tili Ilpola, utan hade stannat på stranden för att se
på eldskenet och höra om någon skyndade tili hjälp. Där
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anträffades han af Jorma, som Panus värdinna hade bragt
i rörelse. Båda hörde Panus ord i dörren.

Panu ryckte tili och frågade i bister ton:
Hvad gör du här, Jouko?
Jag såg, att det brann ...men det lär redan ha

slocknat, stammade gossen.
Brann prästen upp i badstun ? frågade Jorma.
Hur skulle jag kunna veta det...
Det borde väl du kunna veta, som tände på.
Nå än sen då? Det är väl bättre att bränna än

att själf brinna. Det var ju det han hotade mig med.
De kommo undan, sade Ilpo.
Den, som skötte om saken, var ingen riktig kari,

sade Ilpotar hånande.
Men då trädde Jorma fram tili Panu. Han höll i

handen ett pärtbloss, som han ämnat sticka i klykan,
skakade på hufvudet och sade sorgset och beklagande:

Fordom mötte man ej sinä fiender på det sättet,
Kalevalas hjältar stängde sannerligen inte in sofvande
gäster i badstun för att bränna dem lefvande... de ut-
manade öppet tili kamp, mätte sinä svärd och höggo i
iur ... Jag skäms för min släkt!

Hvar tid har sin sed ..
.

Och ändå lyckades du inte göra ända på honom
... jag såg noga på mannen och hörde honom. Han
står i högre makters beskydd . . . din eld hjälpte inte.

Hvad elden inte gjorde, uträtta nog stormen och
köiden.

Du kommer aldrig att kunna förgöra den mannen.
Än du då?
Jag räddar honom, och det om så minä sista

senor skulle brista. Den som gästat Panula och druckit
Panus öl, får inte dräpas af Panus folk.
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Därmed tog Jorma sinä skinnvantar och gick ut.
Gå hem, Jouko! röt Panu, utgjutande öfver

sonen sin vrede öfver den felslagna planen. Skakande sin
knutna näfve under Joukos haka, tillade han:

Och kom ihåg, att jag knäcker nacken på dig,
om du knyster ett ord om det här!

Jouko såg på sin far med blicken stel af fruktan.
Om han visste alit, tänkte gossen, skulle han slå ihjäl

mig. . . ännu vet han det inte. . . men tänk, om han får
veta det!

Jag beger mig efter prästen och söker hans skydd,
beslöt han. Far slår ihjäl mor också, om han får

reda på det af sinä andar, tänkte han därefter.
Kommen på isen steg han på sinä skidor, men

tappade därvid sinä skidstafvar i snön; han vände dock
icke om för att leta rätt på dem, utan skidade på utan
stafvar, föll gång på gång, men reste sig igen och sträf-
vade hemåt.
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Väckt ur sin djupa sömn, hade Martin Olai rusat

genom lågorna ut mot rödjemarken, där röken hvirflade
om i kapp med snön upp mot de i stormen svigtande
granarne, hvilkas stammar syntes svarta, medan eldskenet
kastade en rödaktig glans öfver snön på deras grenar.
Med Reita tätt i spåren skyndade hän ned på isen, utan
någon annan tanke än den, att djäflarne tändt på huset öfver
hans hufvud för att bränna honom lefvande och att de nu
förföljde honom. Ännu då hän stannade nere på isen och
såg sig om, föreföll det honom som om helvetets andar
tumlat om i de böljande lågorna och i röken, som om
de skrikit, skrålat och skrattat, och som hade andra upp-
repat och återkastat ljuden från den mörka granåsen. En
stund öfverväldigades hän af den förfärande vissheten, att
Gud öfvergifvit honom, att hans dom vore beseglad, och att
hän skulle störtas tillbaka i lågorna, som flammade på
hedningarnas gamla röjning. Först då hän fann sig hei
och oskadd i skyddet af en stor sten nere på stranden,
då hän kände den fallande snön på sitt ansikte, såg eld-
skenet försvagas och Reita stå bredvid sig, fattade hän,
att Gud icke öfvergifvit honom, utan tvärtom med kraftig
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hand ryckt honom ur de onda andarnas våld; först då
lyckades hän sansa sig så mycket, att hän kunde fråga,
huru elden uppstått.

Det var Panus värk, sade Reita. Han skälfde
som af frossa, hans ansikte föreföll blekt som ett liks i
det rödaktiga eldsljuset, och hans stora, bruna ögon stodo
stela i hufvudet på honotti.

Huru vet du det?
Jag hörde det, svarade Reita stammande, och

hans tänder skallrade mot hvarandra. Lika mödosamt
berättade han därpå, hvad han hört på stranden vid Panula.

Var nu inte ängslig, Reita, tröstade prästen, hvars
själfförtroende började stiga, sedän han hämtat sig från den
varsta skrämseln. Gud har inte öfvergifvit oss.

Reita betraktade honom skyggt och liksom tviflande,
men sade endast:

Låt oss skynda bort! Och han steg på sinä
skidor, som lågo kvar, där han lämnat dem, då han rusade
uppåt röjningen, och där de stannat under flykten undan
elden.

Då kom prästen ihåg sinä egna skidor och gick att
hämta dem. Men då Reita blef ensam på stranden, be-
mäktigades hän af en obeskrlflig förskräckelse öfver allt
det som händt. Hän tyckte sig höra röster, som närmade
sig genom skogen, och se män, som med spjut i hän-
derna stimmade kring den brinnande badstun ... prästen
vore förhexad, det vore därför hän måste tillbaka dit mot
sin undergång; förhexad hade hän värit, som sofvit så
djupt, hans Gud hade öfvergifvit honom ... Panu skulle
slå honom ihjäl och komma hit att mörda också honom
liksom hän mördat hans far och hela hans släkt. Med
ens tyckte hän sig höra ropande röster i närheten af elden
och se en hop karlar i färd med att taga lifvet af prästen
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ute på röjningen, och hän rusade i väg utåt fjärden, utan
att alls veta hvarthän kosan bar.

Då prästen kom tillbaka med sinä skidor, som hän
fått söka rätt länge, var Reita försvunnen och svarade icke
på hans rop. Prästen trodde, att hän endast aflägsnat sig
ett litet stycke för att vänta längre borta på isen, och
begaf sig därför lugnt att följa hans spår. De skarpa
stormilarna drefvo nu snön fram i så tätä moln, att icke
ens månskenet längre gjorde det möjligt att se någonting,
hvarför det också blef honom svårt att reda ut Reitas
spår. Ju längre hän följde dem, desto märkvärdigare blefvo
de, de vände sig än hit, än dit ute på sjön och sträfvade
än på ett, än på ett annat ställe mot land och vände så
om igen nere på isen. Att döma af det trassliga spåret
hade skidlöparen hela tiden sträfvat framåt så snabbt hän
kunnat, och en gång hade hän fallit. Litet emellan stan-
nade pastorn för att ropa på honom, men hans röst kväf-
des af stormen. Reita hade synbarligen förvillat sig och
icke vetat hvarthän det bar, ty esomoftast hade hän färdats
tvärs öfver sitt förra spår utan att märkä det. Också
prästen märkte snart, att hän förvillat sig, under det hän
följt Reita, och då branden slocknat, och hän ej råkat lägga
märke tili, hvarifrån vinden blåste, kunde hän icke mera
utreda, hvar hän var. Vinden hade redan flere gånger
stått honom både i ansiktet och på ryggen.

Med ens tycktes spåret draga sig åt ett bestämdt håll.
Det blef nu mera regelbundet och klarare, väre sig det nu
berodde på att skidlöparen tröttnat att drifva omkring på
måfå, eller att han fått bestämdt för sig, hvart han borde
begifva sig. Utan att tveka följde pastorn det nu, öfver-
tygad om, att han snart skulle hinna upp sin kamrat.

När han skidat en stund på isen, såg han land
skymta framför sig och kom tili en strand. Spåret gick
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där i land och började igen kröka och vrida sig utan
nägot mål, ibland längs uthuggningar och ängar, ibland
inne i tätä skogen. En gång hade skidlöparen kömmit ut
ur skogen, men hade tvärt vändt om igen, och pastorn
trodde sig höra en hund skälla någonstädes framför sig,
men då hän stannade för att lyssna, hörde hän ingenting
vidare.

Ständigt mera förvånad öfver att Reita skidat bort
ensam och icke tycktes ha stannat en enda gång för att
vänta på honom, ökade prästen sin fart så mycket hän
förmådde. Men det blef alltjämt tyngre att skida i det
tjocka yrvädret, i synnerhet då det nu bar uppför en backe,
som ständigt blef allt brantare. Hvad var det för ett bärg,
och hvarför hade hän klättrat ditupp? Nu kunde hän icke
mera vara långt borta; kanske hade hän nyss, medan hän
värit ensam, fått rätt på någon hemlig vän och sökte nu
skydd under hans tak? Men hvarför hade hän rymt undan
på sådant sätt?

Då flög med ens den tanken genom hans trötta
hufvud, att Reita möjligen bedragit honom och afsikt-
ligt lämnat honom. Han hade ju ofta visat sig underlig,
dyster och hemlighetsfull. Kanske han hela tiden haft
svek i hågen? Det var ju han, som visat vägen tili bad-
stun? Hade han inte plötsligt gått sin väg, och genast
därefter hade det börjat brinna? Och då tviflet en gång
fått insteg hos honom, gaf han sig icke tid att förjaga det,
tröttheten försvann, han kände det som om hans krafter
återkommit i fördubbladt mått och rusade i väg på nytt
efter flyktingen.

Spåret hade, buktande fram och åter, ledt alit högre
uppåt och kom slutligen ut på en smal öppning, som såg
ut såsom en väg. Längs denna förde det rätt uppför, och
prästen tyckte det såg ut som hade där skymtat gamla spår
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under och bredvid det nya. Stormen hven allt skarpare,
och trädtopparna bågnade som om de värit på väg att
flyga bort med yrvädersmolnen, och af allt detta slöt hän,
att hän närmade sig bärgets krön. Och sedän hän ännu
en kort stund sträfvat uppåt, kom hän ut på en liten,
jämn öppning, omgifven af tätä, yfviga granar. Vid mot-
satta sidan af öppningen reste sig högt öfver dem en
väldig björk, hvars yfviga krona stormen ruskade om i
vild fart.

Hän stannade vid randen af öppningen och varse-
blef under björken ett märkligt ting, som blåsten bragte
att skaka och vackla. Hän trädde närmare, med skid-
stafven i handen, och då moinen skingrade sig en smula,
och månen lyste litet klarare, såg hän så småningom, att
den märkvärdiga tingesten var en afgudabild. Det var ett
människoliknande beläte med utsträckta armar, öfver hvars
skuldror hängde en nyligen afdragen björnhud, som ännu
var röd på insidan, och hvars flikar fladdrade i blåsten.
På belätets hufvud syntes en skalle med tänderna grinande
mot himmein.

Vid afgudabildens fötter låg en människa, som pastorn
icke genast varsnat, på knä i snön. Hän vaggade på
kroppen, bugade så djupt, att ansiktet berörde snön, och
och mumlade fram ifriga, liksom rädda ord, emellanåt i
ödmjuk bön, emellanåt klagande och gråtande.

Förbarma dig store gud ... min faders mäktige
gud, min släkts store gud ...för på villospår minä för-
följare, minä mördare och förgörare ... kom du tili mig,
stig du upp från jorden för att hjälpa mig? ...Tvinga
Panu att stå stilla, tag mig inte, du fick prästen, som är
din varsta fiende... dig, helige gud, dig, mäktige härskare
... jag böjer mig inte mera för Jesus... han hjälper inte
. . . dig tillbeder jag... låt mig gå, stäng inte vägen för
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mig, lös mitt spår från förtrollningen ... jag bringar dig
alit, jag lyder dig. . . dig ger jag min själ.. .

Reita! ropade pastorns dånande stämma bakom ho-
nom. Han kände med ens en kraftig hand gripa sig i kragen,
han lyftes upp och kastades hufvudstupa i snön. Och då
han reste sig upp på knä, såg han en storväxt man stå
framför belätet, med handen höjd tili slag, hörde en sus-
ning i luften och såg bilden vackla och falla ned i snön.
Som i vanmakt föll Reita på rygg tili marken och blef
liggande medvetslös, med ögonen stirrande ur hufvudet.

Häftigt upprörd af det hän hört och sett, kastade sig
pastorn öfver den fallna afgudabilden, ref björnhuden från
dess axlar, lyfte skrofvet från marken och slog det med
sådan kraft mot björkstammen, att hufvudet och benen
skilde sig från kroppen.

Panu hade emellertid, på återväg från Ilpola, hört
sinä hundar skälla häftigt åt det heliga bärget tili och hade
begifvit sig att se efter hvem det var, som rörde sig där.
Och på en gång såg Martin Olai en man komma i sikte
vid randen af öppningen, där hän hukade sig ned som
på lur efter rof. Det var som om en lo dragit ihop sig
för ett språng. Handen löste knifven ur slidan, stålet
blänkte tili i månskenet, och som en stormil rusade siaren
fram för att hämnas på den, som störtat hans gud.

Men denne vek undan, kastade sig åt sidan, hoppade
upp på stenen, där gudabilden stått och ropade, i det han
sträckte ut armarna som ett kors:

Bort, hedning, kom icke med din hand vid Her-
rans utkorade!

Panu ryckte tili, då han hörde den främmande rö-
sten och såg den eld, som lyste i pastorns blick, hans
vapen sänkte sig inför det lefvande kors, som stod på den
plats, där hans störtade beläte stått, bilden var slagen i
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stycken . . . Panu tvekade. Men på en gång svallade vre-
den upp på nytt i hans bröst, han sökte fotfäste i snön
och löste sin jaktyxa från dess hölje.

Då hörde han ett gällt skrik nastan vid sinä fötter,
han sprang åt sidan och såg på drifvan någonting liknande
en man, som slog omkring sig med armarna och uppgaf
underliga, meningslösa ljud, hvilka småningom blefvo tili
fattbara ord:

Jesus, Jesus, Jesus! . . . Hjälp, Fader, Son och
Heliga Ande .

. . elden bränner och hviner . . . stjärne-
ringar på himmelen och ljusastakar . . . hän brände min
gård och dräpte . .

. men blodet rinner från grafven och
svallar, svallar . . . Panu faller, Panu faller!

Panu stod en stund som förstenad. Hän kände igen
rösten, kände ansiktet och gestalten, och började darra som
ett rothugget träd. Hän trodde, att gamle Reita uppstigit
från sin graf för att förutsäga hans fördärf, fällde sin yxa
ur handen, samlade sinä sista krafter och rusade, öfverväl-
digad af hemsk fasa, ned från bärgstoppen, utan att se hvart
det bar, genom de tätaste snåren, öfver stenar och klippor.

Reita rörde ännu på armarna och yrade, vred på hela
sin kropp under det fradgan stod honom kring munnen.
Pastorn steg ned från stenen, fattade tag i honom och
hindrade honom att slå omkring sig. Och så småningom
mildrades den sjukes raseri och han hviskade sakta:

Panu faller .. . faller ... Jesus hjälper, hjälper!.. .

Hans lemmar förlorade sin styfhet, händerna sjönko
ned, andetagen blefvo regelbundna, kroppen blef slapp,
och efter en stund öppnade han ögonen och satte sig upp,
men föll igen ned på skaren. Prästen stödde honom mot
en sten och hängde sin päls öfver hans axlar.

Efter ytterligare en stunds förlopp kände han igen
prästen, och en svag rörelse af glädje dref en smula färg
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upp i hans bleka ansikte. Så såg hän sig omkring, som
om hän sökt någonting och frågade slutligen hviskande:

Sjönk han ned under jorden?
Hvem?
Den som steg upp från jorden rätt framför mig...
Jo, dit gick han ned igen, svarade pastorn.
Hall fast mig, så att han inte tar mig.
Det gör han inte numera.
Han tar mig inte, tar inte, hviskade Reita. Kom

bort härifrån.
Orkar du röra dig?
Snart orkar jag nog . . .

Då hördes steg i snön närä intill, och en kortväxt,
starkt byggd kari, som bar sinä skidor vid fotremmarne,
stod bredvid dem.

Hvem där? frågade prästen och sprang upp.
Jag är Jorma . . . från byn där borta.
Hvad viii du?
Jag följde edra spår och såg att ni rakat vilse . . .

jag kom för att visa er på rätt väg.
Hvar äro vi?
På det heliga offerbärget. Jag såg alltsamman.

Det var rätt, att du kastade omkull belätet . . . sådana må
gärna falla, så länge de heliga träden stå kvar.

De falla också de engång! Jag hade vänliga af-
sikter,, men hän lät i tysthet stänga in mig i badstun och
ämnade bränna upp mig. Den, som tände elden, skall
förgås genom eld ... jag skall bränna hans gård och
hans träd och honom själf. Du skall hämnas och bränna
honom i eld, säger Herran, Herran!

Jorma åhörde den. främmande mannens vredesutbrott
med undrande, förvånade blickar, så lade hän sinä skidor
pä marken och sade:



o 288 o

Du måste bort härifrån, innan Panu samlar
sinä män.

Hvem är du, som bjuder oss hjälp . . . är du
kristen?

Nej, kristen är jag inte, men gamle Väinämöinen
förbjöd att slå den vapenlöse, ofreda den fridfärdige, och
befallde att visa den vilsegångne på rätta vägen och att
taga vård om den, som tröttnat.

Hvart begifva vi oss?
Jag för er tili Karis koja, där I kunnen hvila ut.

Därifrån visar jag er en väg tili gränsbärget Rajavaara och
vidare hemåt. Där har Tapio sin sista gård, och från hans
marker aflägsnar jag mig inte... jag går inte in på främ-
mande mark, där äro både folket och gudarna främmande
.. . hvarken det ena eller de andra äro goda ..

. Med
Väinämöinen kom visdomen i världen, och med honom
försvann den .. . Om ni viii komma, så följ i minä spår.

Orkar du nu, Reita?
Reita svarade ingenting, men steg upp, letade

rätt på sinä skidor och följde pastorn i hälarna likt en
hund, som förvillats i skogen och inte vågar lämna sig
ett enda steg bakom sin herre för att inte gå vilse på nytt

Men då Jorma, pastorn och Reita glidit snedt nedåt
bärgskanten och försvunnit, smog sig Panu fram ur sko-
gen och gaf sig tili att återuppresa sin störtade gud.
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Då Panu sett en mänsklig skepnad vid sinä fötter

liksom resa sig ur jorden och uttala tnärkvärdiga ord, hade
hän rusat nedåt bärgsbranten och stannat först framför
sin trollbadstu ute på udden. Hän drefs af en förfärande,
hufvudlös fruktan och kände sig öfvertygad, att den af-
lidne, gamle Reita, som hän ihjälslagit och trott sig med
alla sinä andars hjälp ha bundit för evinnerlig tid, nu
uppstigit ur sin graf för att i sin tur förgöra honom.
Rösten hade värit Reitas röst: och på samma sätt hade
äfven hän fallit i dvala och slagit omkring sig med ar-
marna. Ensam skulle hän icke kunnat stiga upp från
underjorden, skulle aldrig med egna krafter kunnat vakna
ur sin evighetssömn, om inte prästen slagit tili marken
hans gamle gud, den hän själf upprest. Det hade skrämt
honom, det hade drifvit dödsdvalan ur hans ögon och
frigjort honom från grafven. Nu vore hän i den andres
våld, i tjänst hos Jesu präst; redan i lifstiden hade hän
värit försonlig mot Jesus, och nu hade hän förbundit sig
med honom för att hämnas sin död. Nu skulle de till-
sammans falla öfver honom och bringa honom, hans stam
och hela Karelen i fördärfvet

Aho, Panu. 19
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Hämnd skulle drabba honom, hämnd för mordet på
Reita, för Annikkis död, för hånet mot husguden.

Smäningom hämtade sig Panu dock från sin för-
skräckelse. Hit skulle de inte förfölja honom, här förmådde
inte ens Reita någonting, här, där alla hemliga trollkonster
rådde, skulle inte alla Lapplands konster hjälpa, inte Jesu
tjänares kraftigaste förbannelser!

En sak rann Panu i hågen. Han skyndade in i
badstun, slog upp eld och fann Reitas kläder fortfarande
på deras plats i hörnet. Med darrande händer upplyfte
han skörtet af kattanen och såg, att också hufvudskallen
fans kvar. Men ormen? också den var i godt förvar;
den stack fram hufvudet ur ögonhålan, och dess ögon
glänste i eldskenet, medan tungan spelade i det öppna
gapet. Men om Reitas ande fortfarande var i hans förvar,
kunde den inte vara i prästens våld.

Hvem var det då, som taiat i dvala?
Reita hade det icke värit!
Det var som om en mara lyftats från hans bröst.
Men i detsamma kände han sig nedtryckt af en an-

nan och dubbelt större oro.
Det vore Reitas son! Hän hade inte själf kunnat kom-

ina, men skickat sin son. Och hän hade fadrens gåfvor,
de hade inte begrafvits i jordens gömma: hän fölle i dvala
och förutsade kommande ting. Hän hade hithämtat prästen,
som ej skulle ha vågat kotnma ensam. Hän hade visat
honom vägen tili badstun, tili sin fars gamla bostad. Det
var hän, som ryckt ned kantelen från väggen och sökt
förhexa folket med dess toner. Hän räddade prästen un-
dan elden och förde honom tili bärget. Om hän nu
förenade sig med sin stam och läte göra sig tili den siare
de så länge önskat sig.. .om de på nytt komme tili
väldet och lyckades med lappska kunskaper förena prästens
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visdom? Och om det blefve kändt, att de redan slagit
omkull gudens bild? Panu trodde sig redan se det gå
i fullbordan, som hän alltid mest befarat: att makten glede
honom ur händerna, och folket vände honom ryggen.

Men snart nog hämtade han sig också från sin rädsla.
Om fadren kunde öfvervinnas, kunde också sonen besegras.
Ingen visste ännu någonting om Reita och om hans för-
måga, och lika litet om det, som händt på bärget.

Då kom han ihåg, att gudabilden var sönderslagen,
och skyndade tillbaka tili bärget. Då han såg prästen och
Reita aflägsna sig, kände han sig öfvertygad om att de
flydde undan. Och då han, efter att ha undersökt det
störtade och sönderslagna belätet, fann, att det snart kunde
repareras och ställas tillbaka på sin plats, begaf han sig
med lugnt mod hemåt.

Där visste man ingenting, hade icke sett hvarken
prästen eller Reita, utan antog, att de gått vilse i yrvädret,
och trodde, att Panu åstadkommit stormen.

Af Jorma fick Panu höra, att denne fört prästen och
Reita tili Karis koja. Kari hade ej värit hemma; modren
hade sagt, att han begifvit sig ut på stridsfärd, visste inte
hvart. Från Karila hade Jorma visat de båda männen vägen
tili gränsbärget, och där hade Reita vid stockelden om
natten fallit i yrsel och förutsagt hämnd och död åt Jesu
fiender ... fadrens gåfvor tycktes hafva gått i arf tili sonen.

Jorma betraktade Panu noga, medan han berättade
detta, men Panu såg bort och tvinnade sitt svarta skägg.

Reitas son! sade Jorma betydelsefullt och tillade:
de hotade att komma tillbaka!

Panu gick i djupa tankar både den dagen och den
följande, man kunde se honom rådfråga spåsållet och litet
emellan skida upp tili det heliga bärget.
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Hans tankar mognade tili beslut. Krig skulle för-
klaras mot Reita-männen i Lappbottnen, och de skulle
utrotas tili sista man. Då skulle de ingenting mera förmå
med sinä andar och hemliga konster, och ensam vore
Reita hjälplös, då hän inte mera kunde få stöd i sin släkt.
Då skulle icke längre finnas någon trolldom eller besvär-
jelse, som kunde rå på Panu.

Panu kallade sinä män tillsamman och utlade för
dem saken. Hän berättade på nytt, att fogden gjort dem
tili konungens jägare och gifvit dem lof att förbjuda alla
andra att jaga, och ville desse andre inte lyda med godo,
skulle de tvingas därtill med våld. Männen vägrade att
draga ut på krigståg, men Panu sade sig veta kungens
vilja vara, att icke ali världens folk skulle förstöra villebrå-
det. Fogden hade beviljat dem en förmån, men hän
fordrade också skatt i vederlag därför. Den skatten skulle
de inte orka betala, om de inte finge behålla för egen
räkning allt, som stode att få. Nu vore tiden gynnsam att
införa det de så länge tänkt på, nu skulle det sista af
lappväldet utrotas. Ingen kunde veta, när herrarna månde
skifta hug, när fogden kunde rygga sitt ord eller bjuda
samma förmåner ät andra ...

Efter funderingar hit och dit beslöts det, att de först
skulle skicka bud tili Reita-folket i Lappbottnen och för-
bjuda dem att vidare tällä villebråd i skogarna och fånga
fisk i vattendragen, såvida de ville undgå krig. Tiden
vore i alla afseenden lämplig, ty älgjakten stode snart för
dörren, och äfven renarna från Lappland började draga sig
tili fjälltrakterna. Tili budbärare utsågos Kuisma, Taru och
Ilpo, hvilka också genast gåfvo sig på väg.

Tre dagar senare återvände de emellertid i ett be-
dröfligt tillstånd. Deras kläder voro rifna, skäggen illa
tilltygade, vapnen förstörda, och deras skidor hade brutits
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sönder, så att de tili fots fått vada fram genom snön.
De hade blifvit mottagna med hån och spe, välkomstölet
hade bjudits dem i en stånka med maskar krälande kring
laggarna, och framför dem hade ställts skämdt kött och
mögladt bröd. Panu själf hade de hanat, och tili sist
hade Kari förjagat dem som hade de värit hundar.

Kari? utropade Panu i högsta förvåning.
Kari var där, det var han, som hela tiden talade

på de öfrigas vägnar och tili slut skickade han de här
hälsningarna: »Säg åt Panu med det onda ryktet, att Kari
ej skall luta sitt hufvud tili hvila, förrän Annikkis död blif-
vit hätnnad, och att det gör honom detsamma, om han
träffar på Panu vaken eller sofvande, beväpnad eller obe-
väpnad, om han hugger honom i nacken eller i pannan,
och samma hälsning kan han föra också tili fogden, om
han har lust»

Sade han någonting vidare?
Ja, han bad oss ännu säga: »Säg Panu, att Reita-

folket har äldre rätt att jaga i Karelens skogar än han,
och att hvar vi än träffa på älg, ren, lo eller bäfver, fälla
vi dem, vore det än på Panus egen gård eller på hans
heliga bärg.»

Voro de många där?
Stugan var full af karlar, och alla voro de färdiga

att begifva sig på älgdref.
Fingo ni reda på, hvartåt de ärnade sig?
Kari ropade efter oss: »Säg Panu, att hela Lapp-

bottnen beger sig på älgdref och skyndar nu tili Hirvi-
harju (Älgåsen)... Panu kan komma dit och dela bytet...
vi hälga honom älgens svanskota!»

Skola vi bege oss dit att dela bytet? frågade
Panu.

Det göra vi, svarade männen med en röst.
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Eller taga vi hela bytet?

■— Alltsammans taga vi!
Och så snart de träffat sinä sista förberedelser och

Panu signat såväl sig själf som de andra mot alla faror
endast Kuisma brydde sig inte om signerierna stego
de, som drogo tili strids, på sinä skidor, iförda full jakt-
och krigsmundering, och begåfvo sig på väg genom natten
för att i första daggryning vara framme i sitt bakhåll på
Älgbärget.

Jorma förenade sig med de öfriga, men obeväpnad.
Hvad har gubben att skaffa i karlars sällskap?

frågade Panu i missnöjd ton.
Han följer med krigare för att besjunga deras

bedrifter, svarade Jorma hånfullt.
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Hirviharju var en smal, brantsluttande ås, midt

emellan stora fjärdar, hvilkas vatten den delade så, att de
endast medels smala sund stodo i förbindelse med hvar-
andra. Då de stora skogsdjuren, älgarna, renarna, lodjuren
och vargarna, på sinä vintervandringar drogo söderut och
vistats någon tid på norra sidan om fjärdarna, flyttade de
sig tili södra sidan af vattnen i skydd af furorna på bär-
get. Sedän urminnes tid hade »Älgåsen» värit en af de bästa
fångstplatserna i trakten, och där uppställdes fällor, snaror
och nät på de trångaste passen, och året om funnos där
flera varggropar gillrade. Hvar gång större drefjakter sat-
tes i gång i skogarna rundtomkring sjöarna, lade sig alltid
en del af jägarne i bakhåll på Älgåsen, ty de jagade dju-
ren sökte tili sist alltid rädda sig längs åsen tili skogarna
på motsatta sidan af sjön.

Sedän Panu och hans män rastlöst skidat hela vinter-
natten öfver jämna kärr, släta moar och sjöarnas isar, an-
lände de i daggryningen tili sitt bakhåll på Älgåsen. Då
de lappska älgjägarne under förföljandet af sitt byte, med
de snabbaste skidlöparne i spetsen kömmit fram tili plat-
sen, skulle de falla dem i sidan. Och för den händelse att
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flere af dem skulle komma i en klunga, hade bakhåll an-
lagts på flera ställen längs åsen.

Morgonen var klar och lugn, på sjöarnas hvita isar
och i de orörliga, allvarliga skogarna hördes icke en sus-
ning, icke det aflägsnaste ljud. Men de stridslystna män-
nen sutto, några i gropar bakom trästubbarna, andra under
kullfallna furor, beredda att vänta en vecka, om så vore,
på sitt säkra byte.

Då hördes med ens Iångt i fjärran skallet af drif-
vande hundar.

Mellan fasta landet och den första tili vattendelaren
hörande holmen låg ett smalt sund. Dit hade man för-
lagt det första bakhållet, som var besatt af Kuisma och
ännu en man, men ett stycke ofvanför dem hade Jorma
gömt sig bakom en stor, tudelad fura, med det fasta be-
slutet att, om det så skulle kosta hans lif, varna Kari för
faran af öfverrumpling. »De må sedän slå ihjäl mig,
om de ha lust, men Kari räddar jag», hade gubben
beslutit i sitt sinne.

Skallet kom närmare, och Jorma trodde redan, att
älgarna skulle komma, men ljudet drog sig åter tillbaka
mot storskogen. I stället såg hän två skidlöpare i ilande
fart glida ned på isen. De löpte förbi Kuismas bakhåll,
men hän rörde sig inte. Då de kommo i linje med hans
träd, kände hän igen Aslo och Hilappa, Reita-folkets bäste
män, och såg, att de voro försedda med kastsnaror, spjut
och bågar, och att de synbarligen voro på väg att möta
älgarna. Utan att ana någonting ondt, susade de förbi det
träd, där Jorma gömt sig, och skyndade mot det smalaste
stället på åsen för att där invänta villebrådet. Tyst och
utan att röra sig satt Jorma och lyssnade .

. . några rop
hördes, och så blef allt tyst igen.
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En kväljande bitter känsiä bemäktigade sig Jormas
sinne .. . hvarför hade han väl kömmit hit! Han ville
bort, bort från hela denna del af världen, bort bakom de
djupa skogarna in i vildaste ödemarken, bort från allting.
Där kunde han jaga och fiska i fred och sjunka ned och
dö vid roten af någon gran, utan att någon människa
visste af det .

. .

Men i detsamma hördes hundarna tjuta tili alldeles i
närheten inne i storskogen, och en ståtlig, stor älgtjur
sprang ut ur skogen, öfver strandbuskarna och ut på isen.
Den ämnade sig öfver sundet tili åsen, men stannade med
ens och vädrade länge och tveksamt, i det den kastade
upp snön med framfötterna. Jorma hoppades redan att
den icke skulle komma upp på åsen, utan gina öfver isen,
så att förföljarne icke skulle råka i bakhållet.

Så gjorde ock älgen; han sprang förbi åsen längs
isen. Men då hundskallet närmade sig, buktade den så
långt inåt stranden, att den kom inom håll för Kuismas
pii. Bågen klang, och en säkert riktad pii trängde in i
djurets bröst mellan bogarna. Älgen störtade på knä, och
innan den hunnit hämta sig, flög en kastsnara öfver dess
horn och Kuismas jaktknif genomborrade dess hjärta.

Älgen hade knappast fallit, då hundarna kommo ut
ur skogen längs dess spår och som ett yrväder rusade
fram mot sitt byte. Men innan de nådde det, märkte de,
att jägarne voro främmande folk och kastade sig under ilsket
tjutande och skällande åt sidan. Kuisma sökte lugna dem
och tala tili dem, men hundarna blefvo endast mera rasande.

Hundarna måste dödas, innan de förråda oss,
ropade han.

Men innan han hunnit spänna sin båge, hade hun-
darna svängt om och rusade, skällande med full hals, längs
sinä förra spår tillbaka tili skogen.
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Då Panu hört oväsendet, hade han lämnat sitt bak-
håll för att skynda tili stället, dit också de öfrige männen
så småningom samlades. Så snart han hört hvad som
förefallit, hade han genast klart för sig, att hans pian vore
förstörd. Hundarna, som skyndade mot sinä herrar, skulle
varna dessa, så att de icke ginge i fällan.

Låt oss möta dem man mot man, jag är ingen
lönmördare! sade Kuisma.

Reita-folk inlåter sig aldrig i öppen strid.
Om Kari är med dem, lämna de inte frivilligt

sitt byte åt oss.
Mot Kari strider inte jag.
Inte jag häller.
Bort härifrån, tili ert gömställe! befallde Panu.

Jag skall nog sköta om Kari, om I stån på er mot
de andra; en enda får bli kvar vid älgen.

Panu framlade sin pian, som bestod däri, att narra
Reita-männen ut på isen, där de säkert skulle söka från-
rycka den ensamme jägaren bytet. Hade de väl samlats
därute, skulle de då lätteligen kunna öfvermannas och dö-
das tili sista man.

Kuisma stannade kvar vid sitt byte och beredde sig
att flå det, medan alla de öfrige drogo sig åter tili sitt
gömställe bakom en väldig, kullfallen gran, där de lågo
liksom bakom en skjutskärm, i stånd att se allting, men
utan att själfve kunna ses.

Jorma satt jämte de andra männen i skyddet af gra-
nen. Efter en stund hviskade han tili Jouko, som legat i
bakhåll med sin far:

Blefvo de båda ihjälslagna?
Båda två.
Hvem gjorde det?
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Taru sköt Aslo genom hjärtat; han föll på stäl-
let .

.
. Far sköt Hilappa.

Och Ilpo?
När de föllo, slog Ilpo sin yxe genom bakhuf-

vudet på dem.
Sköt han Aslo med hans egen pii?
Ja . . . spetsen kom ut genom ryggen.
Tyst där! ropade Panu från toppändan af trädet

och hötte' med yxan.
Var det nöjsamt att se människor dödas? hviskade

Jorma ånyo i Joukos öra, men Jouko vågade icke svara,
det ryckte blott tili i hans ansikte.

Mannen, som lågo på lur, spejade öfver sundet tili
motsatta stranden, därifrån älgen kömmit, och där den bru-
tit liksom en svart port i den snötäckta skogen.

Plötsligt rusade hundarna åter fram ur skogen och
började skälla ursinnigt, då de sågo Kuisma. Strax bakom
dem kom Kari i sikte, smygande hopkrupen under gra-
narna, och bakom honom syntes andra män, hvilkas bro-
kiga lappmössor visade, att de vore Reita-karlar.

De töfvade ett ögonblick, drogo sig därpå till-
baka, synbarligen för att öfverlägga, och kommo efter en
stund fram på isen från olika håll, lämnade sinä skidor vid
skogskanten och närmade sig sedän i en halfkrets den
skjutna älgen.

Kuisma låtsades alls icke se dem, utan fortsatte att
helt lugnt draga huden af älgens ben. Han var i det när-
maste omringad, då han höjde hufvudet och sade:

Kom hit och hjälp mig att få huden från den
här krakens rygg.

Med hvems lof flår du andras byte? frågade Kari.
Jag sköt den själf.
Hvar äro Aslo och Hilappa?
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Jag har inte sett dem. Kom bara närmare!
Älgen är vår.
Ni har inte längre rätt att jaga här i trakten . . .

ni hörde ju fogdens befallning.
Du hörde också vårt svar!
Hut hundar!
Jag är inte din fiende, Kuisma, och viii dig ingen-

ting ondt, om du stiger på dina skidor och beskedligt
beger dig hem, sade Kari.

Dålig kari vore jag, om jag lämnade det, som
är mitt .

.
. Men om ni inte nöjer er med mindre, så där

är er del, den som ni senast bjöd på! och Kuisma
kastade en bit af den smutsiga ändtarmen med sadan
skicklighet, att den träffade den närmaste mannen rätt i
ansiktet

Då flög kastsnaran ur Karis säkra hand kring Kuis-
mas hals och drog honom tili marken.

Men i detsamma susade en hop pilar i luften, som
om de skjutits från en enda båge, och Kari såg tre af
sinä män störta omkull på skaren. Oenast därpå rusade
en hop män fram från stranden.

Då hän såg Panu komma och med ens uppfattade
hela hans pian, flög genom Karis hufvud hågkomsten af
Annikki, af ali Panus svekfullhet och gemenhet, och hän
rusade med yxen i högsta hugg mot denne. Egg träffade
egg, och stålet slog gnistor, men ingendera lyckades klyfva
den andres panna, såsom de båda ämnat. Panu grep efter
sin knif, men innan hän fick den ur slidan, hade Kari gri-
pit honom om lifvet och som hundar rullade de om i
snön, ibland på knä, ibland på fötterna.

De öfriga mäntien brottades på samma sätt, så att
snön yrde omkring den blodiga älgen, men de smidiga,
kvicka, spänstiga Reita-männen slingrade sig snart ur sinä
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styfvare motståndares liftag och togo tili flykten snabbt
som vesslor. Där blef en kapplöpning på isen, de för-
följda kilade kors och tvärs, ibland framför, ibland bakom
förföljarne, sårade dem i förbifarten med sinä knifvar, men
visste alltid själfva att skickligt undvika alla hugg och
kommo ständigt närmare skogskanten, ditåt de sträfvade
för att nå sinä skidor.

Endast Panu kämpade ännu med Kari i snön och
sökte fåfängt frigöra sig från den unga, rasande mannens
liftag. Hän ville icke döda Kari, sin egen stamförvandt,
af fruktan för de öfriges missnöje. Då hän slutligen lyc-
kades få honom under sig, ropade hän Kuisma tili hjälp
för att binda Kari. Kuisma, som icke tagit någon del i
striden, utan fortsatt att flå älgen, den hän ansåg som sitt
byte, utan att låta störa sig i minsta mån, skyndade nu att
hämta ett rep. Men då Panu såg att Reita-männen höllo
på att komma undan, lämnade hän Kari och rusade efter
sinä män ropande:

Slå ihjäl hvarenda man, släpp ingen undan med lifvet!
Då Kari kände sig fri, sprang han upp, ryckte tili

sig sin yxe från isen och ämnade skynda efter Panu.
Kuisma stod i vägen och beredde sig att fånga honom
med kastsnaran. Då susade yxen i luften, och med klufvet
hufvud störtade Kuisma liflös ned på drifvan.

Också Kari ville afhålla Reita-männen från att fly.
Hämnas, karlar, hämnas! ropade han och rusade,

svängande sin ånyo upptagna blodiga yxe, tili deras hjälp.
Hämnd för Annikki! Hämnd för Reitas död! Hämnd

för er släkts undergång! . . . Uslingar!
Han ropade förgäfves. Panus män stannade och

sågo sig ora, då de hörde Panus oeh Karis röster. Reita-
männen fingo en stunds andrum, nådde sinä skidor och
räddade sig in i skogen.
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Då han lämnats ensam och insåg att Panu också
nu undgått honom, bröt Kari sig fram mellan männen,
som gåfvo väg för honom, och försvann likaledes mellan
träden.

Panu skyndade efter de sista flyktingarna in i skogen
och ropade tili sinä män att följa efter. Men de tätä
snåren och den djupa snön hindrade honom att komma
långt. De förföljda hade glidit honom ur händerna
som hermelinen in i en bärgsskrefva. Just då de sno
omkring ens fötter, försvinna de, utan att lämna ett spår
efter sig.

Männen hade samlats omkring den fallne Kuismas
kropp, då Panu återvände från skogen. Af de tre af pil-
skotten sårade Reita-männen hade endast en stupat, de två
öfrige hade under stridens fortgång hämtat sig och för-
svunnit.

Men Panu började utdela befallningar som ora ingen-
ting ännu värit förloradt och ingen motgång inträffat.

Älgen flåddes i hast, och köttet gömdes i skogen.
Kuisma lyftes på en akja, och två män utsågos att föra
honom hem. De öfrige skulle följa med Panu efter Reita-
folket tili Lappbottnen, där de på nytt skulle angripa dem.

Jag lämnar inte en enda i lifvet. .. inte så länge
min hand kan svänga en bila!

Han tycktes lugn nog tili det yttre, men ögonen
glödde af vrede och hat, hvilket ingen genom att mot-
säga honom vågade bringa att slå ut i full låga. Hans
folk visste sedän gammalt, att hans befallningar vid sådana
tillfällen måste åtlydas utan ett knystande.

Än Jorma då? frågade Panu, då denne stod orör-
lig, medan de andra redde sig tili affärd.

Jorma stannar här för att begrafva de döda,
svarade gubben saktmodigt och sorgset.
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Kommer du med tili Lappbottnen, så får du mera
arbete, när det tar slut här sade Panu med ett elakt grin.

Jag tror inte jag behöfves där. Du hinner inte
upp dem.

Då Panu följande afton, efter att ha sett sig tvungen
att tillbringa natten vid en stockeld, kom fram tili Reita-
folkets by i Lappbottnen, syntes där icke tili en enda lef-
vande varelse. Reita-byns låga kojor, som voro uppförda
nedanför en hög klippbrant, stodo öde. Gudabilden, som
stått under en stor gran på en liten hympel, var borta,
och på stället där den stått hade bränts en hop ris. Alla
andra tecken gåfvo likaledes tillkänna, att invånarne be-
gifvit sig på en färd, därifrån de icke i hast ämnade
återvända. En af renar djupt upptrampad stig ledde rätt
norrut från byn.

Dit drogo de, sade Ilpo, och Panu gissade hvad
han tänkte, utan att ens göra någon fråga.

Dit hade Karelens sista lappar dragit och fört med
sig både sinä gudar och sinä hemliga kunskaper, dem
Panu ämnat tillegna sig genom att utrota dem ända tili
sista man. Den pian, hvarpå han så länge rufvat, hade
misslyckats i grund.

Dit drogo de!
Dit skulle de ju ock draga

... låt oss lysa dem
på vägen!

Mannen sågo Panu lösa sin yxa ur bältet och hugga
en hop spånor från hvarje kojas dörrpost, hvarefter han
lade dem tillhopa innanför tröskeln i hvarje dörr. De
trodde, att det var något slags signeri och följde upp-
märksamt hans görande. Nu tände Panu en tjärad blår-
fackla, svängde den tre gånger öfver sitt hufvud, gick
tre gånger omkring klungan af hus och framsade en
besvärjelse:
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Lappm an, britin med barn och yngel,
Mörksens boning, brinn tili aska,
Brinn med dem, som här ha framfödts,
Och försvinn med deras kunskap!»

I det han tredje gången gick omkring husen, tände
han på spånhögarna, och snart flammade lappkojorna i
ljus låga. Först trängde ur dörrarna och öppningarna en
tjock, svart rök, därpå ljusa, fräsande lågor, som röd-
färgade klippväggen där bakom och de på dess krön
växande, knöliga tallarna, som sågo ut såsom varelser,
stelnade af fasa öfver branden.

Medan männen trängdes kring elden, hördes från
bärget genom lågornas fräsande först ett skrik som af en
uf, därpå följde ett tjut af varg och plötsligt skrattade
en skata.

Skrämda drogo sig männen bort från närheten af
elden och sågo uppe på bärgskrönet ett par stora renhorn
bakom en lapp, som fullt belystes af eldskenet. Han rörde
på armarna, knöt näfvarna i riktning mot de brinnande
husen och ropade besvärjande:

Hej, Panu, du med det onda ryktet, du onde andars
usla afföda... du dräpte Reita, gjorde af med Annikki
och skulle nog också gärna gjort ända på hela vår stora
släkt, på oss, Tapios barn ... af oss lärde du din visdom,
själf ägde du ingen ... du fikade ständigt efter mera ...

men fick inte den minsta smula, inte en smula!
Hvem är du, galning? ropade Panu uppåt bärget
Jag blef kvar för att sia din undergång... Vi

bege oss bort, vi färdas långa vägar .. . föra bort vår
visdom och gömma den tili evig tid! Du trodde att du
dräpte oss, men dina egna kunskaper dräpte du, förstörde
din egen lycka och hela din stams lycka! Du bedrog dig,
stora husbonde! Då en fågel flyger framför dig, flyger
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den tili Lappland; då fisken försvinnef från ditt fiske-
vatten, försvinner den tili Lappland; då ekorren kilar i
väg från kvisten, kilar den bort från Karelen! Förbannade
väre dina jaktmarker, förbannade dina fiskevatten! Ville-
brådet sprang i bredd med oss, bytet skyndade i väg fram-
för oss, mössen lämna vi åt dig!

Panu sände en pii mot honom, men träffade icke.
Alit häftigare ropade rösten från bärget genom elden
och röken:

Dig må Jesus plåga och korsets ande ditt folk!
Helvetet må bli din graf och en brinnande ugn din sons!
Prästen må komma i Panus ställe, kyrkan på din gårds-
plan! Du trodde dig bränna lappbyn, men brände din
egen stuga! Hör min sista förbannelse: när ufven skriker,
rope den din ofärd, när vargen tjuter, tjute den din under-
gång, när skatan skrattar, skratte den ditt fördärf!

Ufven skrek på bärget, vargen tjöt, skatan skrattade,
och då blåsten svepte elden och röken åt sidan, hade
besvärjaren försvunnit.

Panu hade ämnat tillbringa natten vid det bål, han
tändt, men nu hade han icke lust att stanna där. Han
befallde sinä män att stiga på skidorna och begaf sig,
utan att se sig om, på väg hemåt.

De påtända lappkojorna lämnades ensamma att brinna
i ödemarken, 'där lågorna från dem lyste upp de dystra,
undrande granarna och den höga klippväggen; taken
folio in, väggarna ramlade, elden slocknade så småningom,
spridande bitter rök, äfven röken lade sig, sedän den under
natten hängt tung öfver eldstäderna, som blifvit kvar att
såsom svarta minnesmärken förtälja om de fördrifna lap-
parnes sista boningsplatser på Karelens moar.

Aho, Panu. 20
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Hela vintern hade Kari irrat omkring i skogarna,

utan att finna ro.
Förr hade skogen dansat gladt förbi honom, då han

skidade utför de långsluttande bärgshöjderna; älskliga och
vana hade lunderna stått där nere framför honom, och
snöfälten lyckliga och fridfulla blånat djupt under hans
fötter, då han, hvilande efter skidandet, skådat ut öfver dem
från bärgens toppar. Vid roten af hvarje träd hade han
trott sig se en god skyddsande, på hvarje mo hade sko-
gens blåa tärnor lekt inför hans blickar. Med sin sång
hade han gjort dem sig bevågna och gladt sitt eget sinne
med ständigt nya sånger. Nu stodo skogarna dystra,
spöken skymtade fram under trädens rötter, och onda
andeväsen följde honom på karren och i skogarna. Han
hade ej mer någon lust att bestiga bärgens branter, och
sangen skänkte ej mer någon tröst åt hans beklämda bröst.
En Kullervo lik färdades han fram, rufvande på hämnde-
planer.

Hvarken fångst eller jakt lekte honom mer i hågen.
Kom hän af en händelse tili sinä giller, slog hän sönder
sinä fångstredskap och slängde dem i skogen. Fann hän
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spår efter villebråd, började hän förföljandet, men upp-
hörde därmed efter en stund. Ibland, då hän händelsevis
skjutit något, som råkat i hans väg, bar hän det hem tili
kost åt sin mor, dröjde' öfver natten i sin koja, vände sig
sömnlös på bädden och begaf sig på morgonen åter ut
på sinä irrfärder.

På dessa hamnade hän städse sist och slutligen vid
Korpikoski fallet. Här steg hän af skidorna på det ställe,
där spåret efter fogdens släde ännu kunde skönjas under
snön, hoppade upp på den sten på stranden, utmed hvil-
ken de skumbetäckta strömhvirflarne gingo stridast, och där-
ifrån Annikki störtat sig i vattnet. Sedän vandrade hän
längs stranden i de djupa spår hän där trampat upp, ända
fram tili randen af lugnvattnet, fattade en lång stör, som
hän där ställt mot ett träd, och letade med den i den vak,
hän huggit i isen. Men hän fann ej den hän sökte, An-
nikki höjde sig ej ur vägorna.

Natten föll på, snöyran och stormen rasade i kapp
med forsen. Bort härifrån måste hän omsider, och åter
besteg hän sinä skidor, skidade öfver kärr, i skog och
mark, kringrände Panula och det heliga offerbärget och
smog där fram som en skogens stigman med sin bästa
pii på bågen utan att få sikte på honom, som hän sökte.
Trollkarlen hade sinä spejare, hän visste hvar faran hotade
och strök fram på andra vägar. Ej häller trodde sig Kari
förmä något mot honom, mot den mäktige, af trollkonster
skyddade mannen, hvars kraftigt utdelade slag ännu allt
fortfarande plågade hans hufvud.

Om hän blott funne en medhjälpare, en kamrat i
sitt hämnarekall! En sådan vore ej Jorma, hän vore en
fridens tnan, och ingen annan af stammens män vore
därtill lämplig. Och af Annikkia slägt funnes ingen mer
i lifvet.
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Då rann Kari i hågen Reitafolket borta i Lappbottnen,
och dit skyndade hän nu.

Hän fann männen i Lappbottnen ytterst nedslagna
tili mods. Tung hade deras tillvaro blifvit, allt sedän Panu
kömmit tili mäkien. Där man blott kunde, gjorde man
dem förfång: deras renar röfvades bort från betesmarkerna,
villebrådet sköts ofta undan för dem, deras giller för-
stördes, deras bästa fiskevatten tillägnade man sig och
störde vägafriden. Äfven renlafven började tryta, då stora
moar blifvit nedbrända tili gräsmarker, och redan gick det
tai bland dem att begifva sig bort tili nordligare trakter.

Kari kunde ej få deras samtycke att börja strid, de
vågade ej draga i härnad mot Panu. Af Karis tai upp-
eggades de i alla fall så pass mycket, att de, efter att ha
fått del af Panus förbud och hotelser, skymfade dennes
budbärare, men de skulle dock ej mer vågat ens i smyg
bege sig på älgjakt, om ej Kari uppmanat dem därtill.
Hufvudstupa flydde de sedän bort, öfvergifvande allt hvad
de kallat sitt och skulle hafva velat föra äfven honom
med sig.

Äfven Kari var redan betänkt på att bege sig bort
från dessa nejder, men då mindes hän åter Annikki under
isen i den kalla forsen, mindes att hän ännu icke fått hämnd
på Panu, och att fogden ännu vore vid lif.. . och utan att
säga farväl begaf hän sig bort och skyndade tili Korpikoski.

Lika hemsk som förr brusade forsen, yfvande sig i
sitt gula skum. Där hade Annikki kastat sig ur fogdens
släde, där hade hon ilat öfver drifvan, där hade hennes
duk tallit och där hennes sko, där hade hon dignat ned,
och där hade hon störtat sig i forsen!

Och från fallet gick Kari den gamla, kända stigen
ned tili lugnvattnet, sökte och letade, men fann ej den
hän sökte; ur vågorna höjde sig ej Annikki.
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Längtan efter hämnd grep åter hans sinne. Ännu
lefde fogden och yfdes skamligen i sin gård!

Kari skyndade åter tili sin koja för att rusta sig att
utkräfva hämnd på fogden, innan våren hunne göra slut
på skidföret. Hän gjorde sig en ny båge, smidde stocken
af järn och rännän af koppar, på det att den skulle drifva
den med körpfjäder försedda och i svart ormetter doppade
pilen så djupt in i bröstet på den niding, som med våld
tryckt Annikki i sinä armar, att hän ej mer skulle resa sig.

Modern afrådde sin son från färden och fällde bittra
tårar vid afskedet. Hon följde honom tili grinden och
såg där länge efter honom.

Men då Kari på sitt hämndetåg mot fogden kom tili
forsen, fann han, att vårsolen redan höll på att öppna
lugnvattnet.. . Ingen kunde veta, när strömmen skulle
kasta af sitt istäcke och föra Annikki djupt ner i marvattnet!
Där skulle man ej mer finna henne, obegrafven skulle hon
där kastas omkring och aldrig finna ro ...

Hämndfärden afbröts, och Kari vek nu mera ej ens
för en dag från flodstranden. Lugnvattnet blef isfritt, men
Annikki syntes ej tili. Längre bort, nedanför ett annat fall
låg ett större lugnvatten, stort som ett litet träsk. Där var
isen ännu stark, och där stannade de högre upp ifrån
kommande isstyckena, upptornande sig där och bildande
fördämningar. Packisen smälte där väl något för middags-
solen, men nattkölden gjorde den så mycket fastare. Midt
i lugnvattnet var en liten holme, beväxt med björkar och
aspar, och där redde sig Kari en koja och förblef där i
väntan.

Marken tinade upp, bärgssluttningarne blefvo bara,
vårsolen sken så varmt, och de första sjöfåglarna slogo sig
ned i forsen nedanom skumhvirflarna. Äfven svanen
kom, sam närä intill holmens Strand och gled med sakta
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prassel af och tili framför Karis granriskoja. Snart skall
jag finna henne, tänkte Karl.

Men orörlig, grå och dyster slöt slg ännu i lugn-
vattnet omkring holmen den stränga vinterns fasta is.

Då, en månljus natt, när Kari efter ett besök i hem-
met åter kom ned tili forsen, hade denna stigit så, att
vattnet redan brusade fritt mot holmens stränder, och isen
i stora flakar rörde sig framåt. Kari steg i sin båt, som
han under vårens lopp iordningställt på stranden af forsen
och rodde öfver tili sin holme. Isen klirrade och frasade,
vattnet hade skjutit isstyckena upp på stranden, hämtade
ständigt nya och lösgjorde, alltjämt stigande, de förra.

I en liten vik i lä af holmen, där vattendraget gick
motströms, hade ett isstycke drifvit in, och i detta hade
Annikki funnit sin hvilobädd i ett fruset skumhölje, som
af forsens stänk under den långa vintern spunnits omkring
henne. I det klara, skyddande ishöljet hvilade hon som i
en kista, med armarna korslagda öfver bröstet, fridfull och
oförändrad, som om hennes ögon sintit sig blott tili en
stilla slummer.

Kari förde henne i land, öfvertäckte henne med
granris och gick att underrätta sin moder. Modern förde
budskapet tili Jorma och Jorma tili Panula-värdinnan.

När dessa tre anlände tili forsen, hade Kari gräft
en graf emellan en björk och en asp, beklädt dess väggar
med granris och fin mossa samt nedsänkt Annikki i den.
I de fästekläder, som Karis moder gifvit henne, hvilade
hon där med ansiktet mot Öster på det att hon från sitt
läger hvarje morgon skulle kunna skåda den ljufva solens
uppgång. Karis moder hade medfört huden af en björn,
som sonen fällt, och den sveptes nu kring den späda
kroppen. I grafven nedlades dessutom en slända och
elddon, en liten giyta och en af Jorma förfärdigad och
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konstrikt utskuren näfverask, innehållande tili vägkost för
den långa färden läckra piroger och osyradt bröd, till-
redda dels af Panulavärdinnan, dels af Karilamor. Äfven
sin kantele nedlade Kari vid sin älskades sida.

Din enda kantele? sökte Jorma invända.
För mig fins mer ej spel, ej glädje, svarade Kari.
Din forna glädjes kantele lägger du i grafven,

men en högre sång skall upprinna ur din sorg, tillade
Jorma.

Kari hämtade hvit och slät näfver, som han skurit
från björkarne vid forsens strand, och täckte grafven
därmed. Under djup tystnad igenmyllade Kari och Jorma
den sedän, medan kvinnorna med hufvor för ögonen
sakta vaggande på kroppen sutto och gräto vid hvar sin
ända af grafven.

Sedän grafven blifvit igenmyllad och öfvertäckt med
granris och kulien infattad med vackra stenar, slätslipade
som pärlor af forsens svall, satte sig äfven Kari och
Jorma på en sten invid grafven. Då reste sig Panula-
värdinnan, stödde sig mot björken, som växte vid den
dödas hufvud, och med armarna slutna kring trädets stam
klagade hon:

Ack, du min egen Annikki, mitt älsklingsbarn,
arma lilla dotter, du olyckliga; jag vårdade och hade
omsorg om dig, du moderlösa, skötte dig, medan du ej
kunde tala, sökte värna dig, värnlösa; bort från lifvet
gick du, ljufva, glck i forsens hvirflar, du, mitt hjärteguld,
min älskling, min ögonfägnad; ack, du, min egen, ack, du,
min glädje, dig skall jag alltid, hela lifvet igenom sorja,
sakna, begråta

.
.

.

Stilla snyftande segnade hon ned vid roten af trädet,
hvarefter Karis moder famnade om aspen, grät och klagade
sålunda:
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Ack, du efterlängtade, du, min dotter, ack, du, mitt
utkorade barn, min hjärtefröjd, min en da tröst, som nu
hvilar i mullen; jag hoppades få se dig sitta vid vag-
gan, höra dig sjunga vaggvisor, tili glädje för mig i ens-
liga nätter; i djupet drogs du fagra, du väna jungfru,
du sjönk i sorgernas stora lugnvatten; aldrig skall du åter-
vända tili dessa kvalda ängder, aldrig mer beträda våra
usla stigar, aldrig gästa våra af ondska fulla gårdar, du
min egen, dyra Annikki .. .

Jorma hade framtagit sin kantele och sade:
Gråten I! Jag gråter icke. Döden synes mig icke

hemsk. Glädje skulle fylla min själ, om jag finge lämna
detta lif. Jag afundas Annikki, som, jag vet det visst, nu
vandrar i de saligas boningar. Jag skådade henne i natt
i drömmen och viii sjunga för er min syn.

Och Jorma sjöng:

»Rott jag har på vana vatten,
Styrt längs skogbevuxna stränder;
Såg jag så en äng på udden,
Invid vågen gröna lindor.
Sköna tärnor uppå lindan,
Skogens mör där längst på udden,
Uti ljusa, blåa dräkter,
Fästligt prydda, tråda danser,
Leka uti fröjd och gamman.
Annikki, af alla ypperst,
Svingar sig i systrars skara,
Ler bland skogens fagra tärnor,
Sväfvar säll i jungfruringen.
Ej tili döden har hon bortgått,
Ej i forsens hvirflar störtat.
Fatta, gosse, glad ditt giller,
Kari, tag din bästa båge,
Ty du väntas af den hulda,
Af din ungmö, af din glädje;
Vid din sida viii hon vandra
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Föra dig på villbrädsvägar
Skogens gudar togo jungfrun,
Ojorde henne tili sin dotter
Godt är henne där att vara,
Ljuft att bo i gudalunden.»

Kari satt med nedböjdt hufvud och med tårar i
ögonen, under det han lyssnade tili Jormas sång.

Sjung äfven du, Kari, ditt afsked, sangen skall
hugsvala ditt bröst, och tonerna skola mildra sorgen i
ditt hjärta.

Kari fattade kantelen, under det de andra i väntan
betraktade honom. Sin gamla älsklingssång sjöng Kari:

>Blott en enda vän jag ägde,
Under himlens vida fäste,
Endast en, som huld mig blifvit,
Uti trenne stora byar,
Där du satt, blef fröjd omkring dig,
Där du gick, gol göken glädtligt,
Där du stod, blef ljust i stugan.«

Men plötsligt ljöd en skärande ton, som om en
sträng hade sprungit, det var som om kantelen uppgifvit
ett hemskt anskri. Kari kastade den bort ifrån sig, sprang
upp och sade:

Stig i båten, Iåtom oss fara!
Han rodde dem i land, tog farväl af sin moder och

bad henne gå hem.
Hvart ämnar du dig?

Kari sade farväl tili Panula-värdinnan och yttrade, i
det han omfamnade Jorma:

Tag vård om min mor, om jag ej återvänder.
Visst återvänder du?

Utan att svara, gick Kari tili sin koja, tog sinä vapen
och bar dem ned tili båten. Han sköt hastigt båten från
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land och hoppade i, så att forsens skum yrde om fören.
Så grep han styrbladet, länkade sin trebörding genom brän-
ningarne och försvann bakom lugnvattnet.

Tysta stodo Jorma och kvinnorna kvar på stranden,
Iyssnande blott tili forsens brus då ljöd genom luften
en glad ton, och den första vårsångaren slog sin sorglösa
drill i björkens topp på Annikkis graf där borta på hol-
men i forsens lugnvatten.
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Det är en varm vårdag, en af de första varma

dagarna i Maj, då solen drifver de sista snöfläckarna såsom
små bäckar ut ur dälderna och ödemarkens skrymslor.
Fjärden nedanför Kontoforsen har svämmat öfver sinä bräd-
dar, så att dess stränder ända upp tili skogsbrynet ligga
under vatien. Forsen själf skummar i hela sin längd såsom
ett enda bälte af fradga, där den genom sin trånga klipp-
bädd kastar sig ned i lugnvattnet, den glänser i solskenet,
är synlig från alla gårdar vid Kontojärvi, och dess dån
höres långt bort i skogarna rundtomkring.

Konungens fogde satt på sin gårdstrappa, plågad af
att ej få det glänsande skummet bort ur sinä ögon, ej
häller forsböljornas rop ur sjjia öron. Utan att se ditåt,
såg han forsen, utan att lyssna hörde han dess dån.

Fogden hade en laxpata i forsen; det var dit han
var på väg, men hade dock först slagit sig ned på trap-
pan, ställt fiskhåfven bredvid sig och förglömt sig där.

Innan fogden trädde ut ur huset, hade drängpoj-
ken hallit på att med en järnstör hugga upp isgatan invid
brädplanket, där skuggan hindrat den att smälta. Framför
köksdörren hade gårdens kvinnor afdammat kläder och
björnhudar och hängt dem på streck för att vädras. Men då



316

fogden satte sig på trappan, försvunno både drängpojken
och kvinnorna. Fogden kunde inte fördraga åsynen af sitt
folk och tålde hvarken samtal eller sysslande omkring sig.
Tili och med bandhundarna framför sinä kojor vid port-
stolparna höllo sig tysta. Nyss viftade de på svansarne
och ryckte i sinä kedjor, men då fogden ej låtsade om
dem, hade de sträckt ut sig på marken och följde nu
med blickarne sin husbonde utan att våga gifva sin när-
varo tillkänna.

Dyster satt fogden på sin trappa, omorgnad efter sin
korta morgonsömn. Hän hade ej på länge fått sömn om
natten, och då hän sökte hvila om dagen, var hans sömn
orolig. Hans buskiga ögonbryn, som tycktes böjda af de
stormar, som öfvergått hans panna, kastade ständig skugga
öfver hans trötta ögon.

Dyster hade hän värit tili lynnet, ända sedän hän
återvände från björnjakten i Korpivaara. Emellanåt drack
hän dagarna i ända, rasade och hotade att förgöra både
gårdsfolket och sig själf; emellanåt drog hän sig undan
och tillbragte dagar och nätter ensam i sitt rum, utan att
taga emot någon människa och utan att tåla någon i sin
närhet. Icke ens huspigan Pirkko, som förestod värdinne-
skapet, fick komma för hans ögon. Hän tålte icke se
någon annan än Helana, sin yngsta tjänarinna, som hän,
efter återkomsten från ödemarken, upphöjt tili sin baderska.
Men när sinnet kom på honom, dref hän bort också
henne, som om hän jagat bort en ond ande ur sin åsyn.
Öm och god var Heluna, ung och vacker och en god
baderska. För någon stund kunde fogden finna tröst och
trefnad med henne, men icke kunde hon jämföras med
Annikki.

Hela vintern hade fogden längtat och trängtat att
hafva Annikki vid sin sida. Hennes hy var så fin, hennes
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midja så smärt och vek och likväl så spänstig hon vred
sig bort ur släden, där hon låg under fällarna, och räd-
dade sig. Jungfrun, som ej blef hans, viker icke ur hans
tankar, dag och natt känner hän det som om hän förtär-
des af en osläcklig törst.

Fogden förbannar sin plåga, men hvarken förban-
r.else eller vrede rå på den,. .. och hans törst släckes icke
af drickande ... hän är förhexad .. . förbannad, förhexad
af lappflickan, snärjd i det okända släktets förbannelser.

Hän trodde sig kunna komma ifrån detta allt, då
hän tog Heluna. Men vreden och saknaden plågade och
grämde honom nu om möjligt värre än förut.

Också hans samvete eggade honom; den oskyldiga,
skuldlösa flickans ande ropade på vedergällning, ropade
hämnd i blåsten och i snöstormens gny under vinter-
nätterna. Och hän hade ingen, åt hvilken hän kunde för-
tro sig och meddela sinä tankan Med prästen stod hän
på fientlig fot, de hade endast onda ord för hvarandra,
hvar de än möttes. Varningsbref hade kömmit både från
kungen och från biskopen tili prästen, förmanande dem
såsom ämbetsmän att lefva i endräkt och tillsammans sköta
regeringens och kyrkans angelägenheter. Och då hän
många dagar och nätter druckit om med kungens bud-
bärare, hade hän slutligen skickat efter prästen, erbjudit
honom försoning och begärt nattvarden. Men prästen ville
icke gifva nattvarden åt en drucken, på hvars skuldror för-
bannelsen nu kändes dubbelt tyngre, och de skildes i bit-
rare ovänskap än någonsin.

Fogden började frukta, att det skulle gå honom illa,
hän fruktade för sitt lif, fruktade för lapptrollkarlarnes pilar
och hemliga anslag. Då hän fick höra, att prästens dräng,
Reita, vore Annikkis broder, kallade hän honom en gång
tili sig midt i natten, då sömnen icke ville infinna sig och
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allehanda syner plågade honom. Hän bad, att Reita ej
måtte önska hämnd för sin syster. .. hän hade inte velat
tienne något ondt, inte velat dränka henne i forsen, hän
skulle gjort henne tili sin egen, tili sin hustru och upp-
höjt henne tili fogde-fru. »Begär hvad du än vill, bara
du frigör mig från besvärjelsen och vänder förbannelsen
åt annat håll!» yrade fogden på sin bädd, med vidöppna
ögon och håret på ända. Men Reita fick icke ett ord ur
munnen, hän vacklade, föll i kramp, där hän stod vid dör-
ren, slog omkring sig med armarna och ropade på hämnd
öfver fogden och Panu ... Detta uppträde väckte en för-
färlig uppståndelse i gården och gaf upphof åt allehanda
rykten i byn. »Fogden har inte lång tid kvar .. . den
onde tar nog snart sitt.»

Dagarna bli längre, då våren kommer, nätterna kor-
tare, och spöksynerna ansätta honom icke så mycket vid
dagsljus som om nätterna.

Då började Kontoforsen svälla tili af vårflödet och
från dag tili dag dåna allt ljudiigare. Det föreföll fogden
som om alla ödemarkens varten kokade där i vrede mot
honom, som om den döda flickans röst ropade hämnd
öfver honom från forsen. Om dagen fick hän icke det i
hvitt och gult hvirflande skummet ur sinä ögon, om natten
dånade det i hans öron genom de stängda dörrarna.

Fogden vredgades öfver sig själf, och lät på trots ro
sig upp tili forsen. Hän befallde alla sinä män att bygga
en pata, och trädde sedän själf högt upp på patan, som
om hän därmed lagt ett ok öfver forsens nacke. Men
hvart hän än blickade uppåt eller nedåt, tyckte hän sig se
något sällsamt liksom hånande honom från böljorna; än
tycktes en fot sticka upp ur hvirflarna, än ett knä, än sken
en rygg fram ur dem, än ilade utslaget, svart hår förbi
honom. En lax kastar sig upp i luften ur den häftigaste
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hvirfveln vid sidan af en klippa. Det är ingen lax, det är
en jungfru i fiskskepnad, en vålnad, som liknade An-
nikki ... Och från den stunden kastar fogden tillbaka
i forsen alla fiskar, hän får i sin håf, hän kastar dem bakåt
öfver axeln i vattnet.

Både gårdsfolket och främmande började tro, att fog-
den blifvit vansinnig.

Hviskande smögo kvinnorna sig tillbaka tili sinä arbe-
ten på bakgården; de vågade icke tala högt, men höllo
alla som efter öfverenskommelse sinä ögon på honom, och
Heluna höll sig alltid i närheten, färdig att skynda tili, om
hennes herre kallade. Nu ämnar lian sig igen tili sin pata,
och hän sitter där på nytt och stirrar framför sig mot mar-
ken. Bredvid honom ligger fiskhäfven, som hän icke anför-
tror åt någon annan; själf bär hän den alltid upp från stran-
den och för den in i sitt rum, där hän ställer den i vrån
vid fotändan af sin bädd; hän har tili och med för-
stört alla andra håfvar och förbjudit hvar och en annan
att vittja patan.

Fogden använde alltid Heluna som rodderska, ingen
annan ansåg hän duga därtill. Heluna måste alltid vara
tili hands, då hän ropade på henne, och sofva framför
hans dörr om natten. Det var icke många ord hän talade
tili henne; ofta skymfade hän henne, emellanåt dref hän
bort henne med hugg och slag, men tillät henne dock icke
att aflägsna sig långt. Men Heluna är öm mot sin herre,
tar ödmjukt emot slagen, låter icke ens Pirkkos gräl och
gnat trötta sig, utan vårdar fogden som en dotter sin sjuke
fader. Hon ensam vet hvad honom fattas; hon har natte-
tid hört honom ropa ett namn och i sömnen tala om sinä
angelägenheter.

Heluna! ropar fogden med ens. Men ehuru Me-
luna springande skyndar tili, hinner hon icke fratn om
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hörnet, förrän hari Springer upp och ryter på nytt r He
luna, ditt kräk! För årorna ned tili stranden!

Heluna tar årorna, som stå vid farstuväggen, och
ämnar gå.

—Gå inte! säger fogden. Kom hit .. . var inte
rädd, jag slår dig inte nu. Han blickar omkring sig
och hviskar tili flickan: Såg du någonting igår, då du
satt i båten, nedanför forsen? Såg du någonting i for-
sen ... såg du henne komma ned?

Jag såg ingenting.
Om du ser någonting, får du inte tala om det.

Gå nu ... hvad står du där för... nej, jag slår inte!
Heluna gick, och fogden fattade håfven för att lika-

ledes begifva sig på väg.
Då uppgåfvo bandhundarna vid porten ett ilsket skall,

och då fogden vände sig om, såg han Reita stå där utan-
för, utan att våga sig in.

Hut hundar, in i edra kojor! Har du ärende tili
mig? ropade fogden.

Jag har ärende tili fogden, hviskade Reita, då han
kom fram tili honom.

Hvad för ärende? Fogden betraktade honom
med tvifvel i blicken. Skickade prästen dig?

Ja, och han lofvade komma för att tala med er ...
Jaså, han lofvade komma! Säg du åt din präst,

att förr går jag två gånger tili helvetet, än ... Hvad har
du där under din rock?

Jag ville tala med er på tumanhand.
Visa hvad du har där!
Jag viii inte att andra få se det.

Fogden blickade förstulet omkring sig, därpå drog
han sig in i förstugan.

Visa det nu!
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I stället för svar drog Reita fram ett bylte, öppnade det
och visade fogden en trädocka, som var försedd med kläder.

Hvad är det?
Den har en rock, gjord af samma kläde som er

rock. .. hatten är likadan som er vinterhatt, och det här
ullgarnet den har kring lifvet. . . är det inte från ert bälte?

Fogden betraktade dockan, utan att fatta dess bety-
delse, men dess kaftan var nog gjord af hans kläde, och
ullgarnet, som var bundet kring dess lif, var också från
hans vinterbälte.

Men hvad betyder det här?
Det är en varning.
Hvad slags varning?
Han har gjort en bild af er.
Hvem?
Någon, som önskar ert fördärf.
Är du galen? eller är det något upptåg du har

för dig?
Här är ett hål genom dess kropp och den här

järnpilen var genom hålet inslagen i kyrkdörren. Den, som
gjort dockan, viii säga ifrån att han dödar er, hvar han
än kommer öfver er.

Och huru vet du det?
Jag vet, att det här är ett sådant tecken. Han

viii inte dräpa er ovarnad, men nu gör han det när
som hälst.

Fogden påminde sig dunkelt, att han någon gång
hört någonting slikt, att lapparne, då de ämna döda en
fiende, göra en docka, som liknar denne, skjuta en pii ige-
nom den och lägga den på något ställe, där den lätt hit-
tas, att tjäna som varning.

Först flög det genom hans hufvud, att hotelsen kom
från prästen, därpå, att den härrörde från Reita själf, och

Aho, Panu. 21
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hans ansikte gaf tillkänna huru hän däröfver förgrymma-
des. Men då hän slet rocken från dockan, varseblef hän,
att plagget utgjordes af en trekantig trasa, som fastnat på
någon spik i slädkorgen och rifvits lös från hans egen
kaftan, då hän kämpade med Annikki ... och då började
hän fatta, huru det förhöll sig.

Hvar hittade du den här trasan? frågade han, på
nytt misstänkande Reita.

Jag har inte hittat den ...

Och inte gjort den här dockan?
Nej.
Hvem har gjort den?
Det vet jag inte.
Jag låter minä hundar rifva sönder dig, om du

ljuger!
Gör det, om du har lust, du brukar ju löna folk

på det sättet.
Du viii således inte hämnas din syster? I yrseln

ropade du på hämnd.
Jag vet inte hvad jag säger under yrseln.
Gå din väg ...nej, gå inte! Kände du din syster?
Jag mins henne som helt liten.
Såg du henne aldrig som fullvuxen? Skulle du

kanna igen henne om hon stege upp ur vattnet i skepnad
af en lax? Kom med mig att vittja patan. Så! Marsch,
lymmel!

Fogden kastade dockan i håfven och begaf sig ned
tili stranden. Reita följde honom med fasa i sinnet öfver
den underliga eld, som lyste ur fogdens blickar.
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Anna Olai, Martin Olais unga hustru sitter vid präst-

gårdens stuguvägg, midt i det Ijufliga solskenet och njuter
af den första värkliga vårvärmen. Gräset grönskar redan
på gården, flugorna surra, sädesärlorna hoppa omkring på
marken och på taken, och närä kyrkan drillar en lärka
högt i skyn.

Våren har kömmit snabbt soin ett trollskott. Nyli-
gen rådde ännu full vinter, drifvorna voro höga som hus
och himmein täckt af moln. Så öppnade sig skyn, solen
sken, drifvorna smälte, och vintern var försvunnen. Den
var slutligen förbi med alla sinä fasor, med allt betryck
och med sin köld, som brakte hjärta och själ att stelna.

Fru Anna hade fått tillbringa större delen af vintern
helt allena. Drifven af sin brinnande trosifver hade hen-
nes man färdats kring socknen och uppehållit sig i de
aflägsna byarna. Hans hustru sökte icke längre hålla ho-
nom tillbaka, hon förebrådde honom intet, men fruktade
ständigt, att hän på de länga färderna skulle uttröttad digna
ned i drifvorna, då hän ofta ensam skidade mellan öde-
marksbyarna. Hän ville icke mera ens taga Reita med sig,
då denne regelbundet hvar natt hade sinä krampanfall och
föll, där hän stod, om det så var i en snödrifva.
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Någonting märkvärdigt hade timat på deras resa; de
kommo tillbaka så uttröttade, att de nästan voro halfdöda;
prästen berättade visserligen en del af sanningen men syn-
barligen icke alli Hans hustru trodde säkert, att Reitas sjuk-
dom vore honom tillskyndad af den onde trollkarlen. Och
i den tron styrktes hon af lam-Britas mor, som litet emel-
lan, då pastorn var frånvarande, kom för att hånande tala
därom. Det hade de fått, därför att de begifvit sig att oroa
den store siaren ... Reita hade redan fått sin del och pilen
skulle nog tili sist också träffa prästen, och det, då hän
minst visste att skydda sig mot den.

Men nu fruktade hon inte mera någonting, vintern
var förbi, solen sken, Olai var åter hemma och höll som
bäst skriftskola där borta i kyrkan. Det var igen så ljust
och tryggt att lefva, och med lugnt sinne grep hon sig an
med sitt arbete att sy en altarduk, medan hon på samma
gång lyssnade tili fåglarnas vårliga sånger rundtomkring.

Med uppmärksamheten fästad vid sin söm, hörde hon
icke, att lam-Britas mor sakta smog sig fram om stugu-
knuten och med varsamma steg närmade sig henne. Först
då hon hörde ett prassel bredvid sig, spratt hon tili och
gaf ifrån sig ett undertryckt utrop af skrämsel. Där var
hon igen, den kvinnan med den onda blicken och den
bittra tungan, naturligtvis i samma ärende som vanligt.

lnte behöfver du vara rädd för mig, jag gör ju
ingen någonting förnär, sade hon med inställsam rösi Får
jag sätta mig här bredvid dig?

Hvarför kommer du igen hit, fast pastorn förbju-
dit det? svarade frun, i det hon flyttade sig bort tili andra
ändan af bänken.

Nog har han förbjudit det och kört bort mig,
men jag kommer ändå. Jag kommer igen för att se dig
och fägna minä ögon vid din åsyn, du år så ljufligt vacker,
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spenslig som ett lam, och din hud så len och hvit som
nattgammal grädde, låt mig stryka din hand!

Gå din väg! och frun ryckte häftigt undan
sin hand. Kvinnan drog sig litet längre bort.

Blif inte ledsen . . . och med gråtmild röst sade
hon: Vacker är du, men hvarför är väl ditt hjärta så
hårdt; du viii inte hjälpa, fast du nog kunde det.

Jag har ju många gånger sagt dig, att jag inte
kan göra någonting tili den saken.

Du skulle nog kunna, om du ville. Om du skulle
be honom riktigt innerligt, så skulle han bedja för Brita,
skulle låta hela församlingen falla på knä och skulle bota
henne ... jag skulle bära Brita in i koret.

Andras böner hjälpa inte, och om Gud viii, botar
han henne dem förutan.

Förut hjälpte han . . . den rättfärdige eremiten,
som efter hvad det säges i gamla tiden bodde här, bru-
kade lägga händerna på och bedja, medan hela församlin-
gen låg på knä, och då kom hjälpen. Och hvarför skulle
han inte kunna bedja, så att hon blir frisk, då han kunde
förbanna, så att hon blef sjuk!

Han viii inte göra det, därför att du litade tili
trollkonster.

Därför klandras jag alltid, kvinnan brast i
gråt, men den stackaren kan ju inte röra sig och är
sä olycklig att hon inte kan säga hvad hon vill, gråter
med munnen pä sned och bara tigger om hjälp med ögo-
nen. Mitt hjärta kan inte stå ut med att se det. Hon
var redan frisk, stod på sinä egna fötter, då hon blef
skrämd af förbannelsen , .

. förut hade hon likväl kunnat
resa sig upp med egna krafter, nu kan hon inte röra en
lem .

.
. och ni vill inte ens bedja för den uslingen, fast

Gud skulle höra er! Hjärtlösa ären I!
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Tala själf med pastorn, jag förmår ingenting.
Tala själf! Som om jag inte taiat! Men hvad

gjorde han: körde ut mig, ville hvarken höra eller se mig.
En odugling är han, må den onde taga honom!

Frun steg upp för att gå.
Gå inte, gå inte ännu! bad kvinnan.
Om du på det sättet talar illa om pastorn, kan

du genast gå din väg.
Jag talar inte illa om honom, säger inte ett ondt

ord. Hör på, tag den här duken! Och kvinnan drog
fram ur barmen en gammal, sliten duk.

Hvad skall jag med den?
Det är Britas kristningsduk... i den bars hon

tili dopet . . . den hade hon på, då hon gick tili nattvar-
den. Tag den och stick den i hemlighet under altarduken.
Då han välsignar nattvardsvinet, välsignar han den på samma
gång . . . jag värmer den sedän och lindar den kring
Brita.. .då stiger hon upp och blir frisk.

Hon trugade duken på prästens hustru, som med
ovilja kastade den på marken och utropade:

Skam öfver dig, som viii skända det heliga sakra-
mentet, du skulle drabbas af kyrkans straff, om jag talade
om det!

Kvinnan ryckte häftigt tili sig duken från marken,
och med ett uttryck af vansinnig hätskhet i blicken, steg
hon, framåtlutad och med armarna rakt nedhängande längs
sidorna, fram mot den unga kvinnan, spottade på marken
och skrek:

Skam öfver dig själf, skam öfver din präst, och
öfver din prästs Gud, som ingenting kan uträtta! Vänta
tills Panu kommer . . . hän skickar sjukdomar på er, och
gör att fördärf träffar er! Hjärtlös är du, men du har inte
något barn . . . och får det inte ...tro minä ord, att du
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aldrig får något ... jag skulle önska, att du fick ett barn
och att det dog i dina armar... men om det inte dör, så
må det lefva som en fåne, som en sjuklig stackare!

Prästens hustru brast i gråt, sjönk tillbaka ned
på bänken och snyftade så häftigt, att hennes späda kropp
skakade. Då hon lugnat sig så mycket, att hon kunde se
omkring sig, fann hon att kvinnan försvunnit. I hela går-
den fans ingen annan hemma än hon. Hon tog sin altar-
duk, som redan var i det närmaste färdig, och begaf sig
på väg åt kyrkan tili.

Hon skälfde ännu där hon gick, men så började
hon tänka med medömkan på den olyckliga människan.
Om hon trots allt ändå hade rätt, om allas samfällda bö-
ner kanske ändå skulle kunna åstadkomma ett sådant

f
undervärk? Hvarför kunde man icke göra ett försök? Men
hvar gång hon talade därom och föreslog det, bannade
henne strängt Olai. Det vore att missbruka Guds lång-
modighet, sade hän, det hela vore ingenting annat än
gammal hednisk och papistisk vidskepelse, som borde
utrotas och uppryckas med rötterna.

Då hon kom fram tili kyrkan, hörde hon där inne
sin mans kraftiga, klingande stämma tala tili skriftskolebar-
nen, och då satte hon sig på trappan att vänta på honom.
Det var närä middagstiden, då han plägade gifva barnen
en stunds ledighet.

Hon hörde att pastorn som bäst talade om det första
budets innebörd och förklarade hvad som förstås med
främmande gudar.

Också här ha främmande gudar tjänats, sade hän,
förrän kunskapen om den rätte guden blef bofast här och
dref de andra på flykten. Här tjänades hedniska gudar,
djäflar, andar, vatten-vidunder och jordtomtar, man tillbad
dem och offrade åt dem. Påfliga helgon, som icke voro
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annat än vanliga människor, voro föremål för edra förfä-
ders blinda tillbedjan. Men huru lyder det första budet?

Han väntade på svar, men då det icke afhördes,
svarade han själf:

»Jag är Herren, din Gud, den dig utfört hafver af
Egyptens land, utur träldomens hus. Du skall inga andra
gudar hafva för mig. Du skall icke göra dig något beläte,
eller eljes någon liknelse af det som ofvantill är i himlen
eller nedantill på jorden eller i vattnet under jorden.»

Hans lärjungar började den ene efter den andre upp-
repa hans ord, så att de slutligen samfäldt åstadkommo
ett samladt oredigt ljud af röster.

Då det tystnade, hördes pastorn åter säga:
Så säger Herren, och det är Hans högsta, heli-

gaste och strängaste bud. Men huru följes och åtlydes
detta Hans bud ännu i dag, som är! Icke långt härifrån,
inte längre än att en hvar af er kan begifva sig dit, bo
ännu människor inom denna Herrens kyrkas område,
hviika vi icke kunna gifva annat namn än afgudadyrkare.
Lydande Herrens befallning i mitt inre, begaf jag mig att
förkunna för dem den ende, rätte Gudens ord och stör-
tade tili jorden deras vedervärdiga afguds träbeläte. Först
försökte de taga mig afdaga med svält och köld, såsom
jag redan förtäljt för eder, därpå att bränna mig lefvande,
och deras trollkarl öfverföll mig försåtligt. Men då för-
mådde Herren som genom ett under en ung man resa sig
och vittna om Honom och att hota besvärjaren med hämnd
och dref honom så på flykten från hans eget offerställe.
Och allt ännu talar Herren genom den samme unge man-
nen, hvars fader trollkarlen dräpte, hvars systers undergång
hän förorsakade, allt ännu låter Herren honom ropa hämnd
och straff öfver afgudadyrkaren och tillbedjaren af beläten.
För hvems öron låter Hän honom ropa det? Jo, för



o 329 o

oss alla, som aro kristna, och för hvilka djäflars och
onda andars välde är en styggelse, men hvilka Gud ålagt
att förkunna Hans ära och utbreda Hans rike på jorden.
Oss alla påminner Gud, men särskildt er, som gören eder
redo att bli delaktige af honom själf, af hans ande och
blod. Hvar hälst I möten Hans rikes fiender, bören I
därför blotta deras synder. Ty om vi icke drifva bort
afgudadyrkarne, åsamka vi också oss själfva Herrens vrede.
Här i Finland ha vi ofta tvingats att strida mot jordiska
fiender, som med eld och svärd härjat våra hus och hem
och vår egendom och dräpt våra barn. Den tid kan
komma och är kanske tili och med redan närä tili hands,
då vi måste gripa tili vapen äfven mot Guds motståndare.
Ty vi lyda icke hans första bud endast därmed att vi icke
själfva tillbedja afgudar, utan böra vi äfven hindra andra
att så göra.

Hän slutade xiärmed, och efter en stund strömmade
skriftskolebarnen ut ur kyrkan. Där funnos både gamla
och unga i hopen, fullvuxna, skäggiga män och slätkindade
gossar, hvilka pastorn kallat tillsamman från olika delar af
socknen, för att undervisa dem. Hans hustru, som trädt
in i kyrkan, medan hän talade, och satt sig vid dörren,
kände igen några af de gossar, som först vid senaste
marknad blifvit döpta. Då en af dem gick ut, hörde hon
honom, i det hän steg öfver tröskeln, utropa:

Jag är inte rädd för trollkarlar, om här fun-
nes någon af dem, skulle jag slå ihjäl honom!

Martin Olai trädde sin hustru tili möte med den
glada, egendomligt glödande blick, som alltid syntes i hans
ögon, då hans sinne var fyldt af ifver för hans värk.

Hörde du, hvad jag sade tili dem? frågade han.
Ja, nog hörde jag, svarade hon, men hvarför

eggar du dem alltid tili hat? Är det rätt?
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Jag eggar dem visst inte tili hah Men jag vil!
egga de unga tili sådan ifver, att de uppgifva sin fruktan
och vördnad för siarne. Ensam förmår jag ingenting.
Jag vill förmå dem att följa mig och ämnar därför predika
ett korståg. Om vi draga ut med stor manstyrka, ha
minä ord helt annan värkan. Jag kan tili och med komma
att behöfva försvarare, när jag skidar tili att förstöra deras
offerlund. Panu uppmanar också tili strid. Jag hörde af
den gamle mannen, Jorma, som jag taiat om, att Panu
svurit evinnerlig fiendskap mot mig. Hän själf måste
fängslas, om hän inte annars låter böja sig. Jag vill draga
de unge männen öfver på min sida, de gamle våga ingen-
ting, och ensam kan jag inte utföra det.

Kanske du har rätt. Men jag är så rädd. Lam-
Britas mor var igen hos mig. Hon förbannade och skym-
fade mig. Hvarför är du så hård mot henne?

Men, min kara vän, jag har ju så många gånger
förklarat för dig, att, om det inte skulle lyckas ... under-
värk hända säilän ...och för öfrigt har jag ju gjort alit
jag kunnat, jag har taiat med henne, har gifvit henne
nattvarden och bedt med henne. Jag är inte så hård som
du säger. Men jag måste vara fast och oböjlig. I dag
har jag bjudit handen tili försoning åt fogden.

Har du? Det gör mig så glad, han är ju i alla
fall en så olycklig människa.

Olai berättade om den underliga tingest, han funnit
uppspikad på kyrkdörren, att han skickat Reita tili fogden
och om den hälsning han sändt.

Men hvem kan det vara, som hotar hans lif?
Det vet jag inte. Knotet mot honom är allmänt.

Kanske var det ingenting annat än ett elakt skämt; men
då Reita trodde sig förstå meningen därmed, ville jag
begagna tillfället. Reita har för resten begärt att få be-
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gifva sig tili sin hemtrakt, för att predika i ödemarken,
hän sade att anden befallt honom, och jag har tänkt låta
honom gå. Där kommer hän ... hvarför Springer hän
så? Hvad kan vara på färde?

De hade kömmit fram tili prästgården och sågo nu
Reita komma springande så snabbt han kunde från fogdens
gård, på samma gång som de hörde rop och jämmer från
stranden nedanför denna och däraf kunde förstå att någon-
ting ovanligt inträffat.

Fogden föll i forsen! rogade Reita flämtande, så
snart han kom in på gården

Medan de skyndade ned tili stranden, berättade hän
hvad som förefallit på fogdens gård, och att denne upp-
manat honom att följa med tili forsen. Då de kömmit
dit, hade fogden befallt Heluna att ro fram och tillbaka i
lugnvattnet nedanför forsen. Själf gick hän tili laxpatan
och började ursinnigt röra omkring i vattnet med sin håf.
Då fick hän en stor lax i den, som slog och sprattlade
så, att håfven refs sönder, och laxen föll från patlocket
ned på klippan. Då kastade hän sig öfver den, tryckte
den mot bröstet och började ropa;

Det är Annikki... det är Annikki .
. . kom och

håll i henne, så att hon inte slipper undan!
Då hördes ett hvin, som om en pii skurit genom

luften, fogden skrek tili och sträckte ut armarna, så att
laxen slapp lös. Den flöt på ryggen, med buken glim-
mande i hvitt, ned genom hvirflarna, och fogden efter
emellan stenarna och genom de sjudande böljorna.

Då Martin Olai och Reita kommo ned tili stranden,
sågo de Heluna ro fogdens kropp i land. Då hon såg
fogden störta i forsen, hade hon rott emot honom och
hade fått tag i hans kläder, just då en våg höjde honom
upp, och en annan började draga honom nedåt. Kroppen
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drogs upp på stranden, och sakta gråtande började flickan
med sitt förkläde aftorka den dödes ansikte och hans
vattendrypande skägg. Då de undersökte honom närmare,
funno de mellan hans skuldror en pii, vid hvars skaft var
en test af svart kvinnohår.

Lam-Britas mor hade skyndat ned tili stranden med
de andra. Då hon såg kroppen, började hon skrika:

Han dog oskriftad, han dog oskriftad! Skändaren
dog i sin synd! och då hon såg prästen ropade hon:

och det är ditt fel!
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Då våren kommer med smältande käle, kommer med

safve, som sjuder i trädets ådror, och med blad, som
spränga sinä knoppar, vaknar också guden tili nytt lif
efter sin vintersömn, då får han lif som en ny fjäril och
längtar att taga tili vingarna. Då är han hungrig och
och törstig efter den långa fastan och ropar på offer.
Det är därför de stora offren firas i vårbrytningen.

Från alla Karelens skogar, där Panula-siarens välde
erkännes, har folk under flera dagars tid skyndat tili det
heliga offerbärget, hvars höga björk- och granklädda bran-
ter synas på långt håll öfver karren, sjöarna och de öfriga
lägre bärgen. Några ha kömmit i båtar öfver sjöarne eller
nedför forsarna från de öfre vattendragen, andra tili fots
längs de gamla offerstigarna, som följa åsarnes sandiga
krön och på kafvelbroar öfvergå karren.

I så stort antal har icke sedän de gamla Panu-siar-
nes tid i mannaminne offerfolket samlats hit. Oafbrutet,
natt och dag, ljuda de kommandes långa näfverlurar från
skogarna och vattendragen; videpiporna och al-lurarna
drilla. Gårdarna äro fulla af gäster, och så äro äfven
stugorna, badstugorna, visthusen och loften.

Folket har medfört rikliga offergåfvor, de större
familjerna stora offerdjur, de mindre smärre, men ingen
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har kömmit med tomma händer, ry året har värit godt,
bytet rikligt, och guden skall få sin andel däraf.

Det misslyckade tåget mot lapparna hade icke länge
förmått nedslå Panus mod. Reitafolket var ju för allan
tid förjagadt från trakten, såsom hela folket länge önskat.
Alla kände sig tacksamma mot Panu, och ingen brydde
sig om att höra på den visa Jorma författat om »de
oskyldiges förföljelse», ty oenighet hade ju alltid rådt
mellan dem och Reita-folket.

Icke ens Reita-följets afskedsförbannelser tycktes göra
någon värkan. Förutsägelsen om villebrådets aftagande hade
icke slagit in. Det såg tvärtom ut, som hade hela Lapp-
land uttömt sinä skatter i Karelen skogar och öfver dess
moar. Hela hjordar af älg och reti visade sig i trakten
kring Panusjön, och i deras spår följde vargar, loar och
järfvar. Och då snön låg famnsdjup i skogarna, var bytet
lätt att nedlägga. Utbytet af jakten hade denna vinter
värit större än någon förut kunde erinra sig.

Alit detta räknades Panu tili förtjänst. Han hade
lappens visdom såsom stöd, Reita-folkets jaktlycka hade
han gjort tili sin egen, han hade skrämt bort prästen och
förskaffat sig och sitt folk stora förmåner af fogden. Det
vore ingen nöd att lefva, då en sadan man skötte stammens
angelägenheter.

Panu hade också ledt jakterna med stor skicklighet.
Männen skidade icke längre ut ensamme och ordnade ej
häller drefven gårdsvis, men hela stammen jagade tillsam-
mans efter gemensamma rådslag och under en gemensam
ledning. De ringade samfäldt bytet, och då drefkarlarne
byttes ora, gick drefvet raskt; en del förföljde villebrådet,
andra motade det, och de klenaste löparne användes att
forsla hem det fällda bytet. Björnarna kunde icke komma
undan, älgarna jagades trötta, och pälsarna drogos af var-



335

garnes, järfvarnes och lodjurens ryggar. Bytet fördelades
efter hufvudtal, så att tili och med gamla Patva erhöll sin
andel och slutade att knota. Drefjakterna försiggingo åter
med lika stor framgäng som fordom i förfädrens tid, ja,
tili och med med en ännu större framgång, ty då jakttiden
var förbi, kunde man icke mera finna ett enda större skogs-
djurs spår i den närmare omnejden. Jorma ensam höll
sig på afstånd från de öfrige, knotade öfver det kortsynta
utrotandet af allt villebråd, spådde, att Tapio skulle vredgas
däröfver och förutsade, att tillgången under kommande år
skulle bli så mycket mindre. Men de andra drefvo gäck
med Jorma och hånade den sladdrande gamlingen, som
inte visste att taga för sig, då det bjödes.

Alla infunno sig nu på Panula med oxar, kor, kvi-
gor, får och fjäderfä, och de, som icke kunnat medföra
lefvande offerdjur från sinä aflägsna boningsplatser, bragte
dit andra varor och för dem tillbytte sig fänad af de när-
mare boende; härigenom uppstod någonting liknande en
marknad på Panula. Offerdjuren fördes alla genast efter
ankomsten på bete tili det heliga bärget, ty gammal sed
kräfde, att offerboskapen skulle, innan den slaktades, få
smaka gudarnes eget gräs och dricka ur deras egna käl-
!or. Unga gossar, som buro brokiga band såsom pryd-
nad, erhöllo i uppdrag att under Joukos ledning vaha den
heliga hjorden.

Panu hade mycket att uträtta under dagarne före
offerdagen. Hän mottog sjuka i Panulas stora stuga, ut-
delade läkemedel, botade åkommor, utförde trollkonster,
rådfrågade sållet och tolkade dess svar; hän sålde troll-
redskap och tillbehör tili spåsåll och undervisade i nya
besvärjelser: nya besvärjelser för fisket och sådana, som
kunde skydda boskapen under den kommande sommaren.
Från tidigt på morgonen tili sent på kvällen satt hän i
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liögsätet i stugan, hvars fönsterluckor voro stängda, medan
elden flammade på härden. Och tili alla sade han, att
nu mera funnes endast en enda fiende värd att fruktas:
Krist-Jesus, prästens gud; visste man skydda sig mot honom,
behöfde man inte frukta något annat.

Nu vaknar morgonen; vårens morgon, den rosen-
skimrande. Talltrastarna ha drillat hela den korta natten i
offerbärgets dungar, och nu, då morgonen gryr, börja alla
Mielikkis gökar ropa i björkarnas toppar. På offerbärgets
branter glänsa björkarna i sin ljusgröna skrud af nyut-
spruckna blad, himmelen är lugn, och lugna äro också de
i sin vårliga kraft öfver bräddarna svällande vattnen. Folket,
som infunnit sig tili offren, har icke nänts denna natt till-
sluta ögonen. Kantele-strängarne återklinga från stränderna,
de unga i sinä brokiga kläder röra sig i flockar på går-
darne och kullarne, där och hvar flamma riseldar upp, och
näfverlurarna ljuda vid eldarna.

På gården framför sitt hus ordnar Panu offertåget,
som just nu skall sätta sig i rörelse. Offerdjuren ha redan
på aftonen bundits och hämtats tili gården, där de nu,
jämte sinä förare, ställas i främsta ledet Närmast efter
offerboskapen ställer sig Panu med de äldste af stammen,
och bakom dem de öfrige männen, alla iförda sinä renaste
kaftaner af hvitt vadmal och nya näfverskor. Några af
dem bära offerredskap: grytor, kittlar och grythängare,
skålar, näfverrifvor och korgar, skedar och slefvar, som
alla förvarats i offervisthuset bakom Panula-pörtet och
framtagas endast, då offren förrättas; andre åter äro för-
sedde med musikinstrument och trummor. Men ingen
utom Panu och hans medhjälpare vid offren äro beväp-
nade, ty ingen får föra med sig tili det heliga offerbärget
hvassare vapen än naglarna och skarpare än tänderna. Efter-
truppen, som är skild frän de andra, utgöres af kvinnor
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och barn af kvinnligt kön, hvilka alla endast på afstånd
tillåtas medfölja.

Men äfven de medföra sinä offergåfvor, som de låta
männen frambära; den ena har en tam höna eller någon
annan fågel, den andra en hare, som hon uppfödt, andra
åter olika slags gåfvor af handslöjd.

Himlaranden ljusnar alit mera i nordost. Nu kastar
solen sinä första strålar upp mot morgonmolnen och stän-
ker dem därifrån i purpur öfver den heliga björkens topp
på offerbärgets krön ... himmelen glöder, björkens topp
och bärgets branter lysas upp; land och vatten framträda i
full klarhet.

Jormas kantele klingar i spetsen för tåget, andra ljuda
i samklang från eftertruppen och från tågets midt; Jorma
uppstämmer den gamla offersången med sin darrande
stämma, som snart försvinner bland männens gröfre och
kvinnornas gällare röster, då inom kort hela offermenig-
heten sjunger:

Hören oss, I skogens gudar,
Hör oss Tapio, skogens herre,
Ödemarkens gyllne konung,
Mielikki, du härskarinnan,
Kaunotar, du kvinnligt höga,
Skogens alla andar, lyssnen,
Ukko, molnens höge herre,
Du, som skyarna behärskar,
Ahti, du som bor i böljan,
Vellamo, du vattnets gudom,
Följen med oss på vår vandring,
Gån i spetsen nu för tåget,
Kommen hit och emottagen
Vara dyra offergåfvor,
Alit hvad bäst vi kunna gifva.

Täget rör sig ut från Panulas gård, genom offer-
porten, sorti är prydd med gröna kvistar, öfver det jämna

Aho, Panu. 22
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ängsnäset, där det lugna vattnet skimrar på båda sidorna,
och börjar därifrån höja sig uppåt offerbärget längs en
bred väg, som än försvinner i löfskogen, än går fram
längs randen af en uthuggning i skogen, än åter genom den
smala, glesa furuskogen. Ju högre uppåt, desto brantare
vägen, som slutligen i stark stigning leder upp tili spet-
sen af offerbärget.

Själfva offerplatsen med de närmast omgifvande trä-
den är medels ett af näfver snodt rep afstängd tili ett
särskildt heligt område, dit männen inträda, medan kvin-
norna och barnen af kvinnkön stanna utanför. Panu
bugar sig ända ned tili marken framför gudens bild och
det heliga trädet, och de öfrige männen följa hans före-
döme. Panu reser sig, närmar sig gudabilden, kastar en
handfull silfverslantar i gudens skål och beder, medan de
öfriga fortfarande ligga på knä:

Ould jag bringar dig i skålen,
Silfver skänker dig i bägarn,
Guldet gammalt är som månen,
Silfret åldrigt såsom solen,
Skatten bjuds af offerfolket,
Guldet af Karelens stammar,
Dig de sinä håfvor bringa,
Bära fram hvad bäst de äga.

Midt på offerplatsen ligger framför gudens beläte en
klipphäll, som i ett enda block är brutet ur bärget, och på
den bar formats en femuddig stjärna af ved med näfver i
midten och näfver mellan klabbarna; veden är huggen af
furor, som fällts af blixten, och näfret taget på det heliga
bärget. Framför offerhällen hvilar på i kors bundna träd
en lång stång, vid hvilken grythängarne fästats, och på
dessas krokar hängas grytorna, hvari offerköttet skall till-
redas. Vid midten af stången upphänges hela stammens
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gemensamma, stora offerkittel och på hvardera sidorna
därom byarnas, gårdarnas och de enskildes grytor och
kittlar.

Offret tager sin början. Kittlar och grytor fyllas
med vatten ur offerkällan under den stora björken, elden
under dem tändes, och offerdjuren, som lämnats utanför
repstängslet, ledas fram.

Först framledes hela stammens gemensamma offer,
en ung tjur, som uppfödts på Panula, där den gamla
rasen, som led efter led uppvuxit i gården, har lika gamla
anor som Panu-siarne själfve. Den ställes midt på offer-
platsen, midtemot klipphällen och gudens bild. Panu ställer
sig framför djuret. På ena sidan om dess hals står Ilpo
med slaktyxen i beredskap, på den andra Patva, den äldste
af stammens män, med en knif i handen, och litet åt
sidan står Jouko, hållande en silfverskål, fylld med vatten.

Panu vänder sig åter tili hälften mot guden och yttrar:

Om väri offer dig behagar,
Låt då tjuren rista manken,
Dä dess rygg jag vattenöser.!

Panu tar skålen ur Jormas händer och kastar dess
innehåll af iskallt vatten öfver offerdjurets rygg. Tjuren
skakar sin hud och visar därigenom, att offret är tack-
nämligt för den, åt hvilken det erbjudes, och pekande på
offerdjuret, yttrar Panu å sin stams vägnar.

Godt fann du, gud, vårt offer, som visst är ringa,
men dock det bästa vi kunna bjuda såsom tack för ali
hvad du oss beskärt,... mycket har du gifvit, stora gåfvor
... du har skyddat oss mot främlingars vrede, du har
afvändt deras förbannelse, gjort deras hat oskadligt och
förintat deras onda anslag. Fiskelycka har du skänkt i
rikligt mått, jaktlycka ändå rikligare, handelslycka allra
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rikligast. En främmande gud ville i vrede drifva oss
bort, vi tacka dig för att du skrämde honom härifrån!
Därför är det vi tacka dig, därför bära vi tili dig våra
offer. Beskär oss äfven framgent lycka... drif villebrådet
tili oss, låt våra hjordar växa och skydda dem. .. vi
bringa dig därför allt rikligare offer, slakta allt ståtligare
offerdjur... se, huru präktigt djuret här framför dig är,
huru de andra där vänta på sin tur. . . lyssna tili deras
ståtliga bölande ... de vilja inför dig böja knä och fram-
för dina fötter utgjuta sitt blod!

Medan Panu, beder klinga kantelesträngarna utan af-
brott, och då hän uttalat de sista orden, rycker hän yxan
ur Ilpos hand och slår offertjuren mot pannan, så att den
faller tili marken och uppger andan vid deras fötter. Patva
stöter sin knif i dess hjärta, och Jouko skyndar tili med ett
kärl för att upptaga bloden. Huden drages skyndsamt af
offerdjuret och upphänges i det heliga trädet. Köttet
styckas utan att något ben krossas, och de bästa styckena
läggas i den största offerkitteln; hjärtat och lungorna lägger
Panu ofvanpå offergrytan, bestryker veden med blod och
tänder näfret genom att gnida emot hvarandra trädstycken,
som torkat ett helt år på trollsmedjans sparrar. Ett belåtet
leende sprider sig öfver allas läppar, då röken, såsom bevis
på offrets tacknämlighet stiger rätt upp i luften och därvid
berör den heliga björkens högsta grenar.

Då stammens gemensamma offer hembjudits guden,
föras de andra offerdjuren fram i samma ordning som de
intagit i tåget, slaktas och styckas; hjärtan och lungor
gifvas åt guden, och köttet lägges i grytor och kittlar. Där
styckas kvigor, kalfvar och får, och tili sist, då familjernas
och gårdarnas offer burits fram, räcka kvinnorna öfver
stängselrepet tuppar, tama skogsfåglar, tjädrar, orrar och
ripor, såsom sinä enskilda offer.
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Här är min bästa ägodel, som jag skött och
uppfödt för gudens räkning, må han också beskära mig
det bästa han kan, hviska de, i det det framräcka sinä
offergåfvor.

Hvad önskar du af guden? frågar Panu.
Den ena begär boskapslycka, den andra önskar fram-

gång åt sinä barn, den tredje åt sig själf.
Men de, som icke tala om hvad de önska, utan säga:

>guden vet det nog själf,» de önska sig lycka i kärlek.
Under de större offren har högtidlig tystnad rådt,

och folket har stått allvarsamt rundtomkring. Men då
kvinnornas offer börja, då tupparna skrocka, fåglarna
flaxa med vingarna, och grytorna puttra glädtigt, mildras
den högtidliga stämningen, och tungorna komma i ifrig
rörelse.

Ilpotar, som står främst bland kvinnorna bakom rep-
stängslet, kallar Panu vid namn och räcker honom ett litet,
hvitulligt lam.

Gif detta som ett särskildt offer .. . bär fram det,
store siare, åt den store guden, gif honom detta mitt
ringa lam.

Ilpotar plägade alltid hafva med sig något särskildt
offer tili att offras tili sist, än ett hvitt, än ett svart lam,
än en harunge.

Panu mottar lammet, men frågar på skämt:
Jag skulle nog bära fram det, om jag visste, att

offret vore tacknämligt.
Hall varten på det för att försöka, kanske ruskar

det på sig.
Lammet ställes på marken och varten kastas på dess

rygg. Det kröker ihop sig, spjärnar emot och sparkar sig
lös ur siarens händer. Skratt och oväsen höras, man för-
söker fasttaga rymmaren, men den skuttar fram och till-
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baka, räddar sig undan de utsträckta händerna, rusar genom
ringen in i småskogen och försvinner.

Han tog mitt offer lefvande! ropar Ilpotar i
högsta glädje, han tog det lefvande, han nändes inte
låta det dö!

Och alla de andra upprepa, att guden tagit det fag-
raste offerdjuret lefvande, att han icke ville dela med sig
däraf åt andra. Nu vore det onödigt att offra något mera,
han vore nöjd med det han fått

Det var ju Panu, som släppte det lös! säger
någon, men en annan vänder sig mot talaren och svarar:

Än sedän, han visste hvad guden önskade!
Grytorna ha börjat koka alit häftigare. Öl och sött

mjöd af björklake rinner ur stora tunnor, som ställts vid
det heliga trädets fot, i silfverbägare för siaren och stam-
mens äldste, i masurskålar och näfverbägare för de öfrige
männen. Snart nog är köttet färdigt, och offermåltiden
börjar. Panu tar köttstycken ur den största offerkitteln
och lägger dem på faten, och de yngre männen och gos-
sarna bära fram dessa tili de äldre, som satt sig på offer-
platsens gröna gräsmatta. Faten räcka icke tili åt alla,
men medan några spisa, sjunga de andra och knäppa på
kantelens strängar:

Här det är oss godt att vara,
Lustigt här vår tid förrinne,
Spis här bjuds, och drycker flöda,
Nöd och sorger fjärran farit;
Oudarne emot oss småle!

Nu få också kvinnorna och de små flickorna del af
gudens offermåltid. Men kvinnorna behandlas som objudna
gäster, och det är nådegåfvor, som gifvas detn. Längre
ner på offerbärgets sluttning ligger en gräsklädd rödja,
omgifven af björkar, aspar och häggar. Där slå de sig
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ned, och dit bäras matkärlen, som räckas öfver repstängs-
let Ilpotar spelar värdinna för kvinnorna, fördelar födan,
leder och ordnar, så att hvar och en blir betjänad efter
rang och värdighet, de äldsta kvinnorna först, därpå de
yngre, och jungfrurna sist. Men kvinnorna noja sig inte
allenast med offerköttet, värdinnorna ha medfört sin egen
vägkost, som består af allehanda bröd och kakor, ost och
smör, fiskfyldt bakvärk och annat, som männen icke hafva,
då det inte är tillåtet att på offerplatsen förtära annat än
hvad det täckes guden bjuda af sirt öfverflöd.

Kvinnorna skryta alltid öfver att deras mat är bättre.
Det ger alltid anledning tili prat, och, medan de äta, flyga
orden sedän kors och tvärs.

Om de släppte oss in dit med vår vägkost, skulle
sofvel inte tryta dem.

På hvad sätt äro väl pojkvalpar bättre än vi, då
de få äta vid gudens bord.

Äfven pojkarna äro karlar.
Knota inte! Vi ha det ju bättre här, där skulle

de lata oss sköta om kokandet, här komma vi tili en
färdig måltid, som andra för en gångs skull få koka åt oss.

Det, som karlarne koka, blir ändå bra segt
Vara offer gjorde nog bättre värkan, om vi själfva

finge bära fram dem.
Jag skulle vara rädd att gå fram tili guden ...

det skulle jag aldrig våga.
Hvad begärde du?
Det säger jag inte.
Hvad begärde Ilpotar?
Jag begärde hjälp på gamla dagar. Man måste

tanka också på det.
Åh, hå, Ilpotar vore nog, om det gällde, den

yngsta af oss.
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Gammal är jag, gammal.
Det var alltid Ilpotars vana att tala om sin ålder

för att förmå de andra att kalla henne ung.
Panula-värdinnan begärde ingenting.
Det gör hon aldrig.
Jag har ingenting att begära.
Har lyckan gifvit dig allting?
Jag tror inte att jag skulle få det jag ville begära

. . . därför begär jag ingenting!
Men i Krist Jesus' kyrka få också kvinnorna offra

när de vilja, kommer ni ihåg, hvad han sade?
Det kommer jag visst ihåg, han sade, då han

talade här: »han mottar alla med samma kärlek, kallar alla
fram tili sitt nåde- och offerbord. Kvinnan är inte mindre
ren än mannen, icke sämre, icke odugligare, och ju sva-
gare och mera föraktad någon är, desto större nåd visar
han honom,» så sa' han.

Jag kommer tili och med ihåg melodin tili hans
sång.

- Sjung!
Så här var den ...

Vili du sluta... det sjunger du här och förtör-
nar guden!

Han begär inga stora offer jag tycker det
var synd om min kviga ...man behöfver bara bekänna
sin tro, så hjälper det. Då han fängslade alla de andra
andarna. ..

Det var hans son, som band dem.
Krist-Jesus?
Just han.
Nå ja, sedän han fängslade dem, sitta de under

jorden i det nedersta helvetet och förmå ingenting, om
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man inte är rädd för dem. Huru var det han sade? Jo,
så här sade han, jag minnes det ord för ord .. .

Hvem är mäktigare måntro . . . Panu eller prästen?
Panu rådde inte på prästen, fast han försökte.

Han brann inte upp och frös inte ihjäl. Han är skyddad
både mot eld och frost.

Han förhäxade Jouko på marknaden. Sedän dess
har pojken inte värit sig 1ik,... han talar i sömnen och
yrar som oftast.

Jag skulle ha lust att se honom ännu en gång.
Låt oss kvinnfolk en gång bege oss tili Kontojärvi att se
och höra honom.

Karlarna låta oss inte gå ... det är strängt förbjudet.
Vi bege oss af i hemlighet, när männen farit

bort på vårfisket, då passar det bäst.
Vi kanna inte vägen.

Då steg där fram en ung man, som en stund stått
gömd bakom ett träd.

Jag visar er vägen, om I han lust att komma.
Hvem är du?
Annikkis bror! sade Panus värdinna med ett sakta

utrop.
De närmast sittande kvinnoma betrakta honom med

förvåning.
Bort härifrån! hviskade Panula-värdinnan. Ilpo-

tar kommer! Hvad viii du här?
Jag har kömmit att frälsa förtappade själar, sade

Reita lugnt
Om de få tag på dig, slå de ihjäl dig. . . gå

bort härifrån, goda Reita!
Kvinnorna sträckte nyfiket på halsarna, men då

återkom Ilpotar och sade, att Panu stod på klippan midt
ibland männen och talade tili dem om viktiga saker.



346

De skyndade allesamman, fulla af nyfikenhet, att höra
på Panu, som alltid vid offerfesterna plägade hafva nya
planer att meddela och om dem öfverlägga med sinä män.

Också värdinnan ämnade följa dem, men vände om
på halfva vägen och begaf sig efter Reita, som hon sett
gå nedåt bärgssluttningen och försvinna i skogsbrynet.
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Panu stod på klippan, och alla männen hade samlat

sig rundt omkring honom. Han talade tili dem om en
angelägenhet, som han länge begrundat i sitt sinne, ehuru
han först nu ansett tidpunkten lämplig att meddela planen.

Karelare, så föllo hans ord, män af Panus stam och
likaså I män af öfriga stammar! Vi ha offrat åt gudarna
och blidkat skyddsandarna. I mannaminne ha inte på
detta bärg så stora offer framburits, så rika håfvor gifvits.
Andarnas sinnen äro gunstigt stämda, offren ha tacknämligt
mottagits. Ukko har skänkt oss härligt väder och låtit
röken höja sig rätt upp i luften. Däröfver ha vi alit skäl
att fröjda oss!

Det göra vi, Panu, vi fröjda oss öfver att du
kunnat göra offren tacknämliga! instämde Ilpo.

Nu är på tiden bjuda gudarna vår slutliga tack,
att låta den sista röken hvirfla upp och att tända den
sista offerelden. Förom vi sedän de unga att tråda lekarne
på ängen, medan de som vuxne äro, höja glädjesången,
ty vid alit detta fägna sig gudarna, och se med välbe-
hag tili människornas glädje på det heliga bärget Men
innan vi låta glädjens pipor ljuda, anstår det oss af-
handla en allvarsam pian, och böra männers råd afgöra
mäns angelägenheter.
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Hvad bär du i sinnet, Panu? Tala, vi lyssna
tili dig!

Så här lyder mitt förslag, det jag länge öfvervägt,
nu blåser jag upp elden; I egen sköta om den, om
I så viljen hvarom ej, låten den slockna! Vi ha
haft ett godt jaktår, ett godt handelsår, ett godt år på
alla sätt. Tapio är god mot sinä barn, då han gillar dem,
och hans håg är vänlig mot dem. Men han är en krång-
lig herre, ingen gissar hvarifrån hans vind blåser, ibland
är den med, ibland emot. Ett år är han gifmild tili öf-
verflöd, ett annat låter han alit villebråd försvinna. Tapio
är god, men ännu bättre är Pellervo. Då man sår en
handfull säd i jorden, ger han ibland tillräckligt för ett
helt år. Se bara huru Kontoborna lefva och förkofra sig!
De hugga sveder, bränna och beså dem, de föra säden
tili Viborg, hämta hem stora pängar för den och lefva
som rikt folk! Hvarför skulle inte vi Karelare också odla
säd och sälja den i Viborg? Vara tallskogar och löfdun-
garna längs vattendragen äro lämpliga nog, Kontojärvi-
folket kastar redan begärliga blickar på dem. Men det
hjälper inte att hvar man hugger sin egen lilla grötmjöls-
sved; det räcker knappast tili eget bröd. Låtom oss hugga
en väldig sved, låt alla stammens män tillsammans fälla
skogen, tillsammans bränna och bruka den, beså den,
bärga in säden i gemensamt visthus och sedän dela den
efter hufvudtal. Det är mitt förslag!

Då ingen yttrade någonting, fortsatte Panu:
Låtom oss fatta vara yxor och i morgon draga

tili skogs! Förut fördrefvo vi festdagarna med att tömma
ölstånkorna, låtom oss nu tillbringa dem med att svänga
yxorna och hugga upp ett väldigt svedjefält i ödemarken!
Sägen, hvad I tänken!

En röst hördes från hopen af männen:
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Hvad säger Tapio, om vi bränna hans ägor?
Tapio har mark nog! svarade Panu, visande med

handen ut öfver skogar och marker.
Men om han rakat taga sin bostad just där vi

hugga ned skogen? invände en annan.
Jag har utsett ett ställe och rådfrågat spåsållet

därom; där har Tapio ingen gård. Där borta midtemot
Löfuddens sluttning, där förfäderna brände sved, är det
bästa ställe för svedjebruk.

Panu känner nog det bästa stället och kan taga
reda på spåsållets tankan

Det kan han väl, men om elden fattar i skogen,
om branden slipper en ur händerna, vet man inte, huru
långt den går.

Elden kan man släcka, och dessutom fins det
nog råd på skog att bränna, gräset växer bättre, och desto
lättare blir det att färdas i skogen.

Låtom oss lämna den saken åt Panu, som väl
har besvärjelser också mot elden.

Hvad tänken I, män, härom? frågade Panu ännu
en gång.

Ditt förslag är inte dumt, det kunde nog hända,
att säden växte rikligt, men huru kunde de, som bo långt
borta, komma hit för att hugga och bränna?

Lika lätt som de komma hit på jakt och som vi
i vår tur skida tili deras ödemarker. Nu fälla vi sveden,
nasta vår bränna vi den tillsammans, då alla igen komma
hit tili offren. Om Pellervo nu ger oss lycka, komma vi
en annan gång och fälla edra skogar. Vi beså i tur
Karelens moar och släppa inga främmande på vara marker
och vara ägor. Vi förkofra oss, fattigdomen skall ej trycka
oss, skulle lapparne än drifva bort skogens boskap, och
därmed Reita-mannens, den uslingens, ord gå i fullbordan.
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■— Ditt förslag är godt, Panu! Jag kommer, om
också ingen annan gör det!

Jag också!
Låtom oss försöka, så få vi se! Vi förlora ju

ingenting. I morgon skulle annars de unga dansa och vi
äldre sitta vid bägaren. Låtom oss flytta glädjen och upp-
tågen och drickandet dit öfver tili sluttningen af åsen midt
emot. Där svänga vi om med rotyxan; de unga männen
och flickorna med löfknifvarna i sinä händer.

Och Jorma spelar på sin kantele!
Jorma hade hittills icke yttrat någonting.

Jag skändar inte gudarnas offerhelg med att gå
på hvardagsarbete.

Jorma är gammal och vis, men guden är ännu
visare och förstår bättre sin fördel. Att fälla sved är också
ett offer, då det länder guden tili fromma. Då det bidrar
tili att en gång öka Karelens makt, ökar det också gudar-
nes makt Ju bättre de kristna ha det, desto mera växer
Jesus' välde. Låt äfven oss få det bra, så behöfva inte
häller vara gudar vika. Jesus har en kyrka vid Konto-
forsen, där vi förut hade en offerlund. De höggo en sved
där och stannade kvar. Om vi förut haft sveden där,
skulle vi inte dragit oss undan, och vara gudar inte behöft
följa efter.

Jag sade, hvad jag tänkte, då jag blef tillfrågad ...

jag håller på min åsikt, andra må halla fast vid sin.
Låt oss försöka!
Blifve det oss tili båtnad!
Låtom oss genast bege oss på svedhygge! ropade

de ifrigaste bland männen med en röst.
Låtom oss ställa tili ett samfäldt hygge, sådant

man inte förut hört talas om!
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Kommen alla, som vilja ha en andel i sveden. Lik-
som vi dela jaktbytet efter bågtal, dela vi väl jorden efter yxtal.

Vi komma alla!
Låtom oss genast bege oss på väg!
Skola vi börja genast, eller i morgon bittida?
Om natten är det svalast i skogen.
Det är afgjordt! Vi gifva oss i väg, så snart vi

slutat offren.
Panus förslag var godkändt och förklaradt för godt,

och med belåtet sinne steg han ned från klippan.
Nu förrätta vi det sista offret och så låta vi den

sista röken hvirfla upp! f

Benknotorna af det kött, som användts för måltiden,
hade omsorgsfullt lagts åt sidan, och nu samlade man
dem på offerhällen. Så uppstaplades långa vedklabbar
rundt omkring hällen, så att de formade liksom en koja
med spetsigt tak, och därefter antändes de. Mäntien stodo
i en halfkrets omkring elden och kvinnorna bakom rep-
stängslet. Panu höjde sin hand mot himmein och tackade
ännu en gång gudarna för det de nådigt mottagit offren,
bad dem komma ihåg hvad dem erbjudits och offrats och
att män äfven från de mest aflägsna orter kömmit tillstä-
des. Om de i gengäld ville skänka god lycka, jakt- och
fiskelycka och lycka i allting annat, skulle ännu ståtligare
offer nästa år hembäras dem; deras önskningar, sådana
dessa i drömmen och med spåsållets hjälp uppenbarades
för människorna, skulle allt noggrannare efterlefvas. Ingen
skulle låta förleda sig af främmande gudar, deras frestelser
skulle afvisas, och gudarnas heliga ställen, lundar, bärg och
dungar skulle försvaras, om så behöfdes. Ytterligare pri-
sade Panu gudarna för de kloka tankar, som de väckte i
männens sinnen och där läto mogna tili bestämda beslut,
och tili sist sade hän;
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På samma sätt som solen höjer sig, månen växer
tili, och åar och sjöar fyllas tili bräddarna, ber jag er, goda
gudar, fägna oss med ett rundligt mätt af allsköns välsig-
nelse, inom familjen, med boskapen, med pängar och allt
slags öfverflöd! Låten vårt lif bli sorglöst och gladt som
svalans kvitter och gökens galande. Låten våra sinnen
vara utan bekymmer, våra bröst andas lika lätt som vin-
dens lek med lundarnas gröna kvistar! Och låten våra
förhoppningar stiga, likasom rökpelaren där stiger mot
solen, ända tili höjderna bortom himlahvalfvet.

Med klappande hjärtan, fröjd i sinnet och leende
läppar och ögon deltog offermenigheten i siarens bön och
tacksägelser.

Alit det, som blifvit öfver af offermåltiden, bars ned
tili byn för att förtäras under de följande festdagarna.
Hudarne fördes tili offerboden på Panula och hängdes där
på sparrarna att torka.

Panu stannade kvar på bärget, sedän de öfriga gått.
Med Ilpos och Joukos hjälp utspände han den första offer-
tjurens hud, med håren utåt, på ställningen framför gudens
bild, på det denne icke skulle glömma det offer han fått.
Därpå skickade han bort Jouko och Ilpo, men dröjde själf
kvar för att utöfva de trollkonster, förutan hvilka han inte
trodde ens de största offer göra sin rätta värkan; han sam-
lade aska från offerstenen, blandade den i jordens mull,
strödde den på trädens löf, spridde den uti luften och
sänkte en del i den heliga kallan. Han hopsamlade kolen,
och hvad han i öfrigt för det kommande året behöfde af
horn, klor, blånor och andra trolleritillbehör, och dem
förde han tili sin trollsmedja borta på udden.

Då Panu efter nattens inbrott återvände tili byn, hörde
hän kantelespel och flöjttoner, ungdomen dansade på Pa-
nulas gårdsplan, och de äldre männen vräkte sig på slutt-
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ningen af kulien, seende sig tili bästa med öl och mjöd
ur stånkor och stop.

Då Panu kom i sikte, mottogo de honom med glädje-
rop, prisade honom såsom den bäste i alit, ryckte tili sig
sinä yxor och voro färdiga att begifva sig tili svedjemarken.

Om vi arbeta duktigt i natt, hade de sins-
emellan öfverenskommit och meddelade det åt Panu, så
hinna vi fälla skogen före morgonen, och morgondagen
får bli orörd för dans och glädje!

Alla satte sig i rörelse för att draga tili svedjelandet.
Med yxen på axeln skyndade de ned tili stranden och
rodde öfver sundet. Sjungande och spelande drog offer-
menigheten i öfverlastade båtar öfver den lugna sjön bort
mot Löf-uddens spets, därifrån Panu visade vägen tili
hygget, själf gående i spetsen för tåget.

. Ytterst på udden och längs stränderna på bägge sidor
växte löfskog, där sälg och rönn blandade sig med hägg
och pii. I mån som marken höjde sig, förbyttes skogen tili
björkskog, som blef alit ståtligare, ju närmare krönet den
växte. Midt på udden höjde sig marken ytterligare, och
ett stycke längre fram reste sig granar och mot landsidan
bland löfträden mörka furor och bakom dem barrskogen,
sträckande sig ända inåt ödemarken.

Sedän Panu uppställt sitt folk på högsta spetsen af
kulien, utpekade han för hvar och en af dem rundtomkring
en stor, åt gudens gök helgad björk ett träd att fälla.
Därpå täljde han några spånor af silfver och guld, dem
han kastade under trädet och bad Tapio och alla skogens
andar om förlåtelse, sägande sig icke ämna olofvandes, eller
utan att ha rådfrågat spåsållet, fälla något träd. Lika litet
ville han tillägna sig dem för intet eller för allan tid, utan
toge han skogen blott som lån, och skulle han låta nya och
bättre träd växa upp där i stället. Då sveden vore huggen,

Aho, Panu. 23
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blefve det bra för orrar, ripor och tjädrar att under ris-
bråten gömma sinä ägg och ungar. Då grödan började
växa, blefve där öfverflöd på mycket grönt för hararna,
och när kornet börjat bilda halm, finge älgarna och deras
kalfvar komma och taga sin an del. »Vi själfva fika inte
efter någon stor del, vi fälla inte dina björkar i hopp om
rikt utbyte; för din skull, Tapio, fälla vi dem och för att
fägna dig, Mielikki; det blir lätt för dina tärnor att leka
och rasa på den blomstertäckta sveden, medan du själf
sitter här under björken, och din gök galar i dess topp.»

Panu var icke fullt allvarsam, under det han talade,
ett löje gömde sig under skägget, och skrattet glimmade i
blicken. Sedän han slutat sinä halft runolika ord, slog
han sin yxe i björken, och de andra följde exemplet.

Det blef en glad afton och en glad natt i skogen,
där männen i skjortärmarna skredo fram med sinä yxor,
och kvinnorna följde efter, brytande kvastar och löfkärfvar
och fyllande den lugna, ljusa sommarnatten med sång för
att fägna arbetarne. Gamla, knotiga björkar, som en mans
armar ej räckte att omfamna, föllo tillhopa med urgamla
furor i ett oupphörligt växande virvarr, bildande ett väldigt
svedjeland, som från kulien bredde ut sig både åt spetsen
af udden och inåt ödemarken. Då och då tog någon
fågel tili vingarna, eller hoppade en hare upp och sprang
sin väg, men hvarken fåglar eller harar oroades, Tapios
boskap skulle få vara i fred. Och där och hvar lämnades
ett eller annat större träd kvar, åt göken att gala i och
åt örnen att hvila sig på.

Främst af alla äflades Panu, hans blanka yxe blixt-
rade tili snabbare än någon annans, under det spånor yrde
omkring såsom då ett kvarnhjul stänker vattendroppar.
Hän kände sig tili mods som krigaren, då hän härjar i
den flyende fiendehopen och krossar dess sista motstånd.
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Alla hans planer hade utfallit väl, alla lyssnade tili honom
och lydde honom, Karelens folk vore enadt på nytt, det
gamla Panu-väldet erkändt och han själf upphöjd tili hela
folkets siare.

Då morgonen grydde och solen gick upp, var sveden
huggen, skogen fälld och en stor uthuggning gjord på
gränsen tili den ändlösa vildmarken. Där förut icke annat
synts än en flik af himmein mellan trädtopparna i skogen,
därifrån syntes nu det grönskande offerbärget och den
blånande fjärden kring dess fot.

Mannen sutto efter soluppgången under gökbjörken
midt på sveden, förtärande sin frukost, som kvinnorna
ställt i ordning. Deras lemmar voro trötta nog efter det
ovana arbetet, men de kände sig väl tillfreds, då de betrak-
tade arbetsplatsen.

Då gol den första göken på det heliga bärget. Alla
hufvuden blottades, och Panu sade;

Lyckogöken gal lycka åt Karelens folk!
Göken på det heliga bärget gol länge och utan

uppehåll. Då den slutligen tystnade, upptog en annan gök
galandet från toppen af björken midt på sveden.

Lyckogök, du gal lycka åt vår sved!
Men medan allas ansikten voro vända uppåt mot

björktoppen, där fågeln syntes nicka på hufvudet och vippa
på stjärten, bröts dess röst midt i galandet, fågeln flaxade
med vingarna som om den velat taga tili flykten, den
kastade sig åt sidan och störtade tili marken invid Panus
fötter.

Alla skyndade att se efter hvad det var, som bragt
guldfågeln tili marken. Den hade en pii i bröstet och
låg död framför dem.

Hvilken usling var det, som sköt lyckofågeln?
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Pilen undersöktes. Den gick från hand tili hand,
medan andra skyndade att leta efter skytten på svedjelandet,
men ingen kände pilen och på sveden fans ingen. Den
som skjutit, hade gjort det från den ofällda skogen. Men
huru kunde någon träffa en så liten fågel på sådant håll?
Ingen kände en sadan bågskytt.

Pilen är gjord på samma sätt som Reita-folket
gör sinä pilar, sade någon.

Huru skulle en lapp ha vågat sig hit med sinä
pilar?

Men Panu hade blifvit allvarsam. Han kände igen
pilen och visste hvem som skjutit den, men låtsade som
om han ingenting vetat.

Pilen hade under sin vandring från hand tili hand
kömmit fram tili Jorma. Han hade värit hemma i sin
stuga för att ställa i ordning sinä nät, då han nasta dag
ämnade sig på vårfiske. Då han rodde förbi i sin ek-
stock, hade han ej kunnat låta bli att stiga i land och gå
för att bese sveden.

Han sköt din lyckofågel, Panu, och hotade dig
själf, sade han.

Hvem gjorde det?
- Det är Karis pii.

Också Panu hade kändt igen den såsom Karis.
Han förföljer mig utan skäl, men han gör det

fåfängt... på mig rår han inte! Min lycka står under
mäktigare skydd.

Pilar ha nog rådt på större än dig, sade
åter Jorma och tillade: Han I hört att fogden blifvit
dräpt?

Panu ryckte tili, hans skägg darrade, och ansiktet
bleknade.

Är fogden dräpt?
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Kari har hämnats Annikkis död . . . han kräfver
nog hämnd också en gång af dig. Han har lapp-pilar
tili hjälp.

Huru vet du det? Eller sladdrar du bara?
Det kan vara detsamma, huru jag det vet, men

det budet har kömmit, att han fick en pii i ryggen och
föll i forsen. Jag bryr mig inte om att säga mera, tron I
det inte, så hören själfva efter. Det säger jag bara: det
har du fått för att du sköt Tapios lo och därför att du
hånade husguden med brännvin.

Det var af Panus värdinna som Jorma erfarit nyhe-
terna, och hon hade i sin tur fått dem af Reita. Men utan
att vidare orda om händelserna gick Jorma sin väg.

Panu talade icke häller vidare om saken, och män-
nen lämnade sveden.

Men från den dagen ansågo Karelens män Panu
underkastad blodshämnd, och Panu läste tvifvel i deras
blickar, som om deras förtroende för honom försvunnit.

Om den förre fogden dött, så få vi en annan
och bättre, morskade sig Panu för att också upplifva de
andras mod.

En ny vän är icke alltid lika värd som en
gammal.

Han må vara hurudan som hälst, vi behöfva inga
främmande vänner.

Men männen tycktes fortfarande vara modfällda. Ska-
kande sinä hufvuden åtskildes offermenigheten, missnöjet
gaf sig tili och med under vägen luft i ord:

Nog lär mitt stora offer värit fåfängt.
Hvad betalade du?
Sex skinn för ett magert ungnöt.
Panulaboarna klå oss .

..
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Det blir ingen lycka med den sveden.
Det spörjs, om inte ödemarken tili sist kommer

att hämnas.
Jorma hade rätt.
Jag hjälper inte tili att tända på den.
Inte jag häller.
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Männen hade alla begifvit sig bort på vårfiske. Rodda

af trälinnor hade de begifvit sig på väg tili de aflägsnaste
fjärdarnas holmar. Medan fisken lekte och steg upp från
vattendragen längre ned, tillbragte de där hela våren med
notdragning och utläggning af nät och krokar. Sedän
fisken rensats, torkades den i solskenet för att gömmas
tili vintern.

Kvinnorna däremot hade blifvit kvar i hembyn för
att släppa boskapen på bete, att utföra de därvid brukliga
signerierna och för boskapslyckan offra tili husgudarna.

Ilpola-hjorden var den bästa i Panula by, större än
på själfva Panula, och Ilpotar i boskapssigneri den skick-
ligaste af stammens kvinnor. Panu undervisade henne
hvarje vår i nya trollkonster, och alla byns kvinnor vände
sig tili henne för att få lära dem. Ty Panus egen vär-
dinna dög inte att utföra signerier och ännu mindre att
undervisa andra i sådana. Ilpotar utförde dem hvart år
också på Panula.

Urbanidagen infunno sig byns kvinnor tidigt på
morgonen för att få råd. Ilpotar tog emot dem såsom
kära inbjudna gäster, bordet var dukadt med hela högar af
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osyradt bröd, piroger och smakliga kakor, dessutom fans
där smör,' kött, fisk och mjöd. Men äfven gästerna hade
med sig allehanda förning, en förde med sig en ask smör,
en annan en näfverflaska fylld med sait, en vara både
sällsynt och dyrbar —, en tredje ett knytevarmt hvetebröd;
där fans en, som skänkte värdinnan tyskt garn, en annan
åter strumpor, skjortor, band och gåfvor af alla slag.

Ilpotar tog värdigt och nådigt emot sinä gäster, bad
dem sätta sig vid bordet och trugade dem att äta och
dricka, utan att låtsa veta hvarför de kömmit.

Värdinnan blir glad tili sinnes, då det kommer
främmande tili gården, pratade hon. Det är säilän I
kommen; oftast går er väg förbi. Mycket är det ju visst
inte jag har att bjuda på, men huset ger hvad det förmår
.. . sitten ned och tagen för er!

Vi komma ofta nog, vi ha alltid ärende tili Ilpotar,
och hvar gång är välfägnaden bättre än förut, svarade
den förnämsta af värdinnoraa.

Grannarna äro alltid välkomna, sade Ilpotar på
nytt. Alltid då de ha ärende, ännu mer då de komma utan.

De öfriga kastade då blickarna på den, som först
taiat, och denna sade:

Vi komma än en gång för att höra hvad du,
Ilpotar, har att lära oss för signerier i sommar ... vi ville
lära oss af din visdom att skydda vara kreatur. . . och för
att vara säkra på att gå rätt tillväga, då vi släppa ut dem på
bete .. . Om du inte är villig att säga någonting den här
gången, komma vi igen en annan gång.

■— Hvad är väl min klokskap värd? Kvinnovisdom
betyder inte stort, ringa skattas kvinnokunskap. Men om
I ären nöjda med det jag hört af andra ...

Dina råd hjälpa alltid, dina signerier göra alltid
värkan.
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Då hennes gäster spisat och druckit, sade Ilpotar:
Signerier äro af nöden i år, då så många faror

lura ...kyrkofaror, lapp-hat, hemliga sjukdomar och ormar,
ja inte ens Tapio är att lita på, ingen kan borga för hans
hundar och bestar.

Lär oss något signeri, vi lyssna med öppna öron.
Andra må göra som de vilja, jag gör så här,

fast jag inte vet om det båtar. Jag tar en näfverrifva, för
hvilken näfvern tagits från skuggsidan af en trädstam . ..

Jag äger inte sadan näfver ...
Du kan få det af mig, om du viii. .. jag häller

i den litet mjölk af hvar ko, som skall släppas på bete,
och aktar mig att titta i stäfvan, medan jag mjölkar dem.

Om man tittar i stäfvan, förlorar signeriet sin
värkan.

Hur skall man då bära sig åt?
Man ställer sig på knä, med fållarna uppdragna

tili knäna och ser bort mellan kons ben.
Alldeles så, det är en gammal mjölkningskonst.
Låt vara, men det är bäst att du inte glömmer

den, annars är det inte alls värdt du börjar. Och när
man slutat mjölka, knycker man tre hårstrån från hvar ko.

Från hvilket ställe?
Mellan öronen, från svansroten och från vänstra

hasleden. Sedän tar man aska från tre eldstäder, från
kokhuset, från badstun och från rian.

Och jag, som kokade lut på askan från rian.
Du kan få från vår ria, där fins tillräckligt. Askan

strör man i mjölken, och sedän för man mjölken ut på
betesmarken och går i en ring så långt man viii låta
kreaturen gå. Om man inte hinner med det på en dag, gör
man det på två och så stänker man litet emellan mjölk
på marken. När man gjort en sadan ring och genast
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därefter släpper ut korna, halla de sig hela sommaren
inom denna ringade trakten, där inte något rofdjur rifver
dem och inte ens sjukdom rår på dem.

Är det alit, som behöfves?
Jag brukar för min del ännu litet tili, den som

har lust kan gå och göra på samma sätt: jag tar tre stjärt-
fjädrar af en tupp och snor dem kring klockremmarna.
Sedän häller jag grutdricka i ett kärl och lägger dit kloc-
korna med sinä remmar, men skärorna och håren böra
vara lika många som jag har klockor. Så bär jag kärlet
på ryggen kring fähuset, tre gånger medsols och tre gån-
ger motsols, sätter därpå klockorna på korna och hänger
skäror och liar öfver ladugårdsdörren. Då alla korna
smakat på drycken, löser jag deras klafvar och släpper
dem ut på gården, och då komma de hvar afton hem, så
snart solen börjar gå ned.

Med ögonen vidöppna af förvåning lyssnade värdin-
norna tili sierskans ord.

Dina signerier låta bra! Lär oss flere!
Lär oss flere, låt höra!

Ilpotar lärde dem ännu andra signerier, berättade
huru man skulle bära sig åt för att skydda herden, hur
korna skulle behandlas för att bli lättmjölkade, och hur
man skulle få rätt på dem, då de gått vilse i skogen.

Det är dugliga signerier du känner! utropade
de andra kvinnorna med stigande beundran.

Signerier måste nog utföras, svarade Ilpotar, men
offer göra alltid större värkan. Mannen offra alltid åt de
stora gudarna, vi måste blidka de små. Ett signeri, som
man lärt af en annan, är inte så mycket värdt som ens
eget offer. Enhvar måste föra sinä egna håfvor tili hem-
lunden.

Har du redan själf offrat, Ilpotar?
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Inte ännu, men jag ämnar just göra det.
Låter du oss följa med dig?
Guden låter inte skrämma sig af kara gäster.

Hvar vår uppmanade Ilpotar sinä gäster att ohra åt
sinä egna husgudar, och hvar gång brukade de på samma
sätt följa henne tili hennes egen offerlund.

De ställde sig i en rad på Ilpolas gårdsplan, Ilpotar
främst, likasom Panu vid männens offertåg, och begåfvo
sig tili offerlunden på Ilpola.

Hvar gärd hade en egen liten offerlund, där värdin-
nan offrade något af gårdens tidigaste håfvor, åtmin-
stone fans där ailtid en rönn bakom visthuset. Men den
största och vackraste offerlunden fans på Ilpola, den var
bäst skött af dem alla, var den bäst belägna och med
gåfvor rikligast försedda. Dit förde llpotar sinä gäster; det
var en dunge af hvita björkar, kvistade så högt upp som
man kunde nå med handen, och alla träden voro helgade
åt de aflidnes andar. Där var först och främst den gamla
värdinnans träd, säkert hundra år gammalt, det stod där
än som minne af en kvinna, den där lefvat tili hundra
års ålder, och som värit berömd vida omkring för den
boskap hon uppfödt. För att få hjorden att trifvas, slog
man ailtid vid det trädet en stäfva af den första råmjölken
af hvar nykalfvad ko.

Dit gick llpotar först och ställde en skål mjölk vid
foten af trädet, som var omgifvet med ett röse af strand-
stenar, och rundtomkring var marken rensopad. Hvar
gång kvinnorna gingo dit, bar hvar och en af dem en
sten tili röset, för att förstora den heliga ormens och vess-
ians bostad, ty man visste, att de bodde i stenröset och
togo sin andel af offergåfvorna.

Ett litet stycke därifrån stod en annan gammat, afli-
den värdinnas träd, hon var berömd därigenom att, tack
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väre de kraftiga signerier hon kände och de goda vall-
herdar hon förstått att skaffa sig, björnen aldrig rifvit hen-
nes kreatur. Åt henne lofvade Ilpotar ett kalfskinn, det
finaste och bäst garfvade hon kunde få, och hon bekräftade
löftet genom att hänga upp sinä nya läderskor på björkens
grenar; de öfriga kvinnorna följde hennes föredöme.

En tredje björk var sedän urminnes tid helgad åt
minnet af en kvinna, som dött ogift, en syster tili släktens
stamfäder, hon hade haft rykte om sig att baka de bästa
piroger på sin tid. Vid roten af hennes träd fans ett offer-
bord, bestående af en flat stenhäll, på hvilken alltid piroger
och semlor nedlades, för att alla degar skulle jäsa bra, och
bakningarna lyckas.

En hei rad af träd var hälgad åt kvinnor, som värit
skickliga i hushållsgöromål, och ett af dem var en Ilpola-
dotters, som värit händig i slöjd och en god väfverska.
Värdinnorna offrade nu åt henne, upphängande på gre-
narna, den ena en hufvudduk, den andra ett förkläde, ett
band eller ett par strumpor.

Ilpotar gick från träd tili träd, frambärande offer och
uttalande böner med sakta mumlande röst, och de främ-
mande följde henne, görande lika som hon. Då hon såg
att hennes gäster också offrade, sade hon:

De aflidna begära inte gåfvor af de främmande . ..
de noja sig med det gården offrar.

Men gästerna bådo:
Låt också oss offra ....du missunnar oss väl

inte att också bli ihågkomna, då de beskära dig något godt.
Missunna! Det skulle jag inte göra, om de så

gåfve er alit och mig ingenting.
Du har goda husgudar, som lyssna tili dig och

gifva dig hvad du önskar, dina kreatur trifvas alltid och
lpo har alltid tur i handel.
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Där är mitt träd, ännu okvistadt. Det kvistas först,
när jag en gång dör.

Och då offra de.
Hvem skulle offra åt mig? . . .

Åt dig offra säkert alla, du, som kan utföra alla
signerier.

Om de bara inte fällde tili marken alla de heliga
träden.

Hvem skulle väl hugga ned de heliga träden?
De, som önska göra det, slipa redan sinä yxor.

Faror och ovänskap hota, det kan ingen veta, om Panu
är i stånd att afvärja dem alla. Jag såg nog, att han är
rädd för någonting, fastän han ingenting sade. Han anar
någonting ovanligt. Han begaf sig på fiske, men sade tili
att, om något hände, skulle man bringa honom bud.

Hvad kan han väl frukta?
Också fogden dog ju. Panu har gjort Kari tili

en bitter fiende. Oökens död berörde honom närä. Och
inte häller lapparna äro att lita på. Reitas son stryker ju
omkring här.

Hvad viii han här?
Han låg ju på lur på offerbärget. Då Panu

hörde det, sökte han honom en hei dag med sin hund,
men fick inte rätt på honom. Han tror att han färdades
den här vägen tili Lappland för att söka rätt på sin stam.
Den hade bort utrotas tili sista man. Kanske var det han,
som tog mitt offerlam, då det inte synts tili.

Ilpotar kände visst tili en hei hop hemligheter, som
de andra inte hade reda på, men ännu flera låtsade hon
kanna. Nu var det tid för de andra att bege sig hem för
att utföra sinä nylärda boskapssignerier, hvarför kvinnorna
sade sitt farväl tili Ilpotar, som själf blef kvar i lunden för
att värkställa de hemliga offer, som ingen annan fick se.
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Vid ändan af en liten vik med sandiga stränder stod
en rönn, ett vackert träd, hvars gulhvita blomklasar som
bäst spredo sin starka doft. Ilpotar hade med egna händer
planterat den på en gräsklädd kulle och rödjat omgifningen
tili åminnelse af sin lille son, som nu skulle hafva värit stor
och ståtlig, om hän fått lefva. Hon hade hoppats att hän
skulle bli en siare, hän hade haft alla kännetecknen, och
hän hade bort bli lika framstående som Panu, men afund
eller okänd fiendskap hade gjort ända på honom, hvilket-
dera det nu än värit. Hon misstänkte Panus hustru, ja,
ibland misstänkte hon Panu själf. Väl hade hon trott att
Panu skulle skydda och bevara sitt eget kött och blod,
men Jouko blef född, fadern började uppfostra den stac-
karen tili sin efterträdare och brydde sig inte mera om
Ilpotars son. Hon funderade ofta på, hvad hon bort göra
för att få behålla honom, hon ångrade tili och med, att
hon inte låtit döpa honom 1 jesu Kristi namn . . . hvem
kunde veta, om inte det skulle skyddat honom mot hem-
lig ovänskap?

Ilpotar trodde inte, att hennes barn vore dödt. Hon
trodde, att hän funnes i en annan värld, som vore lik
denna, att hän där växte upp och väntade henne. Därför
offrade hon efter hans död först barnkläder och leksaker och
längre fram bågar, pilar och alla slags jaktdon; hon bad
alltid, att hän skulle skänka henne lycka, och hon torkade
sinä tårars flöde med en duk, som hon sedän hängde 1 rön-
nen. Ingen kände tili det helgade stället, och Ilpotar talade
aldrig om det för någon. Hon begärde aldrig mycket på
en gång, för att icke trötta honom med alltför många
böner. En bön upprepade hon likväl alltid: att hän skulle
komma tillbaka, låta sig födas på nytt i denna världen,
kraftigare än 1 sin förra gestalt.
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Men Panu hade inte förändrat sinnelag, hän bemötte
henne kyligt och omfamnade henne endast säilän tili tack
för god badstu. Redan då hän återvändt från marknaden,
hade hän visat sig kali, och sedän ilpotar mottagit och
undfägnat prästen, och Ilpo icke lyckats bränna honom
inne i badstun, hade kylän blifvit allt större.

Försänkt i tankar gick Ilpotar bort från sin offerlund
längs stranden. Då hörde hon bölande af boskap från
Panula på motsatta sidan af sundet, och att kreatur rörde
sig på bakgården där.

Ilpola-värdinnan kände sig uppbragt, hennes sorgsna
tankar försvunno, hon vardt vred, sköt ut en båt och rodde
öfver tili granngården. Men innan hon hann i land och
upp på gården, försvann den sista kalfvens svans ut genom
ledet. På gården stod Panus värdinna jämte sinä tjäna-
rinnor. Ilpotar hade alltid förut utfört boskapssignerierna
på Panula. Nu hade hjorden utsläppts på bete henne förutan.

Jag trodde, att jag skulle behöfvas här nu som
förut, sade hon hvasst. Det fägnar mig, att också
Panula-värdinnan nu utför sinä signerier efter eget tycke.

Vi ha offrat och utfört signerier, som äro värk-
sammare än dina, svarade Panus värdinna, småleende som
om hon skämtat.

Var det Panu, som lärde dig dem? frågade Ilpotar.
Värdinnan svarade ingenting, utan vände henne

ryggen.
Kunde du icke meddela den trollkonsten åt andra?
Hvar och en får sköta sitt på eget vis!

Trälinnan skrattade och såg menande ut, nastan som
ora hon hanat, och Ilpotar kunde icke fatta hvad som
åstadkommit ali denna förändring.
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Panu hade bestämt att Jouko denna sommar skulle
valla boskapen. Hän vågade icke lämna den i kvinnornas
och småpojkarnas vård, då så många ovänner och afunds-
män lurade och lade ut försåt. En mera vuxen kari måste
följa med ut i skogen, en, som kände tili signerier och
som framför allt kunde rikta en pii, i händelse att lapp-
vargar hotade kreaturen eller järfven ansatte dem, en man
som kunde skrämma bort björnarna med sin lur. Hän
hade noga inpräntat en mängd signerier hos Jouko, björn-
signerier, skogssignerier och andra, medels hvilka vilse-
gångna djur kunde frälsas ur skogens våld. Hän trodde
att Jouko lagt allting på minnet och hade befallt honom
att på Urbanidagen tillsammans med Ilpotar nogsamt ut-
föra allt, som vore af nöden, då hjorden släpptes på bete.

Men Joukos mor hade icke väntat på sin gäst, och
brydde sig ej om att låta Ilpotar utföra signerierna. Tidigt
på morgonen, då de andra kvinnorna begåfvo sig tili Ilpola,
väckte Panula-värdinnan Jouko och meddelade honorn
märkliga ting. Nu skulle de inte utföra några gudlösa
signerier, utan nu skulle boskapen helgas åt de högre
makter, som allena kunde skänka hjälp och skydd. Hon
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berättade, att hon ofta nog gjort det i hemlighet, men nu,
då Panu vore borta, vågade hon det och skulle inte säga
någonting åt Ilpotar. Panus gudar och det skydd, de
kunde skänka, vore ingenting i bredd med dem, som be-
skyddade Panus värdinna.

Jouko hörde på med största förundran och såg för-
vånad på sin mor, hvars ögon lyste med en underlig glans,
och hvars insjunkna kinder glödde. Hon hade värit rätt
märkvärdig den senaste tiden. Sedän offerdagen hade
Jouko ofta sett henne om natten smyga sig bort i skogen,
bärande någonting under sitt förkläde. Hon gick dit för
att träffa och tala med någon. Modren förde honom nu
tili ladugården, ställde honom vid dörren, bad honom
vänta och försvann själf i den aflägsnaste spiltan, som var
tom. Där tände hon ljus framför någonting, som glänste
som guld, och som omgaf, tycktes det, en bild af en män-
niska. Hon föll på knä, bugade sig ända ned tili marken
och slog pannan mot golfvet och mumlade märkvärdiga
ord, som Jouko icke förstod.

Hvad gör du, mor? frågade Jouko.
Jag ber tili min gud, den ende hjälparen, tili

jungfru Maria, modern, tili hennes lilla son och tili alla de
heliga männen.

Hon bad ännu en stund, släckte så ljuset, tog hiiden
från väggen och ett vattenkärl från sparren därunder och
gick från djur tili djur, gjorde ett korstecken med hiiden
öfver kornas hufvuden och stänkte vatten på deras ryggar.
Därpå tog hon från sparren den med olja bestrukna näf-
verfacklan, som ännu rykte, och svängde den vid hvar ko;
gick därpå ut och rundtomkring ladugården med hiiden
och facklan i händerna, upprepande vandringen tre gånger
och korsande sig gång efter annan öfver ansikte och bröst.

Aho, Panu. 24
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Hvad betyder det där? frågade Jouko på nytt.
Det talar jag om en annan gång, nu hinner jag

inte. Det här är en helig bild, som jag fått som gåfva af
en helig man från Valamo, holmen med kyrkorna, du vet.
En gång skola vi fara dit, Jouko, där finnas tempel, som
glänsa af guld och silfver, där klinga klockor, och sangen
ljuder utan afbrott. Jesus i Kontola är fattig i bredd med
Valamo Jesus. Där bor en stor gud, hvars like inte fins i
Karelens land, honom tjänar jag, i hans namn välsignar
jag min boskap och behöfver inga andra signerier.

Jouko var alit mera förvånad öfver det han hörde
och såg. Hans mor släppte ut boskapen i fätåget och
kom sedän med glänsande ögon fram tili honom, där han
stod vid ladugårdsdörren, gjorde ett korstecken också fram-
för hans ansikte och stänkte vatten på hans bröst.

Gå ut i skogen, valla boskapen där, hvarken hat
eller onda ögon rå på dig! Om jag vågade, skulle jag
skänka dig min tro, men kanske jag en gång vågar också det.

Men med ens skälfde hon tili, blef orolig och
hviskade: Ilpotar kommer! Gå, skynda efter boskapen.
Ingenting om det här åt någon människa, de slå ihjäl mig,
om de få veta det! Hon täckte sinä signeriredskap med
förklädet och skyndade att dölja dem i ladugården.

Jouko hastade efter hjorden. Sedän kreaturen rusat
genom löfskogdungarna och sprungit omkring en stund,
medan Jouko följde efter dem med sin hund, som skulle
hindra dem att sprida sig alltför långt från hvarandra, slogo
djuren sig tili ro på en gräsrik öppen plats att beta
och hvila.

Jouko satte sig på en sten vid kanten af den röjda
marken ett litet stycke från en stig, som gick öfver den.
Vallherden finge aldrig sätta sig alldeles närä tili eller på
själfva vägen, det hade fadern sagt honom. Där ströke
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de onda andarna fram, och där lurade de hemligaste
försåt.

Hans far hade lärt honom en mängd signerier för
att öfvervinna försåtliga faror, men nu kom Jouko inte ihåg
ett enda af dem, och ogjorda blefvo de alltid, då fadern
icke var där och liksom ledde honom vid handen under ut-
förandet af dem. Det funnes så många faror, som lurade, och
man visste aldrig, hvarifrån de kunde komma. Huru skulle
man skydda sig, då man inte visste mot hvad det vore?
Annikki kunde inte häller gissa, huru hon skulle komma
att dö, Annikki, med hvilken hän förut, då de voro små,
brukat gå i väli. Lika litet hade Kuisma vetat att hän skulle
gå under, eller fogden, att hän skulle falla i forsen. Inte
ens hans far hade utan Karis hjälp sluppit ur björnens
klor, fastän hän värit signad mot faran, men Kari icke värit
det. Gamle Jorma litade ej på signerier, utan sade alltid,
att man skulle bedja. Mor hade andra gudar än far och
brukade sinä egna signerier, hvarifrån hon nu sen månde
hafva fått dem, och hon vore rädd, att far sloge ihjäl
henne, om hän finge reda på dem. Prästen förföljde
fadern för hans kunskaps skull, och förbannade honom:
fadern förbannade tillbaka och ville bränna prästen, så att
hän inte skulle komma dit en gång tili med sin visdom.

Jouko visste inte, hvad som vore bäst: hän kände
sig alltid rädd och hade alltid lust att fly undan någonting
och någonstädes hän, men hän visste inte för hvad hän
skulle fly och hvart. Då hän rörde sig i skogens skugga
med båge och pilar, kände hän sig förtröstansfull och ännu
mera då hän var på fiske vid stranden af någon lugn
insjö och satt med sitt metspö vid rotändan af någon kull-
fallen gran. Men då hän gick i väli, fyllde saknad hans
sinne och sorg hans bröst, utan att hän visste, hvad som
vållade detta. Där hade hän känt sig rädd för vargarna,
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björnarna och rädd för tjuren, som alltid gick med styf
nacke och mörka blickar, släktens gamla, stora, svarta tjur,
från hvilken alla offerdjuren stammade. Också nu låg den
midt på fältet, och såg ut som om den icke värit vallad,
utan som om den själf vallat både hjorden och vallherden
och hållit ögat på denne och lagt någonting på minnet,
som den en gång ämnade tala om. Det föreföll Jouko som
om den motvilligt gått tili skogen och känt sig ovan efter
de signerier hans mor utfört, som om den tänkt och
grubblat däröfver och på något sätt ämnat meddela det åt
Panu. Om far skulle få veta det ... hän visste att mor
räddat prästen och att Jouko hjälpt henne, och att boskapen
blifvit utsläppt på bete i Jesu namn . . . hän skulle en
gång få veta det; under att hän inte redan visste alltsam-
mans! . . . i ångest och fruktan därför hade Jouko lefvat!
hade darrat för sin far och hans steg och värit färdig att
springa undan i skogen hvar gång denne kom hem och
i synnerhet, då hän kom från sin trollkoja ute på udden
vid offerberget. Där språkade hän med dolda andar, där
meddelade de sig med honom i drömmen, och de skulle
nog berätta honom allt.

Om det bara funnits något signeri, hvarmed hän kun-
nat skaffa sig skydd mot fadren. Jouko hade försökt råd-
fråga spåsållet, men inte kömmit tili någon klarhet på det
sättet. Hvad månde det spåsåll säga, som hans far själf
gjort? Jouko hade själf förfärdigat en spåtrumma, men
hvad kunde den väl veta, då den inte vore signad af
siaren? Jouko skötte och födde och vattnade på det om-
sorgsfullaste onnen i Reitas hufvudskål, såsom hans far
befallt honom. Den var far rädd om och fruktade mer än
annat att den skulle försvinna . . . om den sluppe undan
och doge, skulle en stor olycka uppstå. Om hän kunde
få den i sitt våld och få den att lyda sig? Om hän skulle
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föra bort den och gömma den? Då skulle far inte våga
företaga någonting, då skulle hän få lof att vara god för
att få den tillbaka. Men om ormen skulle försvinna på
vägen, om den slingrade sig ur hans händer, och Reitas
ande sluppe fri . . . Nej, det försöket vågade Jouko sig ej
på. Hän greps åter af lusten att fly, att begifva sig bort,
lämna allting, men hvart kunde hän väl taga vägen, dit
fadrens hand icke skulle nå? Tili Kontojärvi, i prästens
beskydd? Bortom förbannelsebärget räckte inte fadrens makt.
Men skulle hän väl kunna hinna dit, innan hän väl blefve
gripen? Hade hän inte uppdragit åt den svarta tjuren att
vakta honom? Kanske den skulle rusa efter honom och
spetsa honom på sinä horn?

Och Jouko kände sig alit mera öfvertygad om att
den låge där och hölle reda på alla hans tankar och fun-
deringar, och han vågade inte röra sig, för att den icke
skulle tro att han begåfve sig på flykt. Bloden sjöd i hans
hufvud, hjärtat bultade och skogsbrynet började svaja som
i storm, ehuru ej det minsta luftdrag kunde varsnas.

Då hörde han röster i närheten och vaknade ur sinä
drömmerier. Några pojkar från byn kommo springande
längs skogskanten efter sinä kor, som just utsläppts på bete.
Korna drogo sig in i en däld nedanför rödjan, men poj-
karne stannade kvar här uppe; utan att märkä Jouko, satte
de sig vid vägkanten med sinä näfverväskor och började
öppna dessa.

Nu äta vi vallhjonsfrukost, sade en af dem och
drog fram bröd, smör och fisk ur konten och lade dem
på en sten.

Nyyri du! ropade en annan af de tre pojkarne.
Ät inte förrän du signat det.

Hvarför inte, Leiro?
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Någonting ondt kan komma in i dig.
Det är redan signadt hemma.
Ja, men man måste göra det också i skogen.

Vi lägga alla vara kontar på stenar och så signa vi dem.
Kan du göra det?

Pojken tog både sin egen och de andra pojkar-
nas knifvar, spottade på knifbladen, stack dem ned i jor-
den rundtomkring stenen och sade någonting med sakta
röst. Så steg han mellan knifvarna, hoppade några steg i
kors, ryckte dem ur jorden, kastade dem tillbaka med
spetsen mot marken och ropade: Må hvar och en taga
sin egen!

Hvarför gjorde du på det sättet?
Så att det inte skulle gå som det gick Kullervo.
Huru gick det Kullervo?
Han bröt sönder sin knif mot en sten. Då man

gör som jag nu gjorde, brister ej knifven, vore än hvilken
sten som hälst inbakad i bullen.

Men Kullervo blef ju ond och förtrollade korna
tili vargar, och så refvo de ihjäl värdinnan, som inbakat
stenen i bullen.

I de här bullarne finnas inga stenar.
Någon ond ande kan väl ha stuckit dem dit.
Har du sett någon ande?
Det har jag, många gånger. Om man en som-

marnatt ligger orörlig på lågländt mark och länge ser bort
genom glesskog, ser man dem röra sig där.

Har du också sett Tapio själf?
Honom se inga andra än fullvuxna. Inte ens

siarens Jouko har sett honom, sägs det.
Han får väl se honom, då han själf blir siare.
Men jag såg en gång Ahti ... han kastade sig

i vattnet från en klippa, då vi rodde ut på mete. Då vi
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kastade ut refven, knyckte han i den i förbifarten och
ämnade draga den i sjön, men då jag ropade:

»Släpp min ref, du onda spöke,
Vattuvarg, låt bli mitt snöre!»

så släppte han den, men kroken tog han.
Såg du, hur han såg ut?
Det gjorde jag visst, då han dök ned i sjön från

klippan och tumlade i vattnet.
Hur såg han ut då?
Man kan inte beskrifva, hur en ande ser ut, om

man sett den aldrig så noga.
Den tredje af pojkarne hade bredt sig en smörgås,

medan de andra pratade, och sade nu med munnen full:
Jag kan också göra ett signeri, som värkar, när

man förvillat sig i skogen och börjar bli rädd. Man tar
en sten i munnen, en käpp i hvardera handen och går
ett litet stycke med ögonen slutna. .

.

Och med munnen full af smörgås!
De andra skrattade.

Så öppnar man först högra ögat och sedän det
vänstra, och så först det vänstra och sedän det högra, och
då ser man vägen.

Pojkarne började turvis öppna högra och turvis
vänstra ögat, och så brusto de ut i skratt. Men med ens
tystnade de.

Man får inte skratta högt i skogen.
Hvarför inte?
Tss! Ser du? Där borta är en ande, som sofver.

Ett litet stycke från vägen hade en gran, som upp-
ryckts med rötterna, fallit tili marken. De krokiga rötterna
sågo ut som ett tioarmadt spöke.

Under den sofver skogsanden ... man får inte
gå förbi där utan att offra, hviskade Nyyri.
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Hvad skola vi offra?
Vi gifva honom litet fiskpirog, en bit smör och

litet kaka och halla ut den här björklaken tili dryck.
Jag ger honom den här biten färsk tallbark.
Det duger åt honom. .. ibland skalar han ju

själf träd från roten ända upp tili toppen.
Pojkarne började sakta närma sig granen med sinä

offer, då deras hund med ens skällde tili, och de borta på
stigen sågo en man, i hvilken Jouko genast kände igen
Reita. Jouko satt fortfarande orörlig på sin sten.

Hvart smygen I? frågade Reita, då han kom
fram tili dem.

Där sofver en ande, och vi vilja offra åt honom.
Hvar?
Där, där borta . .

.

Ären I vallherdar?
Hvem är du?
Kannen I den gode herden, som igenkänner sinä

får och som kännes igen af dem?
Nej, honom kanna vi inte. .. hvad är det för

en god herde?
Jesus Kristus, världens frälsare.

Pojkarne stodo tysta och gapade med stora ögon
på mannen, af hvars ord de icke förstodo någonting. Så
började de sätta sig i rörelse för att gå bort.

Gå inte... låt oss sätta oss här på stenen ...

kom och se.
Han hade en väska, och på den voro utsydda ett

kors, en kalk och ett hjärta. Prästens fru hade broderat
dem med rödt garn på det svarta klädet. Det väckte poj-
karnes nyfikenhet.

Hvad har du där? frågade de.
Det här är en helig bok, kom och se på den.



377

Pojkarne klättrade upp på stenen bredvid Reita.
Han tog fram en bibel och öppnade den framför dem.
Med ögonen spända af nyfikenhet betraktade de bilderna
och de tryckta bladen.

Hvad gör du med den här?
Jag laser i den för er, om ni viii höra på.

Reita öppnade första sidan af sin bok och började läsa
om världens skapelse. Pojkarne lyssnade med vidöppna
ögon, och då Reita slutat, sade Nyyri:

Jaså, det står där?
Det och mycket annat dessutom.

Reita fortsatte att läsa för pojkarne, som lågo på
mage på stenen, stödda på armbågarna och med hufvu-
dena lutade åt sidan. Också Jouko hade börjat bli ny-
fiken och närmade sig sällskapet. Då de varseblefvo ho-
nom, ropade Nyyri:

Kom du också och hör på hans besvärjelser, Jouko.
Det är inga besvärjelser, sade Reita. Det är

Guds ord.
Har Gud sagt det?
Gud, den stora guden, som är allsmäktig och

stark, som skapade världen, det kunnen I höra.
Det var ju Ilmatar, som skapade världen, sade

Jouko rättande.
»När blott handen ut hon sträckte,
Fram i dagen stego åsar,
Sköljde hon sin fot vid stranden,
Rik på silfrad fisk blef viken.»

Då ropade Leiro plötsligt:
Hvart ha korna tagit vägen?

Icke ens klockorna hördes mera från dalsänkan, dit
korna dragit sig, och glömska af alit annat sprungo poj-
karne efter dem. Nyyri ropade, i det han gick:
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Kom upp tili vår gård och läs om igen dina
besvärjelser!

Kom ni hit i morgon, så skall jag vara här igen!
Äfven Jouko stod i beråd att aflägsna sig, men Reita

bad honom stanna.
Jag skall läsa för dig, dina kor ha inte gått bort.
Hvarför har du kömmit hit?
För att läsa ur den här boken.
Hvarför kommer du inte tili gården?
Jag vågar inte. Din far förföljer mig och skulle

slå ihjäl mig, om han finge tag på mig. Jag skall nu
läsa för dig om syndafallet.

Och utan att vänta på svar hörjade Reita läsa för
Jouko om syndafallet. Jouko såg på honom, medan han
läste, men hörde endast tili hälften på honom, emedan
hans tankar rörde sig på andra vägar. Den där vore
således Reitas son, tänkte han ...son tili den, hvars ande
vore en gud, som bodde i ormen i trollkojan, i hans fars
hufvudskål, där Jouko själf läte den dricka. .. också i
afton borde han föra spenvarm mjölk åt den. Han visste
ingenting härom . . . eller, tänk, om han visste det?

Med ens ryckte Jouko tili. Reita talade ju om en
orm, om en orm, som kunde tala.

Nu hörde han alit, och hvart ord inpräntade sig
i hans minne. »Och Herren Gud sade tili ormen: eme-
dan du detta gjort, väre du förbannad bland alla djur på
jorden, du skall kräla på din buk och äta jord i ali din
lefnadstid. Och jag lägger fiendskap mellan dig och kvin-
nans säd; kvinnans säd skall söndertrampa ditt hufvud och
du skall stinga henne i hälen.»

Hvarför skulle han trampa sönder ormens huf-
vud? frågade Jouko.
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Därför att alit ondt kömmit i världen genom
ormen. Då ormens hufvud är söndertrampadt, försvinner
ali förbannelse ur världen.

Far har sagt, att man inte får döda ormar.
Din far är en trollkarl och besvärjare, som tjänar

onda makter.
Gudens ande bor i ormen, därför får man inte

döda den.
Men du hörde ju, hvad den heliga Guden säger:

»jag lägger fiendskap mellan din säd och kvinnans säd.»
Hvar gång du dödar en orm, dödar du en ond ande.

Jag dödar dem inte! sade Jouko.
JaS g°r det, hvar jag än träffar på dem.
Men en orm skulle du inte våga döda.
Hvilken orm?
Nu går jag, sade Jouko oroligt.

Den stora svarta tjuren hade stigit upp, skrapade i
marken med fötterna, kastade upp jorden med hornen
och begaf sig efter hjorden inåt skogen. Jouko var öfver-
tygad om, att den nu ginge för att lämna besked om
saken.

Vili du inte gifva mig mat? frågade Reita.
Nej, du är förbannad af far.
Hans förbannelser rå inte på mig.
Men på mig rå de.
De skulle inte rå på dig häller, om du antoge

den rätta tron, litande på Jesu Kristi beskydd och lyssnade
tili den här bokens lärdomar.

Hans hemliga lärdomar? frågade Jouko tviflande.
Känner du dem?

Alla, som vilja, kunna lära dem.
Jouko såg på boken och på Reita. Så tog .han ett

bröd ur sin ränsel och räckte det åt Reita.
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Om du kommer hit i morgon igen, laser jag
mera för dig, sade Reita.

Jouko gick bort utan att svara. Försjunken i tankar
gick han efter korna, med ögonen ständigt fäst på den
stora tjuren. Innan han vid solnedgången trädde in genom
ledet tili gården, frågade han om fadren redan återvändt
från fisket. Han hade icke kömmit, och först då vågade
han själf gå in.

Han öfvervägde länge, om han den aftonen borde
föra varm mjölk tili ormen i hufvudskallen; slutet blef,
att han icke gjorde det. Det var som han ej vågat
göra det.
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Jouko fängslades helt af Reitas bok. Om natten

grubblade han öfver den på loftet, där han sof om
vårnatten, då myggorna surrade utanför, ängsknarren knar-
rade, forsen dånade på afstånd, och då sädesärlan i dag-
gryningen hoppade på näfvertaket och med ett krafsande
ljud sprang öfver taktimret, vaknade han ur sin lätta sömn
och längtade att mjölkningen skulle taga slut, så att han
kunde få gå bort tili skogen, tili det ställe, där han värit
dagen förui

Då han begaf sig bort, sade modren:
Om du träffar en främmande man i skogen, så

gif honom den här brödkanten och de här pirogerna,
och hon tog dem fram under sitt förkläde och stack dem
i Joukos hand.

Jag såg honom redan i går.
Men tala inte om det för någon. Hans lära är inte

den bästa läran, men dock bättre än Panus. Jag bryr mig
inte om hans tro, men han är Annikkis bror. Jag hittade
honom en natt liggande på karret.. . Han är sjuk och
lider af krampanfall.

Krampanfall?
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Han kastar och vrider sig som en orm ... lik-
soin hans far i tiden gjorde det.

Vred han sig också som en orm?
Och sedän blef han styf som om han värit död.

Om bara någon kunde bota den stackaren från hans
åkomma!

Joukos tankar blefvo alit mera förvirrade. Det enda,
som stod klart för honom, var, att Reita var förhexad af
ormen ... att han hade en orm i Reitas fars hufvudskål
... att han hölle den fången där och inte ville släppa den
fri, och att Reita ville dräpa alla ormar.

Hän dref sin hjord tili samma öppna plats, där hän
dagen förut hade värit tillsammans med Reita, men denne
hade icke kömmit, och kreaturen ville inte hållas stilla där.
Hän måste följa med dem, men då de kort därpå i godan
ro började beta, kastade Jouko sin väska på en sten och
sprang skyndsamt för att se efter, om Reita icke kömmit.
Det hade hän inte ännu, och Jouko måste återvända tili
hjorden.

Korna ströfvade sedän hela dagen omkring i skogen
för att undersöka den föregående sommarens betesplatser.
Först fram emot aftonen vände de om hemåt, och Jouko
ilade i förväg, ry boskapsstigen gick fram öfver rödjningen.

Reita satt på en sten och väntade. Med strålande
blick hälsade han Jouko. Han berättade, att vallgossarna
värit där. De hade halfva dagen studerat en bok tillsam-
mans med honom, »den här är abc-boken, men den, som
du såg igår var den Heliga skrift.» Reita hade undervisat
dem om bokstafstecknen, de hade redan lärt sig några af
dem och om de komme tillbaka, skulle de snart själfva
kunna reda sig på egen hand. Han hade också under-
visat andra i de gårdar, dit han vågat gå, då männen
värit borta.
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Läs nu också du! uppmanade han Jouko.
Far kan komma hem när som hälst, svarade

denne.
Men Reita hörde inte på det orat. Han hade fram-

tagit ur sin väska en bok, som var mindre än den han
visat dagen förut; han slog upp den och visade den åt
Jouko, sägande:

Kom du också och dig, jag skall nu lära
dig Herrans bön . . . »Fader vår som är i himmelen» ...

Och Reita läste bönen tili slut, då han en gång väl
kömmit i gång.

Mot hvilken fara hjälper den besvärjelsen?
Det är ingen besvärjelse, det är en bön, som

hjälper mot alit ondt.
Hjälper den också mot ormförsåt?
Den hjälper mot allting.
Den hjälper ju inte ens dig, efter sotn det onda

ansätter dig hvar natt.
Det är inte någonting ondt, som anfäktar mig.

Den heliga ande låter mig falla i dvala och Qud talar
genom min mun.

Hvad säger han?
Jag vet inte själf, men andra säga, att han hotar

Panu med undergång.
Du kan ingenting göra åt far.
En gång kommer jag nog att kunna.
Han har i sitt förvar en orm, som är bostad för

din fars ande. Jag sköter den, och så länge jag det gör,
biter ingenting på far, men så länge varar din åkomma.
Det är den ormen, som du talar om.

Reita blef med ens allvarsam och bleknade. Han
skalf som af frossa; en hemsk glans glödde i hans ögon,
och han kramade om stenen så att mossan lossnade. Men
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anfallet gick öfver, han hämtade sig och sade, ännu skälf-
vande på målet och liksom för att lugna Jouko:

Hvar fins den onnen! I mig fins den ej . . .
jag har ingen orm inom mig. Hvar fins den då?
Hans ton var mörk, nastan vredgad.

Det säger jag inte! svarade Jouko i samma ton,
Jag får inte säga det, tillade han saktare.

Döda då den ormen!
Nej. Det gör jag inte!
Om det värkligen vore en orm . . . som din far

låtit komma tili .
. . den plågar mig och hela min släkt.

Reita förde handen mot sitt hjärta.
Har du plågor? frågade Jouko.
När det håller på, känner jag ingenting, men

innan det börjar och när det väl gått öfver, trycker det
mig så svårt .

. .

Jag gaf den ingenting i går, sade Joukko.
Reita hade tagit upp boken och läste småleende

högt ur den.
Nu gick det öfver, sade han, då han slutat. När

jag laser i den här och trycker handen mot bröstet, under
hjärtat . . .

Hjälper den mot ormens hat?
Den hjälper mot allting.
Gif den åt mig! ropade Jouko med ens.
Den här ger jag inte, den har jag själf fått af

prästen . . . men den här kan du få . . . den är lika god.
Han räckte åt Jouko en liten abc-bok, hvaraf han

hade flera i sin väska och som han fått med sig för att
utdela åt hedningarna.

Jouko fattade mycket väl, att Reita inte ville afstå sitt
stora trollredskap, lika litet som ju hans egen far skulle
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hafva gifvit bort sin stora trollrumma, fastän han skänkte
bort mindre dylika, som han förfärdigat för det ändamålet.

Är den här signad, det borde den väl vara, då
du fått den af prästen?

Den är inte signad på ert sätt, men välsignad...
det är en helig bok.

Jouko betraktade boken och tummade på den. Då
hörde han någonting röra sig, vände sig om och såg
hjorden i skogsbrynet vid kanten af den öppna flackan.
Tjuren gick främst; med vidöppna ögon och näsborrar
och med öronen på ända betraktade honom djuren.

Han stack hastigt boken i barmen och ett gällt rop
undslapp hans mun, hvarvid tjuren ryckte tili och skrämd
begaf sig i väg på språng, följd af den öfriga hjorden.
Jouko skyndade efter dem, han kände sitt bröst fylldt af en
underbar kraft, som han aldrig förut erfarit. Han var med-
veten om, att den svarta tjuren ej mer skulle våga sig på
honom, nu hade ett trollredskap, som gjorde, att den
inte mera kunde rå på honom, han vore inte ens rädd för
sin far ... »han må vara hemma eller inte ..

. jag är inte
rädd för någonting!»

Och han, som alltid värit rädd för allting, som dag
och natt darrat för kraften af signerier, både utförda och
outförda, han erfor nu en känsiä af befrielse, som berusade
honom, och med stort buller dref han boskapen in på
gården. I ledet slog han tili den svarta tjuren med en
stör, så att den sprang undan tili sista ändan af bakgården.

Han vågar sig på offerdjuren ...tänk om den
skulle bli arg och stångas! säger en trälinna.

Jag är inte rädd! ropar Jouko som i yrsel. Nu
är jag inte rädd för någonting, den vågar sig inte mera
på mig!

Hans mor ser förvånad på honom.
Aho. Panu. 25
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Men Jouko skyndar, buren af samma kraft och djärf-
het, bort åt offerbärget tili. Hän Springer öfver ängen,
viker af på den stig ingen annan än hän och hans far
känna, och som på sidan af bärget och längs stranden
leder tili trollkojan längst ute på udden. Utan att utföra
de vanliga ankomstsignerierna, dem hän, såsom fadren
befallt, aldrig förut försummat, då hän öppnat dörren och
trädt in, slår hän upp dörren, hoppar öfver tröskeln och
står med ens midt på golfvet i trollkojan. Gamla Reitas
kläder hänga i vrån, hän lyfter på kaftanens skört, under
hvilket hufvudskålen grinar emot honom. I detsamma
sticker ormen fram sitt hufvud ur skallens vänstra ögon-
håla och krälar ut på golfvet, där den, med munnen öppen
af hunger och tungan spelande mot Jouko, reser halfva
sin kropp upprätt. Jouko håller ännu i handen en ända
af stången, hvarmed hän slagit den svarta tjuren, den hvi-
ner i luften och träffar en taksparre, därifrån skramlande
trollredskap falla i golfvet. .. Jouko riktar ett ytterligare
slag mot ormens hufvud, käppen träffar och hufvudet
krossas.

Jag dräpte den lika fullt! ropar han.
Den bakre hälften af ormens kropp vred sig ännu,

Jouko trampade med hälen på dess nacke, fattade den i
stjärten och kastade kroppen i det hörn af rummet, där
Panus stora trolltrumma hängde.

Trumskinnet dånade tili. Jouko märkte icke hvad
det var, som förorsakat ljudet, det lät, som om det köm-
mit utifrån, från underjorden . . . och utom sig af förskäc-
kelse, öfvertygad att han hört gudens röst, rusade han ut
ur trollkojan.

Han trodde sig förföljas och sprang ut tili yttersta
spetsen af udden; där mötte honom vatten, och han vände
om med ännu större fart samma väg han kömmit Här
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kunde hän ju möta sin far! Hän rusade uppåt bärget
längs stigen, som ledde från trollkojan tili offerstället. Med
långa steg och tryckande boken mot sitt bröst skyndade
hän uppför backen. Hän tyckte, att ormar förföljde ho-
nom, att de ilade efter honom, och då hän i detsamma
kände en obestämd smärta i hälen, inbillade hän sig, att
ormen, som hän trampat på, bitit sig fast i den ...Häftigt
skakade hän på foten, och i tro att hän blifvit ormen kvitt,
rusade hän på nytt framåt, för att hinna upp på det heliga
bärget, i gudens beskydd. I sin förvirring gick hän vilse
och nådde icke bärgets topp, kom fram tili en brant
klippa, därifrån hän ej fann vägen. Åter vände hän om,
förvillades ånyo i skogen och visste ej mer, hvar hän
befann sig, förrän hän för andra gången såg framför sig
trollkojan, hvars öppna dörr hemskt gapade emot honom,
medan djurskallarna grinande visade honom tänderna. På
nytt rusade hän i väg och vaknade icke ur sin förvirring,
förrän hän åter befann sig hemma på Panulas gårdsplan
och hörde rop och larm omkring sig.

På gården stod en hop kvinnor skockade omkring
Reita, som låg utsträckt på rygg på marken, och slog om-
kring sig med armarna, vridande på kroppen och högljudt
skrikande fram förvirrade ord.

Ormen! ormen! ormen! ropade han. »Och
Herren Gud säger: förbannad väre du för att du detta
gjorde! ... Den biter och gnager och äter upp mig .. .

hjälp, Herre Jesus, hjälp!»... hvaraf alit ondt kömmit i
världen ... hjälp nådige! Åh, så ondt det gör .. . fattigdom,
uselhet, sjukdom och grof synd!»

Hvad säger han? frågade någon.
Han har en orm inom sig, ser du inte huru

han är svullen under hjärtat? sade Panus värdinna.
Fins här ingen siare, som kan bota den stackaren?
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»Du skall döda och söndertrampa» . . . tili helve-
tet vandren I ... tili den brinnande pölen, där det skall
vara gråt och tandagnisslan ..

. jag skall bränna Panu och
hans hus med eld, säger Herran. Förbannade väre alla,
som ... åh! ingen nåd, ingen nåd, ingen nåd!

»Ingen nåd! ingen nåd!» snyftade kvinnorna och
några föllo framstupa tili marken.

Förtrösten på Jesus! utropade Reita plötsligt
med klar stämma och sträckte ut sinä armar. Jesus
hjälper! Jesus hjälper! Tili himmein! Tili himmein! Tili
englar och cheruber och harpor och kantelespel och evig
salighet! Ingen sjukdom, ingen död, men evigt lif!

Hans anletsdrag syntes som förklarade, hans blick
var klar och han smålog och talade med en stämma, som
än framhviskade orden sakta, än skalf af fröjd.

Kvinnorna kände sig veka om hjärtat, uppgåfvo höga
glädjerop och föllo hvarandra om haisen.

»Ingen död, ingen sjukdom!» Åh, hvad han lof-
var mycket!

Jouko hade närmat sig hopen och stannade invid
Reita. Denne föll åter i kramp, han ryckte på kroppen
och kastade sig af och an samt spände sinä senor så, att
endast hufvudet och hälarna vidrörde marken, medan den
öfriga kroppen höjde sig i en båge. Så flög han upp i
sittande ställning, han tryckte händerna mot bröstet, bredde
ut dem, i det fradga stod honom om munnen och ropade:

Bort med dig! bort härifrån! Du dräper inte
ormen ... du pinar och plågar! Förbannelse öfver dig,
trollkarlens afkomma, som inte dräper den!

Reita föll stum tillbaka på rygg, och låg, som vore
han död.

Då uppgaf Jouko ett skrik, vacklade, föll tili marken
och började ropa:
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Jag dräpte den, jag dräpte den!
Jouko har kramp! Jouko har också kramp!

jämrade sig kvinnorna. Jouko föll i dvala! Så gick det
med honom också!

Reita vaknar! ropa de andra.
Reita hade satt sig upp och blickade förvånad om-

kring sig. Men då han försökte stiga upp, stapplade han.
Panus värdinna befallde kvinnorna att bära honom tili sängs
i boden. Men själf hjälpte hon de andra kvinnorna att
bära Jouko, som tystnat och låg styf och orörlig som
vore han af trä, tili den andra bodens loft, där han hade
sin sofplats. Jouko yrade hela natten och talade om or-
men och den svarta tjuren.

Men då Ilpotar, som skyndat öfver sjön för att taga
reda på hvad uppståndelsen på Panulas gärdsplan hade
att betyda, hörde hvad där timat, steg hon hastigt i sin
båt och rodde i väg för att härom underrätta Panu, som
var borta på fiske ute på en af öarna i sjön.
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Jouko kände sig så matt och slapp efter sitt anfall,

att hän ända tili den följande aftonen låg orörlig på sin
bädd på loftet, oförmögen att fullt återvinna medvetandet.
Med trötta och sömniga blickar stirrade hän mot taket
utan att fatta hvad som händt. Där låg hän och såg upp
mot takribborna och näfret och på dagern, som lyste in
emellan dem, och det föreföll honom som såge hän oaf-
brutet syner. Hän slöt sinä ögon och väntade att sömnen
skulle infinna sig, men då begynte upplefvade händelser
och fantasier jaga hvarandra under hans brännande ögon-
lock, och febern länmade honom ingen ro.

Då hördes med ens ett knarrande som af en dörr
och smygande steg nedanför. Jouko hann jämt och nätt
få klart för sig, att hän befann sig på sitt eget loft, förrän
hän hörde någon röra sig i rummet nedanför och såg,
först håret, så ansiktet, skägget och haisen af ett hufvud
höja sig som genom golfvet och tvänne hvassa, svarta
ögon riktas på sig. Det är någon som hän känner, fast
hän ej kan få klart för sig hvem det är. Men då hän
slutligen kände igen sin far, stelnade blodet i hans ådror,
hän försökte ropa, men kunde ej få fram ett ljud, utan
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kände sig som tryckt af maran och stirrade framför sig
med ögonen trängande fram ur sinä hålor, och tryckande
sig längre och längre in uti vrån.

Då hörde han sin far hviska:
Han är ännu i gudarnas våld . . . var inte rädd

för din far, Jouko . . . ligg bara i dvala, så länge anden
håller dig kvar.

Jouko satte sig hastigt upp och blef i detsamma
redig.

Såg du någonting? frågade Panu.
Hvad viii far?

Jouko darrade från hufvud tili fötter; ... nu
visste nog fadren, hvad han gjort. Men denne sade helt
vänligt:

Kläd på dig din renaste skjorta och ytterkläderna,
som du ej förut begagnat och följ efter mig tili ledet vid
offerbärget. Gå så att ingen märker dig. Om någon
skulle se dig och fråga, hvart du är på väg, så akta dig
att säga det.

Jouko kände, att han måste lyda. Om far ännu
ingenting visste, finge han nog förr eller senare reda därpå.
Han ömsade kläder såsom fadren befallt. Han hade till-
sagt honom att komma tili ledet vid offerbärget. Där skulle
det ske, som måste ske. Jouko stack emellertid i barmen
den bok, Reita gifvit honom och sagt kunna skydda mot
allting. Om han blott kunde komma ihåg den där besvär-
jelsen, Reita läste, men den hade han glömt.

Lydande sin fars tillsägelse smog han fram bakom
huset, men då han ämnade sig förbi boden, såg han att
Reita satt på dess tröskel.

Hvart går du, Jouko? frågade Reita.
Om mor frågar efter mig, så säg, att far kom

och förde mig med sig tili bärget.
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Om du råkar i nöd, så säg: »hjälp nådig Jesus!»
och tryck boken du fick mot bröstet. Jag känner mig nu
så väl tili mods. Det käns som om jag inte skulle få
flera anfall. Du dräpte den.

Jouko skyndade bort. Reita blickade efter honom
och såg att Panu väntade på honom vid ledet. Han fattade
Joukos hand och gick med honom bort öfver ängen.
Reita stack sig in i boden, klädde sig hastigt och smog
efter dem.

Då Panu och Jouko kömmit fram tili skogsbrynet,
sade den förre tili sin son:

Jag hörde, att du fallit i dvala. Det fröjdade
mig, ty nu är du redo att bli siare och dina gåfvor äro
större än minä. Reitas konst har kömmit tili dig, den
största af alla konster, då guden själf talar genom din
mun. Nu röfvar ingen mera siareförmågan från Panus
släkt. Vi ha i godt förvar ali föregående kunskap och nu
har därtill gifvits oss ny kraft. Nu behöfva vi inte frukta
Lappland, prästen förmår numera ingenting, och lika litet
kan Karis hat uträtta. Men en fara hotar ännu, en stor
fara, den att Reitas ande gått genom hans son i dig och
därför hämtat med sig lurande försåt från Jesus. Honom
måste vi skrämma bort och drifva ut ur dig för alltid.
Jag har inte förut döpt dig tili siare, nu skall jag göra
det, nu är tiden inne ... och sedän bita inga klor på dig,
om än aldrig så hvassa, men hos dig själf växa kraftens
klon, med hvilka du kan utföra allting. Du föll i dvala,
snart är du större än din far.

Inte föll jag i någon dvala.
Du vet det ännu inte själf, men du får det nog

klart för dig. Du är genast färdig tili siare, ty de därför
nödiga begynnelsesignerierna äro redan utförda. Endast de
sista återstå, de som vrida om låset och regla det.
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Låt mig gå hem, far, jag är så trött.
Inte nu, tiden är lämplig och stunden är inne.
Jag duger inte tili siare, far.
Det fins inte i hela världen någon annan så väl

förberedd att bli siare som du. Du gjordes tili siare redan
i din mors sköte. Förrän du blef född, lät jag din mor
tre torsdagar före solupppången ställa sig under bar him-
mel med ansiktet vändt mot norr och lät henne äta hjärna
af riptuppar. Det är ett djur, som inte kan förhexas, som
inga besvärjelser bita på och som ser allehanda andar och
språkar med dem. Däraf fick du det säkra jaktögat. Du
föddes inte med tand i mun, som jag hoppats, utan var
klen och svag, så att vi trodde du skulle dö det ärfde
du af din mor men ditt öga var klart det var ett
arf af din far, af den stora och gamla Panu-släkten. Så
förde jag dig, innan du var tre nätter gammal och innan
du fått namn, tili forsen och tog skum från en hvirfvel,
som rörde sig medsols, stänkte med ett björkris varten på
din rygg och ditt hufvud och läste den här besvärjelsen

jag talar om det, så att du vet, huru du en gång skall
lämna din konst i arf åt din son! jag sade så här:

»Forsens härdigaste karlar,
Träden in i ringe hjälten,
Blifven Hile mannens styrka.»

De gingo nu den vanliga vägen tili trollkojan, och
Jouko kunde icke tänka på annat än att de nu gingo dit
och att fadren nu skulle få veta, att hän slagit ihjäl omien.

Det var natt, men på aftonsidan, så att rodnaden ännu
syntes på himmein, färgande de mörka molnens kanter.
Vädret var varmt och tryckande med åska i luften. Jouko
svettades och var så trött, att hän knappast kunde hålla
steg med fadren.



394

Och för att du skulle bli en siare, som viste allt
på förhand och kunde förutsäga hvad som komme att hända,
to g jag tre stenflisor från ett ställe bakom offerklippan,
där solen aldrig skiner, och där den heliga källans vatten
gör det fuktigt året om, sommar och vinter; därtill tog jag
tre myror och lade allt det in i din kudde under nio
nätter. Det har ännu inte gjort sin värkan, men signeriet
gror, gror som ett frö; bara du väntar tills tiden är inne,
blir du en stor siare och skänker din släkt och din stam
ära och mäki

Kommer du ihåg allt jag lärt dig? sade Panu
åter efter en stund. Jag har lärt dig att handskas med
spåsållet, och att uttyda den heliga trolltrummans gåtor. . .

kommer du också ihåg hvad du lärt? Huru utföres det
signeri, som skyddar mot björnar? Det lärde jag dig
sista vintern.

Jouko orkade ej ens försöka komma ihåg det och
svarade ingenting.

Det betyder för resten inte så mycket, om du
inte kommer ihåg alit, så länge du bara vet hvad som är
det viktigaste af hvarje signeri, det som inte får lämnas
ogjordt. Det har jag alltid taiat om för dig, och det skall
jag också framdeles göra... vi ha tid ännu. En riktig
besvärjare utför inte två gånger ett signeri på samma sätt,
han ser bara tili att han gör de tre hufvudgreppen. Den
onda anden lär sig att vika undan, på samma sätt som en
gammal tjäder lär sig att gå på sidan om snaran, därför
måste man alltid hitta på något nytt. Hvad gör du, då du
botar sjukdomar. ..? Eller då du söker efter sådant, som
förlorats genom tjufnad .

..? Du minnes inte, men du
hinner nog ännu, du har ju mig att vända dig tili. Rikta
nu ditt sinne på annat.
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De kommo fram tili trollkojan, hvars dörr tili Panus
förvåning stod öppen.

Hvem har värit här?
Kanske blåsten öppnat den sade Jouko.

Panu trädde in och såg på golfvet en del trollred-
skap, som fallit ned från sparren.

Bara det inte värit Kari? sade han, och hans ögon
blänkte tili. Men så yttrade han:

Du skall döpas tili siare i den aflidne Reitas
kläder.

Men då han lyfte på skörtet af Reitas kaftan, ryckte
han tili och ropade:

Hvar är ormen.
Men i detsamma klarnade hans ansikte.

Hvad är det jag pratar! Den är ju inom dig!
Den har bråkat här, då den begaf sig på väg, och lämnat
dörren öppen. Den bråkade då anden lämnade den ..

.

Förut bodde Reitas ande i ormen, och nu bor den i dig;
huru skulle den vara här då den är i dig!

Är ormen i mig?
Reitas ande är i dig! Den trängde in i dig, då du

föll i dvala.
Det var icke då den kömmit, den hade kömmit tidi-

gare, Jouko visste när den gjort det. Den onda anden
hade trängt in i honom, då han dräpte ormen. Han bör-
jade skälfva, det svindlade för hans ögon och han erfor
en gnagande känsiä af oro i hjärtat, men då han förde
handen dit, kände han boken och blef i samma stund
bättre tili mods.

Du har den inom dig . .
. se tili, att den inte

slipper ut ... den försökte, men slapp inte, sade Panu,
som varseblifvit tecknen tili ett krampanfall. Låt oss gå
härifrån. Tag af dig hatten och kläderna! befallde han
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därpå och tog från spiken i hörnet Reitas mössa och kaf-
tan. Kläd af dig undertröjan också!

Jouko afklädde sig de öfriga kläderna, men behöll
på sig tröjan, hvarunder han gömt boken.

Därpå befallde Panu honom att iföra sig Reitas klä-
der och hjälpte honom att kläda sig. Jouko spjärnade
emot en smula, men lydde i alla fall.

Du måste hafva dem på; då du har hans
märg inom dig, bör du också ha det yttre skalet, annars
kunde den slinta ut, och hvem vet hvart den då skulle taga
vägen.

Då Jouko fått kläderna på, tog Panu trumman från
knuten, hängde dess snöre öfver axeln, stack Reitas huf-
vudskål under armen och begaf sig hastigt ut ur kojan,
hvars dörr han omsorgsfullt stängde.

Vi gå den här vägen! sade han och började
vandra uppför stigen, som ledde tili toppen af offerbärget.

Luften hade blifvit alit mera kvalmig och tryckande.
Fåglarna gömde sig undan åskan och rägnet och höllo
sig tysta, endast lommens skri hördes långt borta från de
stora fjärdarna. Men ändå susade det underligt i luften
och i träden, i hvilkas toppar det brusade utan synlig orsak,
och någonstädes långt borta mullrade åskan, som höll på
att närma sig.

Skynda! uppmanade Panu, då tröttheten gjorde
att Jouko blef efter. Vi måste hinna fram innan Ukko,
åskans herre, kommer. Han väntar på oss, men han kan
förlora tålamodet och komma i förtid. Då blixten glimmar
tili, och de första regndropparna falla, då skall siaren döpas.

Jouko hade så småningom förlorat medvetandet af
hvad som händt och hvar han befann sig, han hade vil-
lats bort från sig själf, där han såg sig vandra fram i
kläder, som ej voro hans . . . Han var icke medveten om
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sinä egna fötters rörelser och visste ej, om det var han
själf som såg de föremål, som mötte hans blickar.

Han fann emellertid, att han steg upp på bärget; han
såg den stora björken, under hvilken kallan blänkte fram,
såg gudens beläte med dess utsträckta armar och offerste-
nen framför den. Fadren förde honom fram tili guda-
bilden, hade honom att falla på knä och föll själf på knä
bredvid honom, i det han bad, bugade sig och läste be-
svärjelser. Fadren höll Reitas hufvudskål i handen, och
ställde den framför sig på offerstenen samt gick omkring
både den och Jouko och det heliga trädet. Jouko såg det
alit, utan att kunnä göra klart för sig, hvad det skulle be-
ryda. Det föreföll honom blott som om någonting hölle
på att utföras för hans skull. Han såg hufvudskålen fram-
för sig på stenen, undrade hvarför den vore där, hvarför
den grinade mot honom och om ej ormen snart skulle
sticka fram hufvudet ur dess ögonhåla.

Då tog fadren hufvudskålen ånyo i handen, gick
bakom björken, bugade sig och fyllde skallen med vat-
ten ur kallan. Så började han vrida sig på hälen och
stänkte så vatten omkring sig i luften, upp i trädet, på
gudens bild och plötsligt äfven i Joukos ansikte, hvarvid
ynglingen hoppade åt sidan för att undvika en ny öfver-
stänkning.

Måntro han vore ett offerdjur? Hvarför bunde fadren
för hans ögon? Hvarför finge han ingenting se? Skulle
han dödas?

Du är guden tacknämlig! hörde han fadern säga.
Någonting hänges kring hans hals, någonting

dånar tili framför honom, ett föremål stickes i hvardera af
hans händer och han blir befalld att slå. Han gjorde så
och tyckte sig själf dåna som en ihålig trumma.
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Nu fattade han, att det var trumman fadren hängt
kring hans hals och som han befallde honom slå. Han
hörde fadren fråga med dundrande eftertryck:

Lofvar du att kampa med lif och blod mot Jesus
och att dräpa hans siare, hvar hälst du träffar honom?

Jouko var oförmögen att svara.
Slå, om du lofvar! slå, om du lofvar! hördes

fadren ropa.
Jouko slog ett slag på trumman, och hans far utta-

lade besvärjelsen:
Jag dig stora gåfvor gifver,

Ali min konst och ali min kunskap,
AU min hemlighållna visdom,
Här inför den store guden,
På det helga bärgets sluttning,
Må tili siare du blifva
Stor och vis, berömd och mäktig!

Vatten jag och visdom stänker
Ur den store trollkarlns skalle,
Ut ur siarhufvudskålen,
Må än visare du blifva,
Må än större kraft du vinna,
Att ej prästord på dig råda,
Jesus' konster ej dig störta.

Jouko kände att nägon hällde vatten öfver honom
och berörde hans hufvud, hans skuldror och rygg. Det
gnistrade för hans ögon, och hän trodde sig se hväsande
eldortnar hvirfla omkring sig.

Nu slå eld, du luftens herre,
Ljunga blixtar, store gamle,
Kom att här vårt vittne blifva,
Och att fadder stå vid dopet!

Det blixtrade för Hans ögon och åskan brakade
ofvanför Hans hufvud . .

. bindeln slet hän frän sitt an-
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sikte och såg fadren stå framför sig med hufvudskallen i
handen. Vid denna syn störtade han fram mot fadren,
ryckte skallen ur hans händer och kastade den in i sko-
gen. Blixtnabbt ref han trumman från sin hals och
sparkade tili den, så att den med en skräll flög emot en
sten och sprack . .

. Därpå slet han kläderna från sin kropp
och skrek:

Hjälp, nådige Jesus! och störtade så med
långa språng ned från bärgspetsen, in i snåren, som om-
gåfvo den, och försvann.

Panu var först alit för förvånad att fatta hvad som
med ens kömmit åt Jouko. Därpå började han springa,
men kunde icke få syn på honom. Han ropade hans
namn, men fick intet svar.

Hvad flög i honom? Hvad var det han skrek?
Ropade han på Jesus? Det var som om han ropat honom
tili hjälp . . .

Han letade nu efter honom längre borta på sluttnin-
gen, men fann honom ej; han sprang alit ifrigare fram
och tillbaka i skogen, men upptäckte icke ett spår af Jouko.
Därpå skyndade han tillbaka upp på bärget, där han varse-
blef den söndrade trumman och Reitas rifna kläder.

Vaf det guden, som tog honom? Han tog ho-
nom ur minä händer!

Då hittade han på marken Joukos bok, som fallit ur
dennes barm; han kände genast igen den såsom en af
jesus-siarens signeriböcker. Men huru hade den kömmit
hit? Hade Jouko haft den i sitt förvar? Var det därför
han inte ville aftaga alla sinä kläder?

Och åter föll honom i sinnet Joukos rop: »hjälp,
nådige Jesus!» och nu började han fatta hvad som händt

Och detta just, då hans son höll på att bli siare och
var färdig att bli trollkarl!
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Hat, vrede och sviket hopp kommo Panus hela kropp
att skälfva. Med hopbitna tänder och knutna näfvar hukade
han sig ned mot marken, reste sig upp igen och gaf luft
åt en svordom, så ohygglig, att han tyckte sig se huru det
blixtrade från hans egna ögon. Han förbannade den dag
han blifvit född och smädade alla sinä gudar, som inte
hade makt tili någonting, utan lato en främmande trollkarl
taga väldet tili och med på deras eget offerbärg.

Du, Reitas hemliga vän, ... du, Jesus' handt-
langare .

. . ropade han.
Vreden kväfde hans röst .. . han slet boken i stycken,

kastade bladen i gudabildens ansikte och spottade . . . Så
ryckte han trumman tili sig och krossade den i spillror
mot offerhällen. . . . Med återvunnet målföre utropade han:

Förbannelse öfver dig, odugling ... missfoster...
du, som vanärat din far . . . skymfat din släkt ... jag
förbannar dig in i bärgets järnklyfta, emellan två klippor ...

där förbannelsen må plåga dig . . . trycka dig
. . . i fjäl-

lets djupa hålor . . . därifrån du icke slipper i evighetens
evighet!

Då han nu fått luft i sinä lungor, sprang han på
nytt åt det håll, ditåt Jouko flytt, hoppade upp på ett
klippblock och skrek:

Jag förbannar dig dit bort ... in i forsens svå-
raste hvirfvel . . . Där fins en klippa midt i älfven, ora-
gifven af ett järnband .. . läst med dubbellås. Där är
plats för dig, därifrån slipper du inte i evighetens evig-
het . . . ingen må kunna lösa dig . . . inte de största
ursprungsord . . . inte ens din egen far!

Fradga stod kring hans mun och håret på ända,
ögonen stirrade in i skogen och af det raseri, som fått makt
med honom, skalf han lika häftigt som träden, dem stor-
men, som följde på åskrägnet, vildt ruskade om.
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Hans egen häftighet började trötta honom, och hari
kände sig omsider rädd för ovädret, som höljde hela bärg-
spetsen i storm, rägn och blixtar. Tungt flåsande sjönk
hän ned på klippan, medan rägnet strömmade ned
från skyn.

Hade hän förbannat sin son ? Förbannat honom
utan ali möjlighet att göra det ogjordt? Kanske hän inte
alls värit i Jesu våld? Kanske hade det värit hans egen
gud, som orsakat hans anfall?

Panu kände sig orolig, orolig öfver att hän förban-
nat sitt eget barn för ällän tid. Hän skulle aldrig kunna
undgå den; förbannelsen skulle trycka honom för ali
evighet.

Han begaf sig äunu en gång att leta rundtomkring
hela bärget. Om han kunde få tag på honom, skulle han
försöka att bryta förbannelsens fjättrar, försöka blidka gu-
darna, han skulle offra det dyrbaraste han ägde, ja, utgjuta
sitt eget blod, om så vore af nöden.

Jouko! ropade han. Kom, Jouko, var inte rädd!
Jouko låg utan att knysta mellan två klippblock

inne i ett tallsnår på bärgsbranten helt närä offerplatsen,
där han fallit, och där han blifvit liggande. Halft vansin-
nig af skrämsel hörde han sin fars förbannelse, orden,
som aldrig kunde tagas tillbaka, och från hvilka ingen
dödlig skulle kunna lösa honom. »Hjälp nådige, för-
barmande Jesus!» suckade han blott.

Där fann honom Relta senare på morgonen och tog
honom med sig.

Sedän Panu länge fåfängt letat efter Jouko och därpå
samlat ihop bokbladen, spillrorna af trumman och Reitas
kläder, förde hän dem tili trollkojan, där hän fann den
dödade ormen, som hän gissade att Reita dräpt. Nu var

Aho, Panu. 26
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det redan afton på nytt, och korna råmade vid bakgården.
Värdinnan syntes icke tili hemma. En trälinna visste be-
rätta, att hon stigit upp före soluppgången, hade klädt sig
och skyndat bort, hvart, det visste hon ej. Flickan trodde
sig ha hört, att någon bultat på dörren, och hon kom tili
och med ihåg, att hon förnummit något sakta hviskande
där ute. Då flickan sett ut genom dörren, hade hon varse-
blifvit en båt, som roddes af två personer, hastigt aflägsna
sig från stranden och försvinna i skuggan under offerbär-
get. Kanske värdinnan hade värit i båten? .

..

Panus vrede, som lagt sig endast för en stund, men
under det fåfänga letandet efter Jouko återvunnit sin förra
styrka, vände sig mot värdinnan, medan hän väntade på
henne. llpotar kom också tillstädes och fick veta hvad
som händt. Panu omtalade saken för henne, i tanke att
hon skulle bekräfta hans hopp, att Jouko ej vore olösligt
bunden af förbannelsen, utan att denna på något sätt stud-
sat tillbaka. Hän hoppades att ett eller annat därvid för-
summats, och att sonen ännu skulle komma tillbaka. Men
llpotar sade liksom hånande:

Du skulle ha trott mig, då jag redan vid pojkens
födelse sade, att det aldrig af honom skulle bli en siare .. .

det var förgäfves du uppfödde honom. Din kvinna är
ingen mor för trollkarlar. Hans blod var svagt .. . dit
gingo de nu båda två . . . Om nu en annan kvinnas son
lefvat ...

Du kunde ju inte halla honom vid lif . .
. han

dog som en fluga, svarade Panu föraktligt.
Ja, hvem kan säga, huru han dog . . . förr i

världen kunde siarnes önskningar taga lifvet af folk, kanske
de mäkta det äfven i vara dagar?

Det håller du alltid på med! utbrast Panu för-
bittrad. Men det säger jag, att om han också lefvat, skulle
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jag aldrig i tiden gjort honom tili siare! Panu-visdomen
kommer inte att flyttas öfver på någon annan släkt, så
mycket du vet!

Nu måste den ju flytta, hvart det ock sedän må bli!
Panu reste sig från sin plats vid ändan af stugu-

bordet så häftigt som om han velat visa sin gäst på dörren.
Men då öppnades denna, och värdinnan trädde in.

Hon var våt och lerstänkt, håret hängde i långa stripor
ned på hennes hals och kinder.

Hvar har du värit? röt Panu.
Hvad angår det dig, hvar jag värit?

Det var första gången Panu hörde sin hustru gifva
ett sådant svar och med sadan röst. Han störtade fram
mot henne med höjd hand. Men värdinnan steg också
fram, mötte honom halfvägs och ropade rätt i ansiktet
på honom:

Jag har följt din son!
Jouko?
Ja Jouko, sorti du gjort vansinnig med din för-

bannelse, din olösliga och oåterkalleliga förbannelse. Reita
gaf mig bud därom. Pojken yrade och visste ej hvad
han sade. Han kände inte ens igen sin mor. En orm
hade gått in i honom, sade han, och att hans far drifvit
den dit.

Hvar är han? Hvarför hämtade du honom inte hit?
Hvarför hämtade du honom inte! Kanske för

att du skulle slå honom ihjäl! För resten skulle jag
inte fått honom att komma. Reita begaf sig på väg och
sade, att han ämnade sig tili prästen för att se honom
drifva bort ormen.

Hvilken väg togo de?
Fråga ditt spåsåll, kanske det vet.
De onda må taga dig!
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Värdinnan skrattade:
Jag fruktar ej dina gudar; jag vet andra, som

äro starkare. Hade jag uppfostrat din son i deras beskydd,
skulle den arme inte nu vara där han är! Hvarför lärde
jag honom inte min egen tro? Och hon sjönk för-
tviflad ned på bänken, med händerna i skötet.

Hvad har du för en tro?
Den enda rätta och saliggörande! Jag är döpt!

ropade hon. Döpt i Valamo kloster! Dit beger jag mig
och dit för jag Jouko, där bota de honom! Där blir han
löst ur din förbannelse!

Du ljuger!
Ljuger? Se på det här! Och hon slet upp

sinä kläder, ryckte ett kors från sitt bröst och sträckte det
mot Panu. Jag är inte rädd för dig! Har aldrig värit
rädd för dig! Det var jag, som hjälpte prästen! Jag skic-
kade mat' åt honom! Du kan tacka mig för att hän inte
brann inne i Reita-badstun. Har jag väl någonsin värit
med om att utföra dina konster? Har jag någonsin tagit
del i dina hedniska offer? I jungfru Marias namn (hon
gjorde korstecknet framför sitt ansikte) i hennes sons,
Jesu Kristi namn (hon korsade sig igen) har jag
signat boskapen. Dem har jag tjänat, för dem har jag
bränt en helig fackla, dig ovetande har jag tjänat hel-
gonen, gå tili ladugården, så får du se!

Ursinnig ryckte Panu korset ur hennes händer och
kastade henne på samma gång långt utåt stugugolfvet.

Men värdinnan sprang upp som besatt och skrek ut
sinä i många år utståndna lidanden:

Slå ihjäl mig! ropade hon med hotande åtbörd
rätt framför Panu, liksom du dräpte Annikki! Som du
dräpte Reita! Som du dräpte Jouko! Du har gjort mig tili
din trälinna! Det var med våld jag tvingades att gifta
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mig med dig! Du ville ha stor hemgift, men fick ingen-
ting, inte en fyrk, du lurade dig på den handein! Min
hemgift klingar i Valamos kyrkklockor, tag den därifrån,
om du kan!

Här var det slut på värdinnans hån. En spark af
Panu träffade henne under hjärtat, och med ett ömkligt
kvidande sjönk hon liflös tili golfvet.

Dog hon? frågade Ilpotar. Så den uslingen skrek.
Nu slapp du också henne! Och Ilpotar kunde icke
dölja glädjen i sin blick. Men Panu röt tili henne:

Bort härifrån, sköka! Du äcklar mig, ditt miss-
foster! Du borde gråta, inte hana! och han kastade
henne ut genom dörren, med sadan fart, att de lösa golf-
plankorna i förstugan knakade.
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Panu är på väg tili Kontojärvi-marknaden. Ensam

skidar han öfver de frusna fjärdarna, ilar utför sandåsarna
och letar sig fram öfver de vida karren. Nu hade han
ingen af sinä män med sig, inga akjor och inga pälsvärk.
Då han såg bakom sig utåt de största öppna flackorna,
såg han sin ende följeslagare, gamle Ilpo, ströfva framåt
längs hans spår.

De öfriga männen ha icke i år haft ärende tili mark-
naden. De behöfvas hvarken för att släpa fram akjorna,
eller för att hjälpa tili med handein. Det har värit en
dålig villebrådshöst, och ett rent under har det värit, om
någon ekorre setts kila fram på en kvist, och ett ännu
större under, då en hjärpe hörts hvissla i löfskogen eller
en orrflock kuttra i björktopparna. Icke en enda björn
finnes ringad för vinterjakten, hvarken järfvar, loar eller
älgar ha lämnat några spår i höstsnön.

Hvart har villebrådet tagit vägen?
Lapparne ha tagit det, Reita-folket tog skogens boskap

med sig, då det drog bort
Panu anses vara det ondas upphof; hvarför dref han

bort dem, hvarför anföll han dem utan orsak? Det var ju
en gammal sägen, att olycka skulle uppstå, om de utrota-
des eller fördrefvos.
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Panu låtsar sig vara siare, men äger ej gåfvan.
Han är just en skön konungens jägare!

Så knotade männen, då de med toma väskor mötte
hvarandra på skogsstigarna. Och så knotade de vid not-
varpen, då de lyfte den toma kilen, ty fisket hade utfallit
illa sedän offersommaren, då Jouko flydde tili Kontojärvi,
och ännu sämre sommaren därefter. Reitamannens spådom
hade gått i fullbordan.

I fullbordan hade den gått det måste också Panu
tilistä själf, och många andra olyckor hade dessutom in-
träffat. Sedän Jouko flytt och värdinnan dräpts, hade
Panu värit som ett skrämdt vilddjur, som hvart ögonblick
fruktar att falla i förföljarens händer och icke vet, från
hvilket håll faran hotar. Utan att röra sig och utan att
kunna gripa sig an med någonting, höll hän sig hemma,
skälfvande vid hvarje ovanligt ljud, sprittande tili, då blå-
sten susade i den gamla, helgade granen, skrämd af kor-
nas bölande, då de kommo hem från betet, och inbillande
sig, att hän hörde hån och skadeglädje både i gökens
galande och spillkråkans hvisslande. Det var som om hän
känt ett dubbelt hot sväfva öfver sitt hufvud: prästens
fiendskap å ena sidan och lapparnes å den andra. Om
natten, då hän slöt ögonen och somnade, tyckte hän sig
höra än kyrkklockans ringande, än lapp-pilars sus öfver
sitt hufvud.

Det var förgäfves hän mördat Reita, hän hade ingen-
ting vunnit därmed; förgäfves hade hän förbannat kyrkan,
förgäfves drifvit bort lapparnes stam, förgäfves offrat An-
nikki och låtit slakta de många offerdjuren. Reita steg
upp ur grafven i sin sons skepnad, fogden, hans mäktige
vän, hade blifvit dräpt, Kari lurade också efter hans eget
lif, ingen kunde veta, hvilka snaror lapparne höllo på att
lägga ut, och prästen hade tagit hans son, anammat
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honom från hans eget offerbärg, som om Ukko i moinen
fört bort honom genom luften. Reitas onda ande, den
han aldrig kunnat tämja, hade sluppit lös, det var den
som injagat sadan ursinnig vrede i hans bröst, att han
dräpt sin egen hustru, och kanske hade den också tussat
Lapplands alla öfriga andar efter villebrådet och så låtit
dem drifva det bort från dessa nejder.

Panu visste inte, hvar han skulle söka hjälp, han
kände hvarken trollkonster, besvärjelser eller signerier, som
kunde råda bot mot alla dessa olyckor. Han hade försökt
allting och kände icke mera ett enda nytt medel. Han
rådfrågade oupphörligt spåtrumman, begärde råd af spå-
kulan, men det lappade trumskinnet gaf ej sitt foma ljud;
Panu-släktens gamla trollredskap, som förut värit så pålit-
ligt, gaf en falsk ton, dess kraft var borta och messings-
grodan hoppade fåkunnig hit och dit, utan att mäkta
skänka klarhet.

Karelen hotades af hungersär, och alla skyllde Panu
därför. Också sveden hade slagit lila ut. Senaste vår, vid
offertiden, hade de försökt att bränna den, men under alla
offerdagarna hade det regnat som om himmein värit öppen,
de hade inte ens kunnat koka offerköttet, och sveden hade
icke fattat eld på allvar, kvistar och barr hade brunnit en
smula, men stammarna hade blifvit kvar i kors och tvärs
som de legat. Och detta var i folkets ögon ett tecken,
att gudarna vredgats också öfver svedjehygget. Hvarför
hade de huggit under offerdagarna, hvarför hade de utan
orsak förgripit sig på Tapios eget område? Nu sågo de
hvad det betydde, och det vore detta gökens död hade
spått! Jorma hade i alla fall haft rätt, då hän varnat dem.

Med sinnet fullt af allt detta, såsom alltid numera,
skidade Panu fram genom samma trakter, där hän förut
färdats med en munter skara af sinä män, men nu hördes
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icke Kuismas sånger, ej de andres glada prat, och Jouko
följde inte med eftertruppen, bland hvilken fadrens öga
alltid med ömhet uppsökt honom. Endast Ilpo knogade
fram där borta, och han hade följt med oombedd och
utan att hafva något ärende. Då Panu kom fram tili foten
af förbannelsebärget, beslöt han att vänta på honom, för
att också själf hvila litet.

Flämtande nådde Ilpo raststället, där han slog sig
ned på en fallen trädstam. Svetten rann ymnigt från hans
fårade panna, och hans blick vittnade om trötthet. Också
Ilpo hade haft bekymmer i mängd under senaste tid. Det
var som om de drabbat hans eget bröst, alla dessa motgån-
gar, som träffade Panu och likaså alit klander som kom
denne tili del. Men mera än alit annat förbittrade det
honom att Ilpotar, som förut alltid stått på Panus sida, nu
klandrade och smädade honom i kapp med hela den öfriga
stammen. Han vågade icke tala om det för Panu, för att
denne icke skulle vredgas också på honom, och han sökte
i stället själf vara så mycket vänligare och ödmjukare. Men
Ilpos deltagande träffade alltid någon oriktig punkt, och
hans råd voro alltid bakvända.

Där ha vi förbannelsebärget, sade hän, och
blickade uppåt branten. Det var där du förra vintern för-
bannade kyrkan. Du gjorde kanske orätt i att förbanna
den, din straffdom studsade tillbaka.

Det trodde äfven Panu själf. Men hän ville icke
höra det från någon annans mun, utan steg på sinä skidor
och började sträfva framåt.

Då hän skidat öfver det kärr, där Jouko förra gån-
gen på återväg från marknaden tröttnat på vägen och
hittats afsvimnad på skaren, kom Panu tili den slutsats, att
sonen redan då råkat i prästens våld, att förhexningen
trängt in i honom redan vid kyrkan och sedän grott som
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ett frö. Om hän kunnat skydda sig tillräckligt kraftigt,
om hän känt prästens signerier och konster och ursprungs-
orden, hvarmed hän åstadkom olyckan, skulle Jouko aldrig
råkat i hans våld. Men prästen skulle kanske det oaktadt
icke kunnat uträtta någonting, om vreden icke gjort att
Panu förbannat sin son. Nu kunde hän aldrig taga för-
bannelsen tillbaka. Men låt gå, det vore bättre att en af
röta anfrätt kvist bruste i tid, än att den växte stor och för-
därfvade hela stammen.

Det hade den emellertid redan gjort. Nyheten att
prästen tagit tili sig siarens egen son, hade Ingalunda hål-
lits hemlig. Under sista marknaden hade folk sett honom
stryka omkring där som vansinnig och utslunga hotelser
mot sin far. Mångahanda voro de gissningar och omdö-
men, som uttalats i anledning däraf. Man ansåg siaren
vara en klåpare, då hän träffat sin egen son med sitt troll-
skott. Kvinnorna hade ocksä sladdrat allt möjligt om vär-
dinnans död. Och på sommaren, medan männen voro
borta på fiske, hade en hei mängd af dem begifvit sig tili
kyrkan för att höra på prästen. Ilpotar hade helt öppet
berättat det åt Panu och hånande tillagt, att prästen vore
lika stor siare som hän själf. Prästens offerkonster vore
bättre, hans åtbörder högtidligare och hän drefve inte bort
kvinnfolk från sitt offerbord. De brydde sig ej om siarens
hotelser och voro som förhexade. Panu hade nog för-
mått männen att tukta sinä kvinnor, men det hade bara
gjort dem värre. Orsaken härtill insåg Panu nogsamt.
Det hade ofta svidit i hans sinne, men värre nu än nä-
gonsin, att hän alls tillåtit prästen att tala. Det vore då
förtrollningen trängde kvinnorna in i bloden och det vore
då prästen snärjt deras sinnen med sinä sånger. Det låge
en hemlig kraft i hans blickar och hurudana hans signe-
rier än månde värit, voro de värksamma, och fördärf skulle
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säkert drabba, om man ej kunde komma underfund med
dem. På dem bete hvarken förbannelse eller hån.

Och liksom hade Ilpo velat besvara och bekräfta
Panus egna tankar, sade denne, då de kommo tili det
ställe, där de förra gången haft sin stockeld och där Kuis-
ma skjutit haren:

Den haren hade inte bort skjutas . . . kanske var det
värkligen prästens hare... och du hade icke bort hana honom
med den. Det gjorde, att han genast i början förhäfde sig.

Men Panu ville icke inför andra medgifva, att han
gjort någonting orätt, eller bekänna sin egen svaghet,
hvarför han sade:

Sluta då att gnälla om alit det där. Jag visste
nog hvad jag gjorde.... du hade kunnat uträtta, hvad
på dig ankom.

Jag kunde inte ana att han skulle siippa lefvande
ur elden.

Du anade det inte, emedan du inte själf kan
företaga någonting, så mycket du än fjäskar och bråkar.

Om du så viii, så skall jag försöka en gång tili
.. . om det än skulle kosta mitt eget lif.

Och jag skulle få skulden för det och vi få hela
marknadsmenigheten i nacken! Hall du dig stilla!

Ilpo sysselsatte sig med uppgörandet af en stockeld,
glömde Panus dåliga lynne och uttalade högt sinä tankan

Onda följder hade det också, att du förbannade
din son, och att du slog ihj

..
. Men då han såg

Panus öga gnistra bakom stockelden, vid hvilken han satt
sig, med hufvudet stödt mot knäna och försänkt i tankar,
ändrade han det han ämnade säga: Du visste väl
hvad du gjorde ... det var nog det bästa du kunde göra
. . . det enda, som stod att göra. Och då Panus svarta,
glimmande ögon fortforo att följa honom, tillade han:
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De rå inte på dig... du öfvervinner nog ännu alla dina
fiender, helt säkert gör du det... och först då undslapp
Ilpo makten af Panus blick, som han icke kunde möta
mer än ett djur kan möta människans blick.

Ilpo hade velat hvila ut efter den tröttsamma skid-
färden, men Panu lät honom icke sofva länge, förrän han
väckte honom och begaf sig på väg, ehuru icke morgon-
rodnaden ännu skymtade fram. Snart nog förvillades Ilpo
i mörkret från sin husbonde och fick ensam skida genom
den öde trakten tili Kontojärvi, där han ingenting hade
att uträtta. Han hade blott trott sig böra följa med, efter-
som Panu begaf sig på väg.

Men sedän Panu skidat fram tili kyrkbyn och gömt
sinä skidor i snön inne i ett snår nedanför åsen, begaf
han sig att utspeja hvad där försiggick.

Ehuru marknadsfolket ännu icke lämnat sinä nattlä-
ger, såg han att en mängd anländt redan föregående afton
Både på gårdarna och kring stockeldarna funnos slädar,
akjor af olika slag och skidor, och på alla håll klingade
hästbjällror och renklockor. Panu undersökte slädarna och
akjorna, som voro öfverfyllda af pälsvärk. Han kunde af
åkdonens form med lätthet sluta tili, från hvilka trakter de
kömmit. Från söder och väster, därifrån förr endast ett
fåtal infunnit sig, hade nu kömmit en hei del, men största
delen var dock från Österbotten, från Dvina och i syn-
nerhet från Lappland. Villebrådet hade ingalunda försvunnit
från skogarna, utan bara dragit sig tili andra trakter.

I en skogsdunge såg hän glöden af en slocknande
stockeld, och då hän smog sig närmare, upptäckte hän i dess
sken några män, som sofvo i snön, med lapp-pälsarna öfver
öronen. Hän såg närmare på deras akjor och ryggade ha-
stigt tillbaka. 1 detsamma rusade en hund skällande i rikt-
ning mot honom och sprang ett långt stycke efter honom.



o 413 o

Hut Panu! hörde han någon ropa och kände
igen en Reita-karls röst, likasom han redan kännt igen
hunden, som fått hans namn för att skämma ut honom,
och som genast vädrat sin husbondes fiende.

För att siippa hunden vandrade Panu bort mot fog-
dens udde, där hans förra trollbadstu låg och där
han förr brukat taga emot hjälpsökande. Men han igen-
kände inte stället. Gudarnas förra heliga skog hade hug-
gits tili sved, inte ett enda träd var kvarlämnadt, och bad-
stun var förstörd. Litet af ugnen stack upp ur snön, och
då Panu rörde omkring i den med foten, fick han upp
ur snön ett stycke af en brunnen väggstock.

Panu förstod utan att fråga, hvems värk det vore. I
den förre fogdens lifstid skulle de inte gjort det. Den nye
fogden vore prästens vän.

Han smog längs fogdegårdens brädplank och kom
fram tili porten, som i den förres tid bevakats af ilskna
bandhundar. Nu fans där hvarken vakt eller hundar, och
folket sof ännu i gården, där alit var tyst och stilla. Panu
såg ingenting vidare, men af det han redan sett, slöt han,
att han inte skulle kunna göra den nye fogden tili sin vän,
och att det inte vore värdt att söka komma tili tals med
honom.

Hän begaf sig åt prästgården tili. Där voro de
redan vakna, men på gården syntes ingen tili. Hän gick
rundtomkring husen och närmade sig stuguväggen från
skogssidan. Då hän tryckte ansiktet mot fönstret, såg hän
prästen vid ändan af bordet, och på golfvet stod en hop
pojkar, tili hvilka hän talade. De förbereddes för dopet,
det var samma bestyr, som Jouko bevittnat, då hän hade
stått på utkik, och som hän omtalat för sin fan Bakom
pojkarna stod någon framför ugnsbänken, med ryggen åt
fönstret, och tände ett pärtbloss; då hän fått det att brinna
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och vände sig om för att sticka det i klykan i vrån vid
bänken, kände Panu igen sin son. Ansiktsuttrycket och
glansen i hans ögon visade Panu, att sonen var vansin-
nig. Hän pratade något för sig själf och småskrattade;
då prästen uttalade Jesu vamn, bugade hän sig likasom
pojkarne gjorde. Men plötsligt föll hans blick på fönstret,
genom hvilket Panus ögon spejade in i stugan. Hän blef
orolig, blickade förstulet omkring sig, ryckte tili sig en
brinnande pärta, rusade tili dörren och ut genom den, i
det hän ropade:

Bort, onda ande! Bort skäggtryne! Bort onda öga!
Panu hade sprungit undan från fönstret och såg,

där han krupit ihop bakom gärdesgården, Jouko springa
rundtomkring stugan. Prästen kom ut för att förbjuda
oväsendet, men Jouko förklarade blott, att han sett ett
ondt öga, som tittat in genom fönstret. Lik en räf, som
blifvit ertappad snusande kring gårdsknutarna, smog Panu
sig bort.

Marknadsfolket började vakna ur sömnen. Himla-
randen begynte ljusna en smula i söder, men det är ännu
långt tili dagens inbrott.

Lapparnes hundar hota mig. .. min egen son
jagar efter mig som efter en ond ande!

Förkrossad stannade Panu, där han gömt sinä skidor,
och tänkte redan på att begifva sig bort. Jouko kunde
få sikte på honom, kanna igen honom och utpeka honom
för marknadsfolket.

Då såg han eldsljus lysa från kyrkan. Han smog
sig dit och såg att fönstren nu voro försedda med glas i
stället för luckor och att Reita och en annan kari gingo
från fönster tili fönster och tände ljusen i dem. Fram-
för kyrkdörren och kring kyrkan var det redan svart af
marknadsfolk.
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Panu stack sig in i hopen och kröp ihop bakom de
andra för att lyssna på deras samtal. De talade om de
nya kyrkfönstren, som blifvit insatta föregående somman
Nu var det bra där inne, då det hvarken blåste eller räg-
nade in och man kunde tända ljus, så att morgonmessan
kunde börja, medan det ännu var mörkt. Folket tyckte, att
det var vackert och högtidligt, då kyrkan var upplyst och
det sades, att kungen själf skänkt glasrutorna. Hän hade
låtit sätta in nya glasfönster i sin egen kyrka och hade skickat
dessa hit med den nye fogden.

Han tycktes vara en helt annan kari, den nye fogden,
än den förre. Kvinnorna fingo vara i fred för honom, och
han lefde i vänskap och i fred med prästen.

Och han kommer inte att beskydda Korpivaara
Panu, yttrades det i folkhopen. Genast då han kom, lät
han kungöra, att hvem som viii har rätt att fasttaga troll-
karlen, emedan han gjort sin egen son vansinnig, dräpt
sin hustru och försökt bränna prästen lefvande, och att
den, som toge fast honom, finge hundra riksdaler i belö-
ning. Men hvem skulle väl ha lust att försöka fånga en
trollkarl, ingen kunde veta, hvad ofärd han kunde skaffa
en på haisen!

Hans konster! Han kan ingenting göra, om man
inte är rädd, hörde Panu en annan röst i hopen.

Om man kunde få tag på honom här, i närheten
af kyrkan, skulle han inte kunna göra någonting, men det
är inte värdt att bege sig hem tili honom.

Om man går dit med prästen, kan han väl ingen-
ting göra?

Jag vore ej rädd, om jag än mötte honom i dju-
paste skogen!

Nog blir han fast tili sist, den skälmen!
Det var unge män som talade detta.
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Då hördes klockan ljuda från kyrkotornet, sorti otti
hon bekräftat hotelserna. Dörrarna öppnades, och så mycket
folk strömmade in sorti kyrkan rymde. Andra stannade
utanför för att vänta på prästen och fogden. Panu hade
ställt sig bakom kyrkfolket vid trappan, där han var skyd-
dad mot Ijuset, som strömmade ut ur dörren. Där märkte
ingen honom, men därifrån såg han fogden köra fram tili
trappan, stiga ur sin släde och gå in i kyrkan. Det var en
liten, medelålders man, och han kom inte med buller och
bång, utan bad höfligt och beskedligt folket lämna väg.
Strax därpå ringde kyrkklockan på nytt, och prästen anlände
och trädde in i kyrkan. Pojkarne och en hop män och
kvinnor följde honom. Bland kvinnorna kände Panu igen
några af sin egen stam; bland dem Ilpotar. De trängde
sig alla på samma gång som prästen in i kyrkan.

Också Jouko visade sig framför kyrktrappan. Han
bar icke längre kläder efter karelskt mönster, utan en Kon-
tojärvi-skinnmössa och päls.

Jouko, du! ropade en pojke i hopen. Men Jouko
låtsade icke höra. Hör du inte Jouko? ropade åter
någon.

Jag är inte Jouko! sade han häftigt.
Hvem är du då?
Jag är döpt tili Henrik!
Du är ju inte döpt, du är ju hedning!
Jag är döpt i Fadrens, Sonens och den Helige

Andes namn. Amen!
Var det far din, som döpte dig?
Nej, prästen! Tro inte jag är rädd, Panu är en

vindögd karelare med ondt rykte ... hej, hå, jag sprang ...

kors, bibel och abc-bok. .. fader vår, som är i himmein
...Krist Jesus Marias son, jag är inte rädd hvarken för
andar eller djäflar ...du skall söndertrampa ormens hufvud.
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Du har ju en orm i dig?
Ljug inte.. , jag har boken på bröstet; så att

han rår inte på mig ... var inte rädda ni häller ... säg
tre gånger: tag tror, jag tror och jag tror! Det ordet hjäl-
per, om man bugar sig.

Far din kommer och tar dig!
Försök inte skrämma mig! Han förbanrtade mig

för allan tid, men prästen löste mig,
Var tyst! sade någon. Nu sjunga de!

Alla stämde in i psalmen, som de börjat sjunga inne
i kyrkan.

Panu hade hört och sett tillräckligt och drog sig
bort bakom kyrkväggen, smog därifrån tili gömstället, där
han hade sinä skidor och trädde fötterna i dem för att
begifva sig hem. Han ville icke vänta tills det dagades,
han hade inga köp att uppgöra, och ett pris var satt på
hans hufvud.

Hans väg ledde honom förbi bakväggen af kyrkan
och där stannade han för att lyssna ännu en stund. Psalm-
sången var slutad, och prästen predikade.

Trollkarlar och siare! hörde han prästen predika
. . . Låtom oss betvinga dem och gripa dem! längre
stannade ej Panu för att höra på.

Morgonen hade ännu icke grytt, då Panu gled bort
från Kontola kyrboby, där hans förfäder fordom värit
herrar, och där han själf under marknaderna uppträdt som
den främste, men där han nu icke vågade dröja, tills dags-
ljuset kom, emedan han fruktade, att den hundrahöfdade
marknadsmenigheten skulle rusa öfver honom, som en
flock hundar rusa på en räf.

Men ännu räcka ödemarkerna tili för räfven att
springa i, ännu har vargen sin håla! De må akta sinä
höns!

Aho, Panu. 27



ö 418 0

Vilda planer hvälfdes i hans sinne, men han hade
dem ännu icke klara ens för sig själf.

Korpijärvi-siarens hemkomst var icke nu som förut.
Inga facklor lyste honom, intet gästabud väntade honom,
inga varma händer hjälpte honom af med kläderna. En
trälinna värmde badstun, och ensam förtärde Panu sin
torkade fisk och sin kallnade gröt.

Men då byamännen nasta morgon hörde, att Panu
återvändt från marknaden, kommo de för att höra hvad
han gjort för att afvärja hungersnöden. Hade han köpt
kreatur af de rike mannen söderut? Skulle de snart kunna
ge sig å väg att hämta dem?

Han hade inte gjort någonting, hade ingenting köpt;
han hade ingenting att köpa för eller att ge i byte. Då
ondgjordes de uppretade männen och började utfara i
smädelser mot Panu.

Det är för din skull vi lida hunger ... du retade
både egna och främmande gudar tili vrede,.. . och ali
boskap tog du ifrån oss tili offerdjur och lät slakta dem
för att föda ali världens folk. Och nu har du inte gjort
ens så mycket som att köpa ett en da kreatur!

Köp åt er själfva! Jag har hvad jag behöfver!
För hvad skulle vi köpa? Det är slut på allting,

slut på villebrådet och slut på fisken!
Panu har pängar nog men viii inte lämna dem

ifrån sig!
Tagen hvad jag har!

Mannen trodde, att han värkligen ingenting hade,
ty Panu var ej känd att dölja sinä ägodelar. Men då de
alltid vant sig att lita på Panus hjälp, sade de:

Då Panu inte kan hjälpa oss, måste vi vända
oss åt annat håll. Vid Kontola kyrka få vi nog hjälp.
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Dit ha edra hustrur redan begifvit sig att söka
den, svarade Panu hånande.

Dit gå också vi, karlar!
De voro redan vid dörren, då Panu ropade dem

tillbaka.
Pengar kunnen I få! Gudens skatt räcker väl

ännu öfver den här vintern. Jag skall tömma gudens
offerskål åt er, oduglingar!

Han framtog ur skåpet i hörnet af stugan gudens
offerskål, som var af silfver och fylld med silfvermynt, och
tömde den på bordet.

Tag för er, om ni har lust!
Mannen betraktade hvarandra tvekande.

Men om guden blir vred? frågade en.
Jag tar det inte på mig! sade en annan tveksamt.
Men det gör jag! sade Panu.

—Om du svarar för det.. .

Och männen fyllde sinä fickor.
Panu såg efter dem med ett uttryck af förakt i blic-

ken. Men då han såg den toma skålen kullstjälpt på bor-
det, skälfde det i hans bröst.

Han försvarade sig därmed, att han måste göra det,
måste det för gudens skull, annars skulle de gått tili kyrkan.

Men han skulle skrapa ihop en dubbelt så stor
skatt åt guden. Fordom, i förfädrens tid, hade den äfven
blifvit lånad. Nasta vår skulle han bränna sved och själf
betala det tillbaka. Tili dess skulle han offra tenn och
messing i stället för silfver och guld. Det märkte ej
guden.

Men om han märkte det, om han komme under
fund med, att hans skål vore tom?

Då finge Karelens folk lof att vika från Korpivaara-
trakterna, liksom de fått göra det från Kontojärvi, så snart
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gudens skatt där blifvit förskingrad, så förutsade en
gammal sägen.

Men det fans också en annan spådom, som visste
säga att, då stammen råkade i stor nöd, och ingenting
annat mera hjälpte, finge siaren offra den sista offertjuren,
och då skulle ingen ofärd mera rå på hans folk. Och
den stora, svarta tjuren, den sista, vore ännu icke offrad.

Kanhända skulle dock det än en gång bll bättre tider?



xxxix
Söndagen före midsommar satt en hop af Konto-

järvi socknens raskaste unge män, efter slutad gudstjänst,
kring det dukade matbordet i prästgårdens gamla stuga.
Alla voro de beväpnade och i resemundering. Koger och
bågar hängde öfver skuldrorna, yxar och skidknifvar i deras
bälten, i en vrå stod en hei stapel af spjut, och på golf-
vet låg en mängd med vägkost fyllda näfverränslar. Vid
ändan af bordet satt Martin Olai, också hän resklädd och
beväpnad. Midt emot honom, vid andra ändan däraf,
satt Kari.

Tag för er, gossar! trugade prästen sinä män.
Vägen är lång och svår, och vi komma hvarken att finna
hvila eller föda på resan.

Men de hade redan fått tillräckligt. Sedän prästen
läst en bordsbön, hvilken alla utom Kari åhörde med hop-
knäppta händer, stego de upp från bordet.

Så här ha vi kömmit öfverens, Kari och jag,
meddelade Martin Olai, sedän de slutat måitiden. Vi begifva
oss på väg i två afdelningar. Den ena truppen stakar bå-
tarna, med två eller tre män i hvar båt, upp tili Korpi-
forsen vid ändan af Korpi sjön, och för med sig i båtarna
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reservkost. Den andra truppen beger sig, med Kari som
vägvisare, öfver land tili samma ställe; där förena vi oss
och fortsätta resan i båt öfver Korpi sjön tili Panula by.

Låtom oss göra så!
De unge männen voro ifriga att komma i väg. I

början hade socknens äldre män värit emot tåget, som
prästen uppmanade tili. Men då han vände sig tili de
unga, gjorde han ett sådant intryck på deras sinnen, att,
då det blef tid att draga ut, flere erbjödo sig att följa med
än han kunde taga emot. Det var länge sedän de värit i
krig, men sägnerna därom lefde alltjämt och satte sinnena
i eld och låga.

Så får då en gång också den här gossen gå i
krig! ropade en af de unge männen, i det han undersökte
sinä vapen. Med den här bilan . .

.! och han lät
eggen af sin yxe blänka.

Då fick Martin präst åter lof att utlägga afsikten med
färden och orsaken, hvarför de företogo den.

Om Panu skulle underkasta sig i godo och själfmant
afstå från sinä hedniska vägar, ville han inte använda våld.
Ingen hade rätt att utgjuta blod, om han icke tvingades
därtill för att försvara sitt lif. Men afgudabilderna ville han
kullkasta och fälla deras gudars träd tili marken.

Det är därför jag hänger denna yxe vid min
sida, och gifve Gud, att jag inte behöfver höja den mot
någon af minä medmänniskor. Om Panu icke gör mot-
stånd, skall han få vara i fred och nåden utsträckas också
tili honom. Jag fikar ej efter mänsklig hämnd, utan efter
Guds ära och viii, att hans bud fullgöras och att man
erkänner hans makt

Kari kastade en lång, frågande blick på pastorn,
syntes ärna säga någonting, men förblef likväl tyst.

Men Reita sade:
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Vi skola väl fängsla trollkarlen och mördaren.
Men icke döma honom ohörd! svarade prästen.

Det är också fogdens befallning!
Han skickade männen att föra resgodset i båtarna

och aflägsnade sig därunder för att taga ett sista afsked af
sin hustru.

Med förgråtna ögon, men med i öfrigt lugnt utse-
ende omfamnade honom fru Anna:

Lofva mig att inte vedergälla ondt med ondt. ..
var ädelmodig och mild mot honom, fast han sökt göra
dig ondt. Lofvar du det?

Du hade bort höra, hvad jag nyss sade tili män-
nen ... det var som taladt ur din egen mun.

Då är jag lugn. Jag vet ej hvarpå det beror,
men nu är jag inte rädd att bli ensam, liksoin förut, nu,
sedän Gud bönhört mig. Jag sitter här och väntar, väfver
och syr. Kom hit!

Och hon förde sin man tili byrån, öppnade en låda
och visade honom en hop lindor, som hon lagt i ett
hörn af lådan; i ett annat funnos barnkläder: mössor,
strumpor och skjortor.

Det är så svårt för mig att nu begifva mig bort
och lämna dig.

Res du bara, och Gud väre med dig!
Om någonting skulle hända dig?
Mig händer ingenting. . . också jag har nu en

beskyddare likasom du.
Och i det de skildes, gaf fru' Anna sin raan den

hvita duk hon broderat, för att han skulle breda den öfver
den första sten han reste tili ett altare åt Gud.

Mannen väntade på gården med ränslarna på ryggen,
färdiga att begifva sig på väg. Kari satt vid ledet, tyst,
dyster och nedslagen som alltid. Så snart han såg prästen



424

träda ut, hvisslade hän på sin hund, som alltid följde
honom, kastade sitt spjut öfver axeln och satte sig i
rörelse. Då hän hört om prästens tillärnade tåg mot Panu,
hade hän själf kömmit att erbjuda sig tili vägvisare och
på hans inrådan var det tåget företogs nu, då de sedvan-
liga våroffren skulle utföras på Panula.

Sommarvägen var svår och mödosam öfver kärren,
genom vildskogen och öfver de höga bärgen. Efter ett
dygns färd kommo männen den andra aftonen fram tili
foten af Förbannelsebärget och tillbragte natten där. Ehuru
det kostade mycken möda att bestiga bärget, gåfvo de sig
icke tillfreds med mindre än att klättra upp tili toppen,
emedan de visste, att man därifrån åt ett håll såg Konto-
järvi-kyrkan och åt det andra offerbärget. Det var ju här
Panu förbannat kyrkan, och här hade den ocksä stjälpt
omkull framför hans ögon.

Han förbannade oss, låtom oss välsigna honom!
och från samma klippa, därifrån Panu utslungat sin

förbannelse åt väster, läste prästen en bön åt Öster, där
det heliga offerbärgets topp skymtade i sommarmorgonens
ljus, läste Fader vår och välsignelsen, medan hans män
med blottade hufvuden stodo omkring honom.

Men deras ögon följde sjöstränderna, ådalarne och
åsarnas sluttningar, och då prästen slutat och de satt sig i
rörelse, sade en af dem.

Där fins det både ängar och svedjemark så det
förslår!

De höra oss tili! Och jag återvänder inte, förrän
jag huggit mig en sved. Jag har utsäde 1 väskan ... på
den här resan både hugger, bränner och sår jag, på de
där backarne växer det, fast man finge lof så i ren,
obrukad sand.
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De öfriga tycktes vara af samma mening och under
fortsättningen af resan fick Martin Olai af deras tai reda
på något de icke nämnt före afresan, att de flesta haft för
afsikt med hela färden att slå under sig svedjemark och
hugga sveder, och att de skaffat sig tillstånd därtill af
fogden.

Det lär också vara kungens önskan att man röd-
jar fält i skogen, fast den förre fogden bedrog både oss
savolaksarne och kungen själf genom att halla med kare-
larne. Men nu lär också Panu själf huggit en ändlöst stor
sved, fast han inte kunde få den att brinna.

Hvad kunde väl orsaken vara därtill?
Hela sveden blef förhexad genast den var hug-

gen. En okänd kari hade skjutit en gök på sveden, när
den som bäst höll på att gala lycka åt den.

Det behöfdes både säkert öga och stadig hand
för att skjuta en pii genom hjärtat på en gök uppe i top-
pen af en ödemarksgran!

Hvem vet om det var en riktig människa .. .

kanske var det en skogstomte, som sköt lyckofågeln för
att hämnas på dem, som höggo ned hans skogar.

Kari hade saktat sinä steg under männens samtal,
men då det igen vände sig tili andra saker, skyndade han
på igen, och höll sig alltid ett stycke framför dem han tjä-
nade som vägvisare.

Om aftonen den tredje dagen anlände tåget tili Pann-
forsen. Först vid middagstiden följande dag ankomino
båtarna, och under resten af dagen rodde de sedän längs
den långa Korpi-sjön; på aftonen landade de nedanför
Reitas rödjning. Genom att ljudiöst ro fram tnellan hol-
marna hade de kömmit fram ända midt emot offerbärget
utan att någon varseblifvit dem. De drogo båtarna i land
i skydd af strandskogen och tillbragte natten under dem.
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Kari gaf sig under natten ut att kunskapa. Då hän
återvände, visste hän berätta, att de kömmit just aftonen före
offerdagen; i morgon skulle det första, stora offret förrät-
tas. Det hade nog kömmit offerfolk, fast mindre än van-
ligt. De hade ingenting att offra i år, då alla kreatur
under vintern slaktats tili föda.

Enligt Karis tanke hade det värit bäst att genast,
medan folket i byn ännu sof, ro öfver tili offerbärget, stiga
i land och smyga upp tili bärgstoppen. Där borde Panu
fängslas. Där var inte synnerligt motstånd att befara, då
alla kommo obeväpnade tili offren. För att, om de inte
godvilligt ville utlämna Panu, förekomma att de skulle
afhämta sinä vapen från byn, vore det nödvändigt att en
del af männen bevakade näset mellan bärget och byn för
att tundra dem att nå husen och sinä vapen. Och för
den händelse, att de, trots allt, skulle lyckas bryta sig
igenom, borde en eller ett par karlar gömma sig på
Panula och för att hämnas sticka gården i brand, när de
fingo ett tecken.

Reita har lofvat gömma sig där, slutade Kari.
Reita! utropade pastorn, förvånad och ogillande.
Han försökte ju bränna oss, försvarade sig

Reita.
Det är inte kristligt, och mordbrand lämpar sig

inte för dem, som bringa evangelium. Och vändande sig
tiii Kari, sade hän: —■ Tili offerbärget begifva vi oss, och
där fängsla vi honom, men vi skola inte öfverfalla honom
försåtligt. Vi stiga öppet fram och kalla illgärningsman-
nen och trollkarlen tili räkenskap.

Gör som du vill ... det är din björn, som är
ringad, och först när den brutit sig ut, kuuna andra börja
jakten på sitt sätt, svarade Kari.
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Alit som försiggick på Panulas gårdsplan ofvanför
badstun, kunde tydligt iakhagas från gömstället på Reitas
rödja, de sågo huru offermenigheten så småningom sam-
lades där, de hörde sången och spelet och sågo täget
sätta sig i rörelse åt bärget tili och började stiga uppåt
dess branter. Då sköto de båtarna i vattnet och rodde
hastigt öfver tili Panula-stranden.

Gården på Panula var fylld af kvinnor och barn,
som nyfikna och förvånade betraktade de ankommande
främlingarna.

Då Martin präst med sinä män kömmit midt på
gården, sade han:

Herren Jesu kärlek och Guds Faders nåd och
frid väre med och öfver eder alla!

Frid väre dig själf! svarade någon från kvinno-
hopen.

Hvarför ären I här och icke där borta på offer-
bärget? frågade han.

Kvinnor få inte i år komma upp på offerbärget,
svarade Ilpotar. Så har den berömde siaren befallt.. .

jag vet ej om det är hans spåsåll, som sagt det, eller
om han själf hittat på det! Vi skulle oskära bärget, och
guden skulle vredgas. Det är straffet för att vi kommo
tili Kontojärvi att höra på dig. Vi bjödo nog vara offer,
men kvinnors offer döge icke! Och för öfrigt inte häller
andra offer af karlarna än hans egna. Han förde sin
gamla, svarta tjur åt sin gud.

Följen mig, kvinnor och barn, så kunnen I taga
del i offret. Tili Jesu Kristi offerbord äro alla lika väl-
komna, män som kvinnor.

Han började en psalm. Reita hade på gården funnit
en gammal kantele och började ackompagnera på den. Alla
prästens män stämde in i psalmen, också några af kvin-
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norna funno melodin, och snart var hela tåget i rörelse
mot offerbärget.

Vi gå inte! tvekade några af kvinnorna vid offer-
ledet och ämnade vända om.

Jo, nu gå vi! ropade Ilpotar och steg oförskräckt
framåt.
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Den svarta offertjuren stod bunden med hufvudet

neddraget mellan frambenen och nacken i båge. Hans
ögon glödde vildt, han bölade ursinnigt litet emellan,
under det lian med näsborrarne flåsade ut mot hvardera
sidan om offerhärden. Det var den gamla tjuren, stamfar
tili så många andra, som redan offrats och som nu själf
dömts att offras tili bot för alla olyckor.

Panu stod beredd att slå sin yxe mot tjurens panna,
rundtomkring stodo hans män, allas uppmärksamhet var
fästad vid deras förehafvande, yxen blänkte redan i siarens
hand, då Kontola-prästen plötsligt steg fram mellan träden
nedanför branten, och bakom honom syntes de andra
beväpnade männen i en mörk klunga.

Panus yxe sänkte sig hastigt, hans andra hand stödde
sig mot tjurens hufvud, mellan hornen, och blef liggande
där. Öfverväldigad af förvåning vid den oväntade synen
fick han icke fram ett ord öfver sinä läppar och stod där
en kort stund som förstenad. Prästen trädde närmare och
lade handen på tjurens länd.

Hvad vill du? frågade Panu då med ett vildt
uttryck, ehuru hans röst skälfde en smula.
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Du vet väl utan att fråga hvad jag viii, svarade
pastorn lugnt och säkert. Jag kommer för att förbjuda
dig att förrätta ditt offer och för att ställa dig tili räken-
skap för dina gärningar.

Mitt offer förrättar jag, och dig är jag ingen
räkenskap skyldig för hvad jag gjort. Tag bort din hand
från gudens heliga offerdjur!

Panu svängde sin yxe.
Sänk din yxe! befallde Martin Olai.
Bort med dig först! Bort, du, som inte kallats

hit, bort från det heliga bärget! Bort med din hand, som
skändar gudens offer!

Panu gjorde en rörelse som för att stöta prästen
bort från tjuren. Men han ryggade tillbaka, då Olai lugnt
och utan brådska och med en fast blick på motståndaren,
löste sin yxe ur dess hölster och lät den hänga i sin hand
vid sidan. Prästens män hade trängt fram och ställt sig
i en halfkrets omkring honom; Panus män hade på samma
sätt dragit sig tili hans sida och ställt sig bakom honom.
De voro långt flera tili antalet, men de voro obeväpnade.

Hör på mig, Panu, jag viii hvarken dig eller
ditt folk någonting ondt!

Hvad viii du då?
Prästen pekade med yxklacken på afgudabilden och

på det heliga trädet, i det han sade:
Jag viii störta tili marken det vidriga beläte, du

rest där. .. viii fälla omkull det där trädet och släcka din
eld. Dig själf kallar jag på grund af konungens befall-
ning och i hans ståthållares namn att stå tili svars för
mord, mordförsök och trolleri. För att icke oskyldigt blod
må spillas, uppmanar jag dig att icke sätta dig tili mot-
värn, enär det icke skulle göra dig någon nytta, då du
själf vet, att dina män äro vapenlösa.



431

Först då rann det Panu i hågen, att han ensam vore
beväpnad, medan alla hans män voro vapenlösa. Men hans
mest hatade fiende var inom räckhåll för hans hand, en
sekund stod han där, som örnen, då den ett ögonblick
sväfvar orörlig i luften, innan den slår ned på sitt byte.

och hans yxe susade mot prästens hufvud. Men vap-
net måtte hafva värit förhexadt och förhexad handen, som
förde det... det var som om den främmande trollkarlen för-
kortat hans yxes skaft och förlängt sitt eget, så att yxbettet
icke sjönk in i hans panna mellan hans ögon, såsom hug-
get var riktadt, utan stål slog mot stål, så att det gnistrade
... och innan Panu hann slå en andra gång, susade prä-
stens yxe på nytt och afskar repet, hvarmed tjuren var
bunden.

Tjuren rusade framåt, kastade Panu åt sidan, sking-
rade hopen af karlar bakom honom och störtade in i
skogen.

Bind honom! ropade prästen.
Och innan Panu hunnit hämta sig efter den stöt han

fått af tjurens horn, hade Kari och Reita och ett par andra
karlar kastat sig öfver honom och vridit yxen ur hans
hand. Prästen rusade mot belätet och slog det tili marken
med ett enda slag, kastade omkring den brinnande veden
från offerhällen och sparkade därpå omkull ställningen,
hvarpå grytorna hängde, så att vattnet från den stora offer-
grytan rann ut i elden och dref ett tjockt moln af aska
och ånga upp i luften.

Panus män kommo sig icke för att göra en enda
rörelse, förrän alit var förbi och Panu själf stod omgifven
af beväpnade män, som med järnhänder höllo honom
fången.

Hjälp, karlar! ropade han och sökte fåfängt slita
sig lös. Slå ner dem! Hitåt!
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Ilpo och några andra grepo fatt i hvad hälst de
fingo tag i, stenar och påkar, men ryggade för de ut-
sträckta björnspjuten.

Kasta sten! skrek Panu.
Prästen hade sprungit upp på offerhällen och ropade,

i det han svängde sin yxe, som glimmade genom röken:
Hallen er stilla! Den, som höjer handen, får en

pii genom bröstet! Det är omöjligt för er, obeväpnade
män, att göra motstånd mot oss!

Skynda tili byn efter edra vapen! befallde Panu.
Vi äro dubbelt så många som de!

Stäng vägen där! lydde Olais befallning. Den
som rör sig ett enda steg är dödens man!

Ack, ni fega uslingar! hväste Panu, då han såg
sinä män så förvirrade, att de icke kommo sig för med
någonting, och gjorde ett ytterligare försök att slita sig lös.

Släpp honom inte!
Vi halla honom nog! svarade Kari skadegladt.

Nu ha vi dig!
Då steg prästen ned från offerstenen, kastade bort

sin yxe och gick fram mot männen, som dragit sig något
längre bort under den heliga björken och bakom den.

Kommen närmare! sade han mildt. Och tili
kvinnorna, som inne mellan träden följt händelsernas gång,
ropade han: Kommen hit, kvinnor, jag viii tala också
tili er!

Bort kvinnfolk från den heliga offergården! skrek
Panu.

Nu är det jag, som befaller här .. . varen icke
rädda!

Låt oss gå, då vi få göra det! sade llpotar och
steg utan tvekan öfver offerstängslet. De andra kvinnorna
smögo sig fram emellan träden bakom männen.
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Då steg Jorma fram ur hopen.
Hvad viii du oss? frågade han. Hvarför faller

du öfver oss som fiende och skändar offerbärget?
Jag viii eder intet ondt

.. . och kommer inga-
lunda som er fiende. Jag är fiende endast tili trollkarlen
och mördaren, men eder är jag en vän och kungör er
fridens ord. Han bedrar er och hindrar er att komma
tili den rätta Guden. Han har rest er ett träbeläte och
tvingat er att offra åt det. Nu är det missfostret kullstör-
tadt och hans offereld släckt. Det är för er skull jag gjort
det, på det I icke skullen sluta i helvetet och brinna där.
Ty det där belätet var en djäfvulens afbild och en helve-
tets eld. I behöfven icke frukta honom, ty nu förmår han
ingenting mera mot er. Och lika litet förmå de gudar, I
hittills hafven tjänat, om I genast afsvärjen dem och förliten
eder på Jesu Kristi nåd.

Vi afsvärja inte vara goda gudar, svarade Jorma.
Tillägnen er en ny Gud! sade Olai den

enda och ene, om hvilken jag redan meddelat er mycket,
och om hvilken jag snart skall berätta eder mera . . . han
är stor, misskundsam och allsmäktig, och han skall skänka
eder både timlig och evig Iycka. Träden närmare!

Och mot sin vilja, utan att veta hvarför, lydande
endast hans ögas blick och röstens öfvertalande tonfall,
togo männen några steg framåt och gjorde kretsen trängre.

Hören inte på honom! ropade Panu, där han stod
omgifven af prästens män. Öfvergifven inte edra fäders
gudar! Låten honom inte tala illa om de gudar vi tjänat.
Fördärf drabbar er, om ni det gör! Han bjuder ut sin
Jesus som krämaren sinä bästa varor. Af Jesus kommer
ingenting godt. Ingenting annat än svår skatt och tunga!

Du har själf betungat folket med offer! svarade
Jorma.

Aho, Panu. 28
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Men Panu ropade:
Jag har alltid tänkt på ert bästa, har drifvit sko-

gens villebråd fram tili er, har drifvit handel för er, har
hjälpt er med ali min kunskap och ali min förmåga! Er
välgörare är jag!

Vår förtryckare har du värit, hudflängare, bedra-
gare! sade Karis röst bakom honom.

Panu kastade sig framåt och drog dem, som höllo
honom, med sig under trädet. Han stod nu framför sinä
män, emellan dem och prästen, som om han velat hindra
dem att råka i dennes våld.

Jag ger alit hvad jag har! ropade han ...Akten
er! Han snärjer också er med sinä ord ...kvinnorna har
han redan förhexat, och med männens sinnen går det på
samma sätt. Han är en främling för er, en trollkarl och
förförare, jag är af er egen släkt och stam ... drif honom
bort och befria mig! Om I lämnen mig i hans händer,
må alla gudars vrede vända sig mot er!

Själf har du retat gudarna, du har dragit Väinös
och Tapios vrede öfver ditt folk!

Jag har alltid blidkat skogens andar för er skull!
Också då du plundrade gudens skatt?
Det gjorde jag för hela stammens välfärd!
Men största delen behöll du själf!
Tapio skall få alit sitt igen!
Också sin 10, som du sköt på det heliga bärget?
Jag har inte skjutit hans lo!
Kari vet det, låt honom tala.
Det är som Jorma säger!

Kari berättade, huru han och Jorma drifvit en 10,
och huru de funnit den på det heliga bärget, där Panu
skjutit den.

Sadan är du! slutade han.



435

Jag visste nog hvad jag gjorde, svarade Panu
och höjde hufvudet. Jag hade begärt lof af guden och
kände hans vilja. Jag vet alit, ni ingenting, inte ens till-
räckligt att frukta för det, som blir ert eget fördärf.

Skryt inte öfver det du vet, svarade prästen, i det
han ställde sig framför honom. Du vet ingenting, fast du
skryter. Visste du, att du störtade fogden i forsen, då du
kastade Annikki i den ulfvens gap? .. . visste du hvem du
förbannade, då du förbannade kyrkan? ... Du visste inte
att din egen hustru var kristen ... visste inte tili hvad du
uppfostrade din egen son, då du trodde dig uppfostra
honom tili siare... Och ännu vet du inte hvem som
gjorde din visdom om intet. Du trodde dig vara en siare,
men det finnes en bättre siare än du, som kommer alla
dina företag på skam.

Panu trodde, att prästen talade om sig själf, och läste
samma tanke i de sinas ögon. Hans blick blef skygg, hän
blinkade med ögonlocken och spänningen i hans lemmar
upphörde. Hän ämnade säga någonting, men kände det
som om kraften af hans ord plötsligt blifvit förlamad.
Alltsammans vore den mannens värk ..

. hän hade vetat och
hade velat allt, som skett.. .

En bedragare är du, en lögnare, som berömt
dig själf, men mer än så har du icke värit! fortsatte prä-
sten. Och vändande sig tili Panus män, sade han:
Sadan är den, I visat lydnad som för en herre och hvars
bud I utfört som om det värit Guds vilja. Det är tid att
I öfvergifven honom och hans lära!

Mannen sade ingenting, men alla betraktade Panu
med frågande blickar.

I behöfven icke rädas hans hämnd och ej häller
frukta glansen af hans ögon. Han är maktlös, då han
står inför den rätte Guden och går att möta hans dom.
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Och vändande sig på nytt mot Panu yttrade hän; Det
är slut med dina trollkonster, Panu, dina besvärjelser ha
förlorat sin kraft. Du har förtjänat ditt straff, och din dom
väntar. Men jag vill inte skicka dig tili Åbo att brännas
som trollkarl, om du ångrar och omvänder dig. Förban-
na dina gudar, dina signerier och ditt förra lefverne, lik-
soin du en gång förbannade kyrkan. Om du här under
detta träd nu lofvar att afstå från dina trollkonster, om du
säger tili dem, som du ledt på hedendomens mörka stigar,
att de böra följa mig, och om du befaller dem att fälla
detta offerträd tili marken, skänker jag dig nåd, ty Jesus
Kristus är nådens och barmhärtighetens Gud.

Men då samlade sig Panu på nytt och sade:
Jag begär ingen nåd af dig. Och inte för-

bannar jag minä gudar. Om du också gör ända på mig,
så lefva minä signerier och min kunskap ... Min ande
kommer att lefva som en gudomlighet, när jag är död.
Jag ger ingen befallning att fälla gudens träd. Han behöf-
ver trädet tili bostad. Under dess grenar är det honom
godt att vara. Trädet är bättre, där det står, än om det
ligger på marken.

Då grep prästen sin yxe från marken och slog den
i det heliga trädets stam. Kvinnorna skreko tili och män-
tien sprungo undan från björken. Panu ropade:

Hugg inte i det heliga trädet! Må Ukkos eld
förbränna dig! och han höjde sinä bundna händer mot
himmelen.

Hitåt, flera män! ropade prästen och inom kort
slogo två, tre yxar spånor ur björkens stam, så att de
flögo Panu och hans män i ansiktet. Toppen skalf, stam-
men och grenarna darrade som om trädet skakats af frossa,
och snart föll det med ett gnisslande och ett väldigt



437

brak tili marken, dragande den omgifvande skogen med
sig i sitt fall.

Där ligger nu din guds bostad!
Panu skrattade:

Guden har mera än ett träd att halla dig tili...
det fins många sådana på hans bärg! Om han drifves bort
från ett af dem, slår han sig ned under ett annat. Om han
ännu värit kvar där, skulle himmelens eld förbränt dig.

Bärget brinner! ropade någon längre borta, dit
kvinnorna sprungit undan, då trädet föll.

Luften var blandad med rök och lukten af brinnande
kåda, ett hväsande, prasslande ljud hördes, lågor började
synas mellan stammarna. På en gång kastade sig branden
upp i en gran och flög därifrån med blixtens hastighet
öfver i en annan och en tredje.

Det brinner också där! Det brinner rundtomkring!
Hela bärget brinner!

Elden, som uppkommit af de från offerhällen in i
skogen kastade bränderna, hade fattat i den torra bärg-
mossan, ljungen, enriset och barrträden, och dref tjock rök
öfver offergården. Kvinnorna rusade med skrik och jäm-
mer undan branden, männen skyndade att söka släcka den,
både prästens folk och Panus sågo att det var omöjligt
och skyndade snart allesamman ned från bärget, för att
icke själfva brinna upp.

Också prästen följde med, tvungen att liksom de
andra skynda ut ur röken.

Någon stötte tili honom bakifrån och nastan kastade
omkull honom, i det mannen rusade förbi. Det var Panu,
som rifvit sig lös, då han blifvit ensam med Kari. I det-
samma störtade Kari efter honom, ropande tili de andra
att fasttaga Panu. Men ingen hade tid att under flykten
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undan elden hjälpa honom, och såväl Panu som Kari för-
svunno spårlöst.

Då de flyende sprungit öfver ängen och samlats på
klippan midt emot offerbärget, ofvanför Panula, tedde sig
hela fjället som en enda eldpelare, en jättelik midsommar-
eld, som hvirflade upp rök och gnistor och kastade glö-
dande kvistar långt ut på ängen och på sjön, i hvars
varten de fräsande föllo ned. Fåglar flögo skriande bort,
flockar af harar skuttade öfver ängen, räfvar, järfvar och
loar sökte sig ut åt samma håll, men kastade sig, skrämda
vid åsynen af människor, i sjön och simmade öfver tili
motsatta stranden. Ingen hade hvarken lust eller tid att
ansatta skogsgudens husdjur. Men den svarta offertjuren
syntes icke tili. Den hade guden tagit som ett sista
offer.

Branden blef alit större och nådde alit högre, drog
sig först omkring de saftigare löfskogsdungarna, för att
förtära de torra barrträden, men angrep tili sist också löf-
skogen, trängde alit längre nedåt, susade öfver de nakna
klipporna, vidgades ständigt alit mera och höljde bärgs-
toppen i alit tjockare rök.

Det blir sved, som duger! sade en af prästens mäti.
Och brinner, fast Panus sved inte brann.
Det beror på hvem, som tänder på.
Panu manade elden att komma .

.
. befallde att

den skulle bränna en annan, men hans egen mark är det,
som brinner.

Åh hå, om han ändå hade lydt, så skulle inte
det heliga bärget brunnit! klagade en af kvinnorna.

De hade med sinä barn sökt skydd hos prästen och
hade tillsammans med honom sprungit öfver Panulaa gårds-
plan. Nu stodo de som skrämda får vid Hans fötter. Stor
och myndig, näsiän som ett öfvernaturligt vasen, stod hän
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framför dem, stödd på sitt spjut och med ett strängt, för-
dömande uttryck i sitt ansikte.

Nu stod hela bärget från ofvan tili nedan i brand
och röken hängde som ett tjockt, svart åskmoln i den
vindstilla luften. Ibland dolde den helt och hållet solen,
så att en mörk skugga foll öfver marken, ibland lyste
solen fram genom de tunnare blifna rökmolnen som en
stor skifva, än röd, än gul.

Kvinnorna började gråta och jämra sig, och betäc-
kande sinä ögon och vaggande på kroppen föllo några af
dem på knä på marken.

En hop män stod ett stycke ifrån och tycktes lägga
råd om någonting. Så drogo också de sig närmare och
Ilpo steg fram tili prästen. Darrande på målet sade han:

Vili du inte taga tillbaka dina ord ... de tro, att
Panu brunnit upp, då han inte synes tili... jag vet inte,
kanske han flugit bort i skepnad af en fågel .. . man kan
inte veta om han kommer tillbaka. De äro inte längre
rädda för hans härrind ... kanske du ville åtaga dig siare-
skapet.. .

. Hvad pratar du?
Läs en besvärjelse ... utför ditt signeri. . , släck

elden ... låt den inte breda ut sig längre.
Bed din Gud för oss, att han inte låter hela

världen brinna tili aska, bad Patva, och alla stämde in:
Bed din Gud för oss!

Elden brinner så länge den viii svarade prä-
sten allvarligt, högtidlig tili sinnes vid åsynen af den
väldiga branden, som injagade fruktan också hos honom.
Gud släcker den nog, när hans tid är inne.

. Om du kunde förmå den att slockna... vi hämta
dig stora skänker ... du skrämde bort vara egna gudar
... de komma aldrig i tiden tillbaka... din Gud är
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mäktigare ... hän brände upp det heliga bärget... låt
honom inte bränna våra gårdar... vi skola göra hvad
du vill.

Edra gårdar komma inte att brinna ... vi skola
se tili att de inte göra det. Låtom oss bedja tillsammans.
Låtom oss böja vara knän!

Han föll på knä, och de andra följde hans exempel,
men då han började bedja, hördes ropet:

Panula brinner!
Från gården på Panula uppsteg rök och då prästen

skyndade dit med sinä män, sågo de Kari med en högaffel
kasta omkring brinnande säfbolster, som för dagen lagts
utanför stuguväggen. Han kastade dem upp på stugutaket,
på bodtaken och slängde det sista på badstugans tak. De
torra näfvertaken flammade upp inom ett ögonblick.

Hvarför gjorde du det? frågade prästen.
För att hämnas, svarade Kari med glänsande

ögon. Låt nu siaren komma tillbaka, då hans hus och
hem ligga i aska!

Före aftonen var Panula en askhög, och det heliga
bärget ett svart, rykande klippröse.
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Flere dagar å rad predikade Martin Olai för folket, på

klippan ofvanför det ställe, som förut värit Panula. Öfverst
på klippan fans en pian, slät som ett golf och vid randen
däraf hade ett altare af stockar blifvit upprest och täckt
med en hvit duk. På duken, hvilken prästens hustru sytt
ut med ett kors, stod en dopskål, jämte nattvardskålen och
en bibel. Framför altaret, midt emot det rykande bärget
stod prästen och predikade utan afbrott från morgon tili
afton. Hans starka stämma hördes vida omkring, utöfver
det nedbrunna Panula ända bort tili gårdsplanen på Ilpola
tvärs öfver sundet. Folket, som sett den märkvärdiga bran-
den och skyndat tili från de aflägsnaste byarna för att taga
reda på hvad som skett, kunde icke undgå att höra honom.
Psalmerna, som sjöngos under uppehållen i predikandet,
ljödo dem tili mötes i skogarna; och de som kommo i
båt hörde predikantens ord långt ut på fjärden.

Först lyssnade de nyfiket på afstånd, så närmade de
sig och tili sist trängdes de omkring honom för att ifrigt
följa hans ord.

Han talade tili dem om den store Guden, som ska-
pat världen och alit hvad däri var. Han talade om paradiset,
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om de första människorna och om deras fall. Han talade
om Sonen, som offrat sig själf, för att försona människor-
nas onda gärningar och blidka sin Faders vrede, och som
gjort alla andra offer obehöfliga, som nedstigit i under-
jorden och där fängslat alla onda andar och gudomligheter
och djäflar. Han talade om världens undergång, då den
hei och hallen skulle komma att brinna upp liksom offer-
bärget där borta, och om den yttersta domen, då de döda
skulle uppstå ur sinä grafvar och träda inför den evige
Gudens anlete. De, som blifvit döpta, kunde då bli del-
aktiga af himmelens glädje och lycksalighet, men alla hed-
ningar och afgudadyrkare skulle han störta i evinnerligt
fördärf, ned bland helvetets brinnande pålar, där gråt och
tandagnisslan rådde. Men Gud, som ihågkommit dem
också här i ödemarken, ville icke deras eviga fördärf.
Därför hade han skickat honom hit att göra dem tili hans
barn och genom det heliga dopet leda dem tili det him-
melska rikets delaktighet. Han skulle gifva dem nya namn,
ett nytt sinne och ett nytt hjärta och tvätta bort deras förra
synd: »Kommen hit att undfå dopet!»

Annu var det ingen som kom, de sade ingenting,
lyssnade andlöst och drogo sig stillsamt undan. Men män-
nen talade sig emellan om det de hört:

Hans gudar tycktes ju vara goda . . . den siaren hade
stora kunskaper, större än Panu. Här vore väl ingen
vidare hjälp att räkna på af egna gudar . . . han hade
skrämt bort dem, de hade inte kunnat hindra offerbärget
att brinna ...de vore väl vredgade för evig tid. Och
de kunde inte blidka dem, då de inte förut lärt det. Alit,
som rörde gudarna, hade siaren skött om. Men nu visste
ingen hvar Panu vore

. . . kanske hade han redan brunnit
upp eller tagit tili flykten. Men om han också skulle
komma tillbaka, skulle prästen inte lämna honom i ro.
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Panu döge inte längre tili siare. Oroligheterna skulle inte
upphöra, förrän Panu blifvit fångad. Hans son döge inte
häller, och åt ingen annan hade han lärt sinä konster och
sin kunskap.

I mångt och mycket hade Panu gjort illa. Ula hade
han gjort, då han förbannat kyrkan; hans spåsåll hade
rådt galet, då det rådde tili strid; illa, då han låtit sin
husgud dricka brännvin: nu hade denne bränt hans egen gård
tili aska; han hade inte bort förjaga lapparne, inte reta
Reita-stammen; han hade inte bort gifva Annikki åt
fogden; och alltid hade han fordrat för stora offer.
Hans visdom hade värit Karelens folk tili fördärf! Kanske
vore det bäst att antaga nya gudar och börja förtrösta
på ny visdom och nya siare . . . Vore det måntro tili
skada, om man läte den där prästen döpa sig? Om det
inte gjorde synnerlig nytta, kunde det inte häller skada.
Kontojärvi-folket lefde ju bra nog, visste inte af någon
nöd, deras gud vore duktig och deras siare en framstående
man. Han begärde inga offer och kräfde ej för sin gud
hvarken af villebrådet, eller af handelsbytet. Kunde väl
alit detta vara hans förtjänst?

Och därpå började kvinnorna prisa pastorn. Hvar
kunde man väl träffa på en man, som talade högtidligare,
som förde sig ståtligare, soin talade mildare, då man vore
på tumanhand? Hän förrättade Inga offer i skogsdungarna,
utan hade låtit bygga ett hus åt sin gud, ett stort och
rymligt hus, därifrån inte ens kvinnorna drefvos ut, hän
tillät alla att träda fram tili sitt offerbord. Kanske skulle
hän låta bygga en sådan stuga också här, och guden där
trifvas vinter och sommar och inte längre behöfva gömma
sig i träden, eller ligga under snön, men alltid vara tili
hands. Där guden hölle tili, där vore det godt att vara
också för människor.



444

Tidigt på morgonen begåfvo de sig åter att höra
predikningar på klippan vid Panula. Prästen berättade nya
under om sin gud. Han visste och såg allting och styrde
alit med osynlig hand. Icke ens en sparf fölle tili marken
utan hans vetskap. Han sutte ofvan moinen och stjärnorna
och styrde himmel och jord. Där läte han solen gå upp
och åter ned, där läte han storm och rägn uppstå. Och
ingen vore i hans ögon bättre än den andra, den rikes
bön vore icke mera tacknämlig än den fattiges, enkans skärf
vore honom lika välkommen som den rike mannens offer,
han läte sin soi skina lika öfver onda som goda.

Kommen, bekännen denna Gud, vänden eder tili
honom, och, medan tiden är, låten döpa eder tili hans
barn! Han tvingar ingen, han omvänder ingen med våld.
Men ingen vet, när hans nådetid är ute, och när Herrens
långmodighet tar slut. Och då tillsluter han nådens port,
då hör han icke längre ert bultande. Mig sände han hit
som en vän, jag har hvarken gripit tili svärd eller spjut,
men en gång skickar han ovänner mot er, låter drifva er
bort härifrån in i ödemarken, förjagar er med eld och
svärd, såsom I gjorden med lapparne. Då stänger konun-
gen er väg tili marknaden, och aflyser marknadsfreden för
er; hans hand är alltid redo att straffa er, hvar I än färdens.
Tagen eder i akt! Tänken noga på det jag sagt er! I
morgon kunnen I gifva mig besked.

Dagen förut hade han slutat med en psalm, välsig-
nat dem och bedt för dem med ett uttryck af mildhet i
sinä ögon. Nu slutade han tvärt, gick kärft bort från alta-
ret, och hans panna var rynkad.

Mannen lade råd på nytt, öfverlade mycket allvarsamt,
men ju längre rådplägningen räckte, desto mera tvekade
de. Ilpo rådfrågade spåsållet, slog på sin hustrumma i
hembadstun, men den kunde ingenting säga; den stora
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trolltrumman, som gifvit råd i alla viktiga angelägenheter,
hade brunnit upp, och rådfrågaren darrade på handen.
Den enda, som rätt förstode konsten, vore borta. Och
hvad betydde för öfrigt spåsållet, det hade ju ljugit också
för Panu . . .

Några af männen skickades tili Jormas koja för att
begära råd af honom. Gubben vore visserligen gammal,
han sladdrade som furan susar och pratade jämt om sin
Väinö, men han hade sett mycket, hört åtskilligt och i sitt
sinne begrundat alit möjligt.

Jorma infann sig tili männens rådslag på Ilpola
och sade:

Då jag tillfrågas om min tanke, säger jag den
rent ut. Det är inte ofta Jorma blir åtspord, nu talar jag
för sista gången. Jag varnade er att inlåta er i strid, att
gripa tili förbannelser. Nu har det gått som jag förutsade.
Också lappens spådom har besannats. I haden inte bort
bränna det fattiga folkets kojor. Panus visdom är öfver-
vunnen. Panus visdom var falsk. Han retade både egna
och främmande gudar tili vrede. Strid rådde han, och
strid har han skördat. Han plöjde en fåra för hatet; det
grodde och slog ut i hat. Själf är han stadd på flykt,
och flytt ha också de goda gudarna. Jag tror inte de
återvända tili dessa nejder. Tapio trifves inte på brända
moar, inte Mielikki på förtorkad mark. Den heliga lunden,
där Tapios boskap var skyddad, har brunnit upp, och
Kontola-männen halla redan på att utse svedjeländer. Så
betraktar jag det nuvarande läget, är det ännu något I
viljen veta?

Säg om vi skola låta döpa oss?
Det måsten I väl, då regeringen gör det tili en

tvångssak. Och. er, affällingar, kan det väl göra detsamma,
hvilka gudar i tjänen. Väinös tro lämnade ni, den enda



446

rätta. Prästens lära är i alla fall bättre än Panus. Han
tjänar inte träbeläten, ber ingen utföra dumma signerier,
hans fader bor i höga himmelen. Hans sånger äro vackra,
om också inte att jämföra med Väinös, åt er duga de nog.
Bäst att göra som han viii.

Än du då, Jorma?
Jag byter inte bort Väinö för en Jesus. Men

jag är för gamnial att sätta mig tili motvärn. Jag gör
som Väinö gjorde. Så här handlade han: Då Mariattas son
kom tili hans nejder, steg han i sin båt och seglade bort.
Bort beger jag mig. Bort i ödemarken, där det fins fisk-
rika varten, som ingen främling skämt, men såsom han kom-
mer att göra med dessa vatten; där fins det fångstmar-
ker nog för minä fällor; kullar och bärg, där jag kan helga
nya träd åt gudarna. Sommaren räcker ännu tili för min
färd. Jag stiger i min båt, ror öfver lugnvattnen, stakar
mig uppför forsarna, glider öfver fjärdarna med löfsegel,
drar båten öfver de smala näsen. Söker mig in i en stilla
vik och bygger min koja under en gran. Där spelar jag på
min kantele, där sjunger jag minä sånger, och då jag dör,
har jag min egen himmel att gå tili. Vili ni höra en sång
om Jormas himmel?

Ja, det vilja vi, sjung!
Glömda voro prästen, Panu, det brunna offerbärget

och alla det närvarandes bekymmer och med fuktiga ögon
och leende läppar lyssnade männen då Jorma sjöng:

En gång gaf jag mig att vandra.
Alderbruten tili att stappla,
För att nå tili bättre näjder.
Där en stig gick ut från snåren,
Trampad väg sig böjde framåt.
Först en dag jag gick i vildmark,
Vandrade på sumpig skogsmark,
Nådde så tili svedjeländer,
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Steg bland brända stubbar framåt,
Slutligen på tredje dagen,
Gick min väg längs släta marker.
Ledde mig längs höga åsar.
Vände jag mot väster blicken,
Lyste solen öfver sveder,
Fällda där långt bort i fjärran;
Öfver skogbevuxna bärgen
Skymtade där hus vid sveden,
Och ett slott på branten syntes,
Oaflarne tili moinen hunno,
Och med guldglans lyste porten,
Jag förstod, Tapios himmel,
Och de sällas boning var det;
Huru skall dit hän jag komina,
Huru skall jag nå dit öfver?
Gränslöst låg ett kärr emellan,
Rörbevuxet, djupt och strandlöst.
Skidor, smidiga jag fann dock,
Nya skidor under granen.
Lätt och hastigt fram de gledo,
Löpte som utaf sig själfva,
Öfver gungflyns tröga vatten,
Öfver vattendränkta tufvor,
Jag förstod, där fram jag fördes,
Att af skaparen de slöjdats,
Skurits af den gamle Fadren.

Sen jag öfver karret hunnit,
Öfver gungflyns vatten kömmit,
Syntes mon med kläde smyckad,
Skogen blånade som siden,
Granarne i guldglans glänste,
Fastän hösten snart var gången,
Lunden stod i fager löfskrud,
Skogen doftade af honung,
Blåa mon var full af mjöddoft,
Fåglarna i lunden sjöngo,
Trastarne i dunklet slogo.
Spänstigt foten fram sig rörde,
Näfverskon så lätt skred framåt,
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Vägen omgafs utaf häggar,
Och af björkar alla stigar.

Slutligt hann jag fram tili gården.
Tili den höga gyllne gården.
Uppå planen stod ett rönnträd,
Och en ek vid stugan växte.

Göken gol i rönnens bladvärk,
Och fick svar från ekens krona.

Då den gamle hörde ropen,
Visste han en gäst var kommen.
För att långfärdsgästen hälsa,
Skyndar Tapio öfver tröskeln.
Se, hans dräkt tili marken räcker,
Se, den gamles skägg är snöhvitt,
Hör, han säger; »var välkommen,»
Träd som gäst uti min boning.»

Stugan timrad är af eke,
Ugnen huggen ur en klippa,
Bordet invid väggen dignar,
Under kosteliga rätter,
Brödet doftar, smöret glänser,
Och bland mängden af piroger,
Lysa skogens röda smultron.

Jungfru Aino bringar olet,
Och det honungsljufva mjödet,
Ber mig dricka, hvad mig lyster.

Nu tili ordet gubben tager,
Hör, den gamle höjer stämman:

Hell dig, du som hit har kömmit,
Var välkommen du, som anländt!
Att du var på väg, vi visste,
Varma badet är i ordning.

Gårdens dotter Tellervoinen,
Tog ned kvastar ifrån sparren,
Följde själf mig strax tili badstun.
Badstun stod i lä för vinden,
Öfversusad af en fura.
Källor två därinne poria,
Kali den ena, varm den andra,
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Utaf glas är bastulafven,
Bänkarna porslinbelagda.
Hon slår vatten öfver ugnen,
Doftande dess ånga fräser.
Med sin lena hand hon gnider,
Smörjer mig med vällukts salfva,
Tvager med det varma vattnet,'
Sköljer sedän med det ljumma,
Ger mig så en linneskjorta,
Yllebälte omkring lifvet,
Och tili sist sin mun hon räcker.

Ja, så hade jag då badat,
Och på nytt jag ung mig kände.
Gubben var som nyfödd åter,
Ung och stark som björk om våren,
Spänstig som den smärta granen,
Kände sinä ådror svälla,
Kände sinä leder mjukna,
Bröstet vidgades af glädje,
Blodet brusade af styrka.

När jag sedän kom tili stugan,
Var alit folket där församladt,
Alla saliga vid bordet.
Där är gamla Väinämöinen,
Den evärdelige sångarn.
Där är smeden Ilmarinen,
Store konstförfarne mästarn,
I den himmel själf han smidit.
Där den veke Lemminkäinen,
Där den vackra Kaukomieli,
Där är Kullervo den arme,
Där är alit Kaleva-folket.
Hvita brödet minskas icke,
Hur man än må skära af det,
Smöret minskas ej i äsken,
Hur man än må taga af det.
Sen vi ätit, sen vi druckit,
Börjar gamle Väinö sjunga,
På sin kantele han spelar,
Tili tacksägelse för fästen,

Aho, Panu, 29
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För den goda gårdens håfvor,
För den gode skaparns gåfvor.

När hans sång har tagit ända,
När den vackra sangen slutat,
För man mig tili bärgets sluttning,
Tili det skogbevuxna bärget.
Tapio tili mig sig vänder,
Yttrar dessa ord och säger:

Denna goda gård är uppbyggd,
Då, när himlahvalfvet smiddes,
Där stå åkrar utan ogräs,
Som ge skörd förutan plöjning,
Där är skogen, full af vildnad,
Ödemarken rik på byte,
Hvilket ej behöfver fällas,
Forsarna af laxar hvimla,
Och i stranden trängas idar,
Själfmant kommer fågeln tili dig,
Villigt fisken tili dig skyndar.

Skaparns soi här icke sjunker,
Dagens ljus här icke slutar.
Evigt sommaren här varar;
Bladen vissna ej på träden,
Kullarna här evigt grönska,
Godt skall här dig bli att vara,.
Ljufligt här din tid fördrifva:
Barnen här bli barn för alltid,
Unga tärnor tärnor städse.
Gubbarne som gubbar lefva,
Bli ej äldre, åldras aldrig.
Alla här i lycka lefva,
Fröjdas här i alla tider.
Hell dig, hell, som hit har kömmit,
Här i sekler skall du stanna!

Täljde så ett spån med knifven,
Strax ett hus med loft sig reste,
In han bad mig där att träda,
Och den anse som min egen.

Och det var en härlig boning,
För de ljusa sommarnätter:
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Syrsan sjöng i väggens springa,
Svalans ungar under taket,
Vinden susade så sakta,
Vestanvind med milda fläktar.

Nu är gubben godt att vara,
Ljuflig boning har den gamle.
Ingen sorg för morgondagen,
Ingen sorg för daglig föda,
Inga jordiska bekymmer.
Glädje bor uti hans sinne,
Lugn och fröjd uti hans hjärta,
Här i Fadrens egen boning,
Här uti de sällas hemvist.

Jag följer med dig, Jorma! utropade Kari, då
Jorma slutat sin sång.

Gör det, Kari, och din mor taga vi med oss!
Tag mig också! Jag kommer med! Jag

också! hördes från olika håll.
Vi taga alla med oss, som vilja komma . . . där

blir oss godt att vara! sade Jorma, som kände sig så värmd
af sin egen sång, att han sprang upp från stenen där
han suttit.

Flere af de yngre, mera lättrörda männen erbjödo sig
att genast begifva sig på väg.

I väg på ögonblicket! Vi samia ihop vara vapen
och öfriga saker och draga genast vara färde!

Ja det göra vi, och Jorma öfvertalar alla goda
andar att följa med ...

de onda lämna vi här, utro-
pade man.

I morgon bryta vi upp, alla som vilja resa! Min
båt är redan i ordning!

Då hördes llpotars röst, frågande i öfverlägsen ton:
Och edra gårdar och annan egendom bli här?

Sångarpladder, drömmar af en fånig gubbe!
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De i sommarnatten uppsvällande sinnena lugnade sig
lika hastigt som de sjudit upp. Jormas förslag vore inte
förnuftigt, det vore ju hufvudlöst, om hela stammen skulle
följa honom ut i ödemarken att frysa och dö. Mannen
aflägsnade sig mycket nedslagna från rådplägningen, utan
att ha kömmit tili ett beslut.

Men följande morgon samlades de på nytt allesam-
man kring prästens klippa för att se och höra, hvad de
andra skulle göra. Och då prästen bad dem träda närmare,
flyttade de sig ett och två steg i gången, så att kretsen
kring honom blef alit trängre och alit tätare. Då han
välkomnade dem, som om de kömmit för att döpas,
var där ingen som hade något att invända. Och då han
frågade:

Tron I på den ende Guden, den allsmäktige
Fadren, himmelens och jordens skapare? svarade de,
den ene så väl som den andre:

Vi tro!
Tron I på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår

Frälsare, som aflad är af den Heliga Ande, född af jungfru
Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfäst, död och be-
grafven, nederstigen tili helvetet, på tredje dagen uppstån-
den igen från de döda, uppfaren tili himla, sittande på
Guds Faders högra hand, dadan igen kommande att döma
lefvande och döda? Svaren: vi tro!

Vi tro! vi tro, då du säger det!
Tron I på den Helige Ande, en helig allmänne-

lig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse och ett
evinnerligt lif?

Vi tro! svarade nu alla med en röst, sedän de
en gång uppfattat orden och som om de fruktat enhvar, att
de öfriga först skulle hinna anamma dem.

Och I viljen låta eder döpas tili denna tro?
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Det vilja vi! Visst vilja vi det!
Först en i sänder, så flockvis stego de fram för att

mottaga dopet, och den heliga förrättningen drog med
ständigt ökad kraft också dem tili sig, som först tvekat.

Såsom den första trädde Ilpotar fram och böjde knä
för prästen. Den sist döpte var Ilpo, som skuffades fram
af sin hustru. Och förrän solen sänkte sig mot jorden,
hade alla män, kvinnor och barn af Panus stam, som voro
närvarande, erhållit nya namn, en Petrus, en annan Paulus,
en tredje Andreas, Matheus, Maria, Katarina, Magdalena ..

.

Lukas, Johannes, Timoteus hvilka de icke ens själfva
alla kunde fästa i minnet.

Då Martin Olai slutat sin förrättning och bedt en
bön, vände han sig tili de nydöpta och sade tili dem:

Tacken Gud, I som härintill dvalts i mörker, för
det han omvändt edert sinne, tacken den allsmäktige, som
Iåtit ett nytt ljus lysa och varma eder. Hysen ingen sorg där=
öfver att edert offerbärg sköflats af elden, och att eder onde
siares gård ligger i aska. Grönskande löfskog kommer att
uppväxa där borta i stället för de mörka furorna. Här,
på denna kulle, där vi nu stå, bygga vi eder nye Gud ett
hus, hvars klockors klang skall fördrifva edra förra, onda
gudar fjärran härifrån. Där skolen I tjäna den nye Guden
och hembära honom er tacksamhet. Denna sten, framför
hvilken I undfått dopets heliga sakrament, skall blifva
grundstenen för den nye Herrens hus, hvilket skall heta
Korpijärvi kapell. Där, hvarest siarens hus förut stod,
bygga vi prästgården, där er herde skall bo midt ibland
eder. Jag skall ofta komma hit för att hälsa på er, råda
och lära er. Emellertid lämnar jag här som er lärare och
rådgifvare Reita, som skall läsa för er ur den heliga boken
och lära edra barn läsa, och han skall sjunga för er vackra
psalmer. Han är icke af främmande blod och stam, utan
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af er egen släkt, er broder, hvars vägar Herren underbart
ledt, och hvars sinne han upplyst, på det han skulle kunna
upplysa också eder. Panu trodde, att han gjort bäst, då
han dräpte hans far och brände deras gård. Nu har hans
rådslag kömmit på skam, nu är sonen satt i fadrens ställe.
Herrens vägar äro underbara. Låten honom blifva er väg-
visare på de förborgade stigarna, såsom hans fader förut
värit det, men låten honom visa er en bättre väg tili kun-
skap om den ende rätte Guden, som är Herren Gud, Fadren
och Hans son Jesus Kristus! Stig fram, Reita, och stäm upp
din psalm!

Reita trädde fram och började den psalm, han en
gång förut sjungit i stugan på Panula, och som nu var
många af dem bekant.

Aftonen var lugn, själfva midsommaraftonen. Sjöns
blanka yta skimrade klar och lugn, skogen tycktes småle,
tili och med ödemarkens furuskog syntes försonligt stämd.
Det var som om alit med förtjusning och andakt lyssnat på
psalmsången.

Och då den på kyrkoklippan döpta menigheten af-
lägsnade sig, föreföll det mången af dem, som om de
gamle gudarne kanske ändå icke vredgats. Kanske skulle
de gamla alls inte sky de nya, och de nya måhända inte
börja förfölja de gamle. Kanske skulle Fadren, Sonen och
den Helige Ande kunna trifvas i samma skogar som Tapio,
Mielikki och sonen Nyyrikki, om de alla bemöttes lika väl.
Var det kanske deras försoning, gökarna nu som bäst galade
om, och som fåglarna besjöngo?

Och samma tanke fyllde de tänkande männens sinnen:
Vi skola komma hit för att tillbedja den nye Jesus,

och göra honom oss bevågen: hemma tjäna vi vara gamla
gudar, på det de inte skola kanna sig illa tili mods!
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De nämnde ingenting därom tili hvarandra, enhvar
tänkte den tanken i sitt eget sinne och ämnade halla den
som sin egen hemlighet. Men icke desto mindre medde-
lade tanken sig från man tili man, från sinne tili sinne.
Och innan Ilpotar, när förrättningen väl var slutad och prä-
sten aflägsnat sig, själf begaf sig hem, smog hon sig
upp tili stockaltaret och skar en remsa af duken, som täckte
det, hällde vatten från dopskålen i en stenflaska, dolde dem
under sitt förkläde och förde dem tili sin egen offerlund
såsom offer åt sin husgud, väl tillfreds därmed, att hon
nu egde ett trolleriredskap, som helt säkert skulle skydda
henne mot alit ondt.

Tillfreds kände sig också Martin präst, där han med
sinä män ilade nedåt forsarna mot sin hemkyrka, med en

kari vid årarna och en annan vid styråran, medan han själf
satt midt i båten på en hop torr säf. Alla de öfriga
männen hade med sinä båtar stannat kvar vid Korpijärvi
för att fiska och hugga upp svedar. Också Reita hade
stannat för att sköta sitt nya åliggande och öfvervaka grund-
läggandet af det nya bönehuset. Kari och Jorma hade
dragit bort in i ödemarken.

I brusande vågsvall sköt båten genom fors efter fors,
och snabbt gick färden med strömmen öfver fjärdarna.
De färdades fram natt och dag, och de goda budskap de
medförde lifvade och påskyndade resan. Alit hade ju
gått bättre än någon tili en början hade vågat hoppas.
De återvände från sitt tåg med medvetande om att icke ha
åstadkommit någons fördärf; de hade icke tvungits att ut-
gjuta blod, ehuru de dragit ut under vapen. Det var ett
fredligt värf de utfört och slumpen hade fogat det så
lyckligt, att de icke ens behöft släpa Panu tili en säker
död. Ingen hade mera sett tili honom, väre sig nu
han brunnit upp eller lyckats rädda sig. Huru som hälst
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hade Gud själf tagit hans sak i sin hand, kanske hade han
dömt honom, kanske också låtit honom gå fri. Gud visste
nog, hvad som vore bäst. Och fägnesamt skulle det bli för
honom att säga henne, som hemma väntade honom, då hon
med en rädd blick i sinä ögon mötte honom i dörren:
alit har gått bra, så bra som om du själf följt med mig!

Hon hade nog säkert värit rädd, hade kanske tillbragt
nätter utan sömn, fastän hon försäkrat att hon vore lugn.
Men nu skulle det bli ett slut på bekymren. Han hade
nu utfört sitt värf, kanske kunde de tili och med snart
lämna denna ort och söka sig tili en annan. Här hade
han gjort början, andra kunde fortsätta.

Båten ilade fram genom Konto-forsens hvirflar och
tog in litet af det skummande vattnet invid den aflidna
fogdens pata. Båten knakade visserligen och sidborden
bågnade, men som en smidig pii sköt snipan ned i lugn-
vattnet och där låg kyrkan på strandbrinken, där glim-
made prästgårdens fönster röda i aftonsolen!

De där hemma hade ännu inte blifvit dem varse;
kanske hade de inte väntat dem så tidigt, eller redan länge
väntat och blott för en stund lämnat sin utkik?

Blås i din lur, styrman! sade prästen och grep
själf i årorna för att hinna hastigare öfver sjön.

Styrmannen blåste en lång, gladt ljudande ton.
Jouko kommer springande tili stranden! sade han.

Innan båten hann i land, ropade Jouko:
Den onde har värit i prästgården ... jag sprang

efter honom, men fick inte fast honom. Man kan inte
fånga honom. Man kan inte taga fast en orm i ett sten-
röse. Jag skulle trampat sönder hans hufvud ... jag skulle
inte ha värit rädd .

.
. jag behöfver inte vara rädd!

Anande något ondt, skyndade Martin Olai upp tili
gården. I dörren tili stugan kom tjänarinnan emot
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honom med förgråtna ögon, utslaget hår och bitande i
sitt förkläde. Då hon såg prästen, sjönk hon ned på trös-
keln och brast i högljudd gråt

Hvar är frun?
Gå inte dit . . . hon är inte .

.".

Flickan kunde icke säga mera.
Då Martin Olai trädde in i salen, såg han sin hustru

ligga utsträckt på ett bräde, höljd med ett lakan och med
händerna utsträckta längs sidorna med ögonen slutna i den
eviga sömnen.

Då flickan återfick talförmågan, berättade hon:
I går på morgonen, så snart frun stigit upp,

gick hon ut för att gå . .
. åt kyrkan tili . . . och sen

kom lam-Britas mor hit med bud, att frun höll på att
dö . .

. Jag sprang dit, hon hade sjunkit ned på stigen i
åbranten, den som leder inåt ödemarken .

. . hon jämrade
sig och höll sig för bröstet . . . jag sprang efter hjälp och vi
buro henne hem. Vid solnedgången dog hon. Fogdens
kvinnfolk lade henne mellan lakan. Jag vet inte hvad som
händt henne . . .

Men jag vet! hördes en röst utanför, under
fönstret

Det var lam-Britas mor. Med ögonen glimmande
och ansiktet grått af hat, berättade hon:

Jag såg, då hon gick ut, och jag lurade där
borta och förde bud tili skogen, där hän väntade, eftersom
hän inte vågade komma tili byn ... hän var hungrig, hade
inte ätit på tre dagar... jag förde mat åt honom ... och
sade: »skynda nu, nu kan du hätnnas!» Jag visade honom
hvartåt hän skulle gå och skyndade efter. Hän gick tili
kyrkan och satte sig att hvila på trappan ...så kommer
hon längs stigen och småler för sig själf åt någonting.
Då rusar Panu fram från skogen . ..



Panu!
Ja visst, Panu ..

. han slår ihop händerna och
ryter tili. .. där stupade hon och steg inte mera upp. Nu
är hon på samina ställe som min Brita.

Det var en orm jag sprang efter honom, men
fick inte fast honom, mumlade Jouko.

Men Martin Olai sjönk med en sakta kvidan mot
bordet och brast i häjdlös gråt.

458
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I det bleka stjärneljuset löpa två män på skidor rast-

löst fram öfver den ändlöst vida mon. Tunna moln draga
sig emellanåt öfver himlahvalfvet, emellanåt klarnar det full-
ständigt i norr, norrskenet flämtar och skimrar, kastande
otydliga, rörliga skuggor öfver snön. De två männen gli-
da fram med trötta rörelser, som om de värit väl en vecka
på väg och hade ännu en veckas skidfärd framför sig.

Det är också redan två veckor sedän de begynte
följa spåret af en akja, hvilket ledde rätt norrut, mot Lapp-
land. Deras skägg äro isiga, håret och skuldrorna hvita
af rimfrost. Spåret de följa är där och hvar otydligt, del-
vis utplånadt af blåsten.

Älfdalen synes inte än säger den af männen,
som skidar bakom.

Jag tror den ligger där framför oss, där skogs-
kanten sänker sig.

De ha många gånger förut låtit bedraga sig af syn-
villor, men denna gång är det värkligen älfdalen de slut-
ligen kömmit tili.

Kunde vi inte hvila en stund, Panu, i skydd af
det där stenblocket? yttrar åter den, som följer efter.
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Ränselvidjorna skära in i minä axlar, och vi hinna i alla
fall ännu skida ett godt stycke, innan natten är slut.

lnnan natten är slut! ...Ja, här är ju intet annat
än natt. Sedän tre dagar har solen icke gått upp.

Skall den väl mera gå upp för oss?
De skidade fram tili ett stenröse på stranden, kastade

bördorna ifrån sig och satte sig på hvar sin sten.
Om vi fått rätt besked, måste vi väl snart vara

framme vid lappbyn. Ett stycke uppåt älfdalen borde vi
höra bruset af en fors, på båda sidor om forsen höja sig
höga fjäll, vid foten af dem ligger byn, och där bor han.

Så sade de.
Där bodde han redan, då Reita, gamle Reita, begaf

sig tili honom för att få reda på de största hemligheterna.
Tror du, det kommer att lyckas för dig?
Det måste lyckas ... lapparnes trollkarl är sniken

efter pängar.
Hvarifrån har du fått pängar?
De fingo inte tag på min skatt på det heliga

bärget, Ilpo, fastän de brände både offerlunden, min troll-
koja och min gård.

Hvar fans skatten? Kontola-männen letade noga
och frågade tili och med mig om den ... de lofvade häit-
ten af pängarne åt den, som visade hvar de funnes.

De voro nedgräfda i jorden i en vrå af troll-
kojan, under Reitas kläder. Jag vände om under flykten
för att bärga dem och var närä att drunkna, då jag sam
öfver sundet.

Du tog offerpängarna? Hvar har du gömt dem?
Det säger jag inte.
Fans där mycket?
Mycket? Panu har ännu guld och silfver näftals,

tillräckligt om så vore att resa inåt Ryssland och värfva
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krigsmän. Där finnas massor af mäti, och de låta gärna
värfva sig. Den dag kommer nog än, då röken stiger
från kyrkan, och ångan står om prästens lefver. De, som
svikit mig, komma alla att gå under.

Du vänder dig väl ändå inte mot din egen stam?
Panu svarade icke direkt på frågan, men sade:

De lato min gård brinna, likasi skogen på det
heliga bärget... de skulle nog låtit mig själf brinna på
samma sätt; de sveko mig uselt.

Det hade också värit bättre att resa öfver gränsen
än att komma hit. Därifrån skulle du snarare fått hjälp.

Därtill är det tid ännu ... Först vilja vi försöka
andra medel.

Tror du, han kan gifva dig den rätta hjälpen?
Kan inte han, så kan ingen.

Ilpo lät sig glida ned i snön och sträckte ut sig.
Somna inte, vi ge oss snart i väg igen sade Panu.

'—■ Jag känner mig så uttröttad... det är väl ålder-
domen, som tynger. På hela vintern har jag inte rätt
värit vid samma krafter som förut.

Hvarför lät du döpa dig? Det var då du fick
otyget i kroppen.

Jag tvättade ju bort dopet... det var nog illa
gjordt, men jag var som förhexad ...Nu tjuta de igen.

Där hördes ett långt utdraget vargtjut, likasom upp-
ifrån skyn.

De tjuta uppe på fjället, och det betyder, att vi
inte mera ha långt kvar tili lappbyn. Den ligger vid foten
af bärget.

Panu steg på sinä skidor och gaf sig att löpa längs
älfisen, som vanligt lämnande Ilpo att följa bäst han gitte.
Och i sin rädsla för vargarne satte Ilpo alla krafter tili för
att icke bli efter.
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Solen visade sig icke häller den morgonen, endast
en blek gryningsdager skymtade fram ur dagens gömsle
i skyn söderut. Så hördes bruset af en fors, spåret
löpte uppåt älfbranten, och därifrån såg Panu ett högt
fjäll resa sig ett stycke längre fram. Vid foten af fjället,
omedelbart ofvanför forsen, låg lappbyn, med röken hö-
jande sig från de spetsiga kåtorna. Hän hörde hundar
skälla och tjuta.

Det var dit Panu sträfvat, där borta i byn bodde
Lapplands store trollkarl, den störste bland siare. Af ho-
nom hoppades hän få lära de ursprungsord, den svart-
konst, hvarmed prästen, Kontolas trollkarl, kunde betvingas,
och hvarmed hän hoppades kunna hämnas på de sinä.

Sedän han omsorgsfullt dolt sin skatt och lyckats
skrämma tili döds sin främste motståndares, prästens, hustru,
hade han under sommaren och hösten lefvat i afsides
fiskarkojor, rufvande på nya planer. Hälften af sin hämnd
hade han utkräft, den andra återstode ännu. Han hade
sökt tända eld på kyrkan och prästgården, men fogdens
män hade fått syn på honom och tvungit honom att fly.
Sedän hade han träffat på Ilpo, fått höra om alit, som
händt, och hade låtit kalla sinä stamförvanter tili rådpläg-
ning. Några hade kömmit, de flesta uteblifvit.

Låtom oss gripa tili vapen, alla Karelens män!
hade Panu manat. Vi draga med hela vår styrka tili
Kontola, bränna ned kyrkan och byn, dräpa både prästen
och hans vän, den nye fogden!

Men mäntien hade icke velat inlåta sig i strid, de
fruktade prästen mera än Panu, lyssnade icke ens tili hans
hotelser. Ett pris hade tili och med satts på Panus hufvud

- ett stort pris af ett hundra daler. Det hade kungjorts i
Kontola kyrka, och genom unga Reita hade kungörelsen
blifvit känd ända bort i ödemarkerna. Panu måste bort och
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begaf sig därför vid första skidföre på väg tili Lappland.
Där skulle hän nog få lära de trollkonster, de hemliga
medel, genom hvilka hän kunde nå sin ovän i Kontola
och få köpa den hämndekunskap, hvarmed hän först skulle
förgöra prästen, sedän krossa Reita och slutligen fogden.
Och vägrade Lapplands siare sin hjälp, eller vore hans
konst kraftlös, så återstode alltid utvägen att söka bistånd
i Öster.

Han inväntade Ilpo för att tillsammans med honom
skida in i byn.

Hundarna, som redan på afstånd vädrat dem, skällde
alit ifrigare ju närmare de kommo. Män, barn och kvin-
nor stimmade ut ur kåtorna, en skarp hvissling hördes,
och hundskallet förbyttes tili morrande.

Väl ett hundratal människor stodo i snön utanför
kojorna, skrikande och skrålande. Panu gick lugnt fram
tili dem och frågade, i hvilket hus Lompsalo, trollkarlen,
bodde. Han ville genast komma tili tals med siaren.

Ingen svarade, men i stället haglade frågor öfver
honom själf. Hvarifrån kom han? Hvem var han? Hvem
vore den andre? Hvad hade de i sinä näfverränslar? Kom-
mo de i handelsaffärer tili Lappland? Eller för att kräfva
skatt? Voro de Birkarlar? Är du en Birkarl?

De svärmade som myror kring de främmande, kände
på deras kläder, undersökte deras ränslar och skidor. Och
då Panu förklarade, att han hvarken kömmit för att drifva
handel eller för att kräfva skatt, sökte de draga honom
enhvar tili sin kata och skrattade blott, då han stötte
dem undan.

Panu förstod icke rätt, om de ville förarga honom
eller visa honom sin vänskap. Men de föreföllo honom
motbjudande, väckte vämjelse, som grodor, orena, slemmiga
kräk, dem man kände sig frestad att sparka, men icke ens
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ville vidröra med foten, förvridna afbilder af människor,
med röster som kvinnors. Deras plirande ögon glimmade
listigt och bakslugt, fastän de skrattade. Där de rörde sig
af och an på älfbranten vid det svarta vattnet, som bru-
sade fram mellan snöiga stränder nedanför, gjorde de ett
intryck af fridlösa andar, osalla, onda spöken från under-
jorden. Var det tili Tuonela, de aflidnas hem, han köm-
mit för att lära visdom?

Det var tröttheten och hungern, som födde sådana
tonkar i hans sinne, men han slog bort dem, stötte undan
de mest närgångna af folket och tillsade dem att visa
vägen tili siarens bostad.

Denna låg midt i byn och var större och förmög-
nare än de öfriga. Vid sitt inträde varsnade Panu en liten
eld brinnande i midten af katan, som för öfrigt var höljd
i mörker. Bakom elden glimmade emot honom ett par
stickande ögon, som rofdjursögon ur ett snår. Han und-
vek den hvassa blicken, men hvart han än såg, möttes han
af liknande ögon från alla vinklar och vrår. Siaren själf
satt bakom elden midtemot dörren och på båda sidor om
honom hans talrika anhang.

Innan Panu hann säga något, hördes den gamles röst:
Jaså, Karelens Panu har kömmit för att begära

råd af Lapplands siare?
Huru känner du mig?
Jag känner tili och med ditt ärende. Du kommer

för att vinna kunskap af mig. Din egen räcker icke tili.
Kan du gifva mig hvad jag behöfver?
Jag vet också tili hvad du behöfver det. Men

sitt ned, gäster, och håll tili godo med hvad huset för-
mår bjuda.

Panu och Ilpo slogo sig ned på en renhud framför
leden, och sedän de tillfredsställt sin varsta hunger samt
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därunder besvarat sin värds frågor om deras resa, yttrade
denne:

Jag känner nog ditt ärende och vet, hvarför du
kömmit, men säg mig ändå, hvad det är du begär.

Panu uttalade sitt ärende och sinä önskningar.
Hvad bjuder du som offer åt guden?
Är femtio daler tillräckligt?
Ditt ärende är viktigt, min ande måste utforska

mycket, färdas långa vägar.. .Om du bjuder ett hundra,
så ger guden utförligare besked.

Ett hundra är priset på mitt eget hufvud.
Därmed är guden tillfreds. När dagsljuset för-

svinner, och norrskenet börjar ilamma i skyn, kunna vi
vända oss tili guden med vara frågor.

Panu och Ilpo fördes tili en annan koja, och. där
föllo de uttröttade männen omedelbart i sömn. När Panu
blef väckt och trädde ut ur katan för att hörsamma kallel-
sen tili siaren, spelade norrskensflammorna öfver hela den
norra himmelen, sträckande långa eldtungor uppåt, ibland
ända öfver åt söder. Intet ljud hördes utom forsens dån,
i kojorna var allting tyst, tili och med eldarne släckta,
själfva hundarne tycktes rädda att störa stillheten med sitt
skall. .. Det var som om trollkarlen soft hela världen
för att väcka andarne tili lif. Panu sökte gissa sig tili,
hvilken tid på dygnet det vore, men kunde ej komma tili
någon klarhet. Det kunde lika väl vara midnatt som afton
eller morgon.

Elden brann som förut midt i kåtan, bakom elden
glimmade samma stickande ögon och likaså på ömse sidor
därom. Men nu var siaren iförd sin bästa dräkt, en ny
pesk, sirad med röda band, med bjällror och klockor.
Framför honom stod en väldig spåtrumma, och enhvar af
de andra männen hade en liknande, fastän mindre, mellan

Aho, Panu. 30
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sinä fötter. Så snart Panu mellan dörren och eldstaden
lagit plats på sarama renhud som sist, reste sig siaren,
kallade på två af männen och lyfte med deras hjälp trum-
man öfver elden. Den var stor och grann, dess botten
var bred som en tunnas och täckt med likadana bilder
som Panus egen, men större i samma förhållande som
själfva trumman var större än hans. Några af tecknen
kunde han tyda, de flesta voro honom främmande och
obegripliga.

Hans egen spåtrumma föreföll obetydlig, värdelös,
barnslig, i jämförelse med denna ... en sadan borde kunna
gifva besked!

Trumman dånade tili, och ljudet vällde fram därur
som en aflägsen, underjordisk åska. De små trummorna
folio in med svagare dån och i snabbare takt, liksom i
väntan på den stora, som lät höra sin röst med längre
mellanrum. Men småningom blef också dess takt snabbare,
och de smärre följde dess ledning. Hvar gång siaren
berörde sin trumma, darrade hans kropp, hvar gång ska-
kade hans hufvud; därifrån fortplantade sig rörelsen tili
skuldroma, bröstet, benen, och tili sist skälfde hela krop-
pen i takt med de allt snabbare trumljuden. Plötsligt
kastade hän sin käfling ifrån sig, en af männen grep den
i flykten och fortsatte trummandet, siaren upphof ett långt,
klagande rop, de öfrige stämde in och upphörde därunder
att trumma. Hän stod med darrande knän; hufvudet, bålen
och lemmarne skälfde allt häftigare; det tjutande lätet
hördes allt oftare; hän gjorde rörelser som om hän kafvat
sig fram i snön, som om hän löpt på skidor, kört med
en ren, simmat öfver ett vattendrag. Trummans dån och
männens gälla röster följde siarens rörelser. Panu och
Ilpo, som sågo på med återhållen andedräkt, hörde bakom
sig någon, som hviskade:
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—Nu ger han sig af tili guden ... nu vadar han
i drifvorna ...nu gaf guden honom skidor ...nu skickade
han sin ren att möta honom ...nu kom han tili en flod
... men han kommer öfver, han kommer öfver!

Trummandet blef ifrigare, rösterna förenade sig tili
ett tjutande, siaren gjorde rörelser som om han flugit,
hela hans kropp skakade och ögonen gnistrade i halfmörkret

Nu flyger han som en örn öfver den sista sträc-
kan .. . flyger uppåt fjällets topp ... nu kastar han sig
ned genom klyftan ... in i Tuonela.

Alla trummorna, den stora såväl som de små, dund-
rade högt men tystnade med ens, då siaren som en i flyk-
ten skjuten fågel handlöst föll framstupa och blef liggande
orörlig med utsträckta armar.

Det blef på en gång ljudlöst tyst, ej en hviskning
hördes, endast forsen brusade utanför, som hade guden
själf taiat.

Nu är han i Tuonela .
.

. nu lämna de honom
besked.

Panu var blek af skrämsel, han kände det, som om
han befunnit sig i ett heligt rum hans händer darrade,
och skägget skalf. Han satt som en anklagad väntande på
sin dom ... nu rådgjorde gudarna om hans sak. . . tänk,
om de aflidna vredgades, tänk om de med ens fölle öfver
honom! . . . tänk, om siaren skulle återvända med de on-
das skaror! ... Väntan blef lång, den vise dröjde länge
borta, männen sutto som stoder af sten i katan, spännande
i Panu sinä orörliga, glimmande ögon ... Hans trollkon-
ster vore idel barnslighet i bredd med detta, ringa hans
kraft, vettlös hans spåkonst och hans spåtrumma en leksak...

En hund tjöt bakom katan, den bedöfvade siaren
skälfde tili och vaknade småningom, satte sig långsamt upp,
medan de mindre trummorna Ijödo i dämpad takt. En
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liten stund satt han tyst, så frågade mannen bakom Panu
och Ilpo:

Hvad såg du på din färd? Hvad hörde du under
resan?

Slutande ögonen såsom för att leta i minnet yttrade
siaren, med uppehåll mellan orden, som om han ännu
taiat i yrsel:

Jag såg dina onda gärningar, Panu, hörde dina
anklagare ... de aflidna önskade dig intet godt, gudarne
ville ditt fördärf... en gammal man, som du dräpt med
ett slag bakifrån,... du vet nog hvem ... en värnlös flicka,
som för din hjärtlöshets skull hoppade i forsen... en
gammal kvinna, som du misshandlade tili döds ... du vet
väl, hvilka de voro ...en ung, vek kvinna, som du bragte
om lifvet genom skrämsel... du vet? ... din egen hus-
gud, som du hånade ... skogsguden, hvars lo du sköt...
de andra gudarne, som du pinade med dina värdelösa
trollkonster ... alla yrkade hämnd på dig.. . vägrade att
låta hjälpa dig ...Men Lapplands siare kommer aldrig
tomhändt från Tuonela. . . han betvingar de aflidnas andar
... tyglar själfva gudarne ... finner utvägar för enhvar,
som ber . ..

Hjälp därför också mig. .. hjälp! flämtade Panu.
Endast dig borde jag icke hjälpa... dig, min

släkts ovän . . . min stams fiende... dig, som drap min
dotterson.

Hjälp likväl .. . begär hvad du viii ... vägra
blott ej ditt bistånd!

Jag begär icke mera än jag sagt... priset för
ditt hufvud. - Bort med er, män af min stam! yttrade
han tili dessa, nu helt och hållet vaknad ur bedöfningen.

Mannen aflägsnade sig, katan utrymdes och Panu
lämnades på tu man hand med siaren.
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Du viii förgöra prästen? frågade denne.
Dräpa prästen, förstöra kyrkan, återvinna mitt

gamla välde.
Kyrkan kan blott betvingas med kyrklig troll-

konst! Så här skall du bereda ditt trollmedel: af larver,
som borra i kyrkans vägg, af vattnet, hvarmed prästen
döper, af vinet, som förvandlas tili Kristi blod, af brödet,
som är hans lekamen. Därtill blandar du mull, framgräfd
under kyrkotröskeln; stjäl en bit af altarduken och gör en
påse däraf, fyll påsen med trollmedlet, göm den på ditt
bröst och gå tre gånger rundtom kyrkan medsols, tre gån-
ger motsols. Det bringar kyrkoandarna i ditt våld, så att
prästen ej kan tussa dem emot dig.

Men huru förgöra prästen själf ? inföll Panu otåligt
Också med svartkonsi Men den trolldom, som

rår på honom, är af farligt slag. Vili du ändå lära den?
Om det så skulle kosta mitt lif.
Du bragte hans hustru om lifvet... vet du, hvar

liket är begrafvet?
Under kyrkogolfvet.
Kom närmare!

Siaren lät Panu sitta ned vid sin sida, tog honom
om haisen och hviskade något i hans öra.

Så måste du göra sade han högt. Den
trollkonsten hjälper, såvida blott ditt eget kött icke reser
sig upp emot dig.

Huru skulle det resa sig?
Såvida ej ditt eget blod sjuder emot dig.
Mitt blod tyglar jag nog.
Då behöfves intet vidare.

Panu inpräglade siarens ord i sitt minne. Han vars-
nade icke den glimt af ondskefull bakslughet, som lyste
ur dennes ögon.
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Vili du ej lära mig dina ursprungsord? frå-
gade Panu.

Hvilka ord?
Förgörelseorden.
Hvad gör du med dem? Trollkonsterna äro värda

lika mycket som orden.
De äro nödvändiga, dina förgörelseord. Utan

dem förmår jag ingenting.
Den gamle siaren brusade upp.

Om minä råd ej duga åt dig, hvad kom du hit
för? Sök visdomsord hvar du viii, af mig får du icke
lära dem.

Vredgas inte .. .

Jag satte lifvet på spel för att hämta hjälp från
Tuonela, och nu viii du föreskrifva hvad jag bör göra.

Stor är din visdom, djup din svartkonst, aldrig
har jag hört dess like.

Så är den om du blott är mannen att använda
sadan kunskap genmälde siaren vresigt. Annu en sak
viii jag nämna tillade han. Låt ingen af din stam ens
veta att du besökt mig.

llpo vet det.
Bäst att han ingenting vetat

När daggryningsljuset åter flämtade i skyn söderut,
begåfvo sig Panu och Ilpo på väg igen. Utanför kåtorna
hade samma folkhop samlat sig som vid deras ankomst,
och gnyet, skriken och skrattet gjorde samma motbjudande
intryck på Panu som första gången. De tiggde alit hvad
de sågo: hans vapen och prydnaderna på hans dräkt, de
hängde sig fast vid hans skört, ställde sig bakpå hans ski-
dor. Panu dref dem undan med skidstafven och sparkade
bort dem, som stodo bakom honom, men då rusade byns
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hundar på de afresande 6ch följde dem med skall och tjut
ett långt stycke på vägen.

Under hemfärden genomgick Panu åter och åter i
minnet de råd och föreskrifter, den lappske trollkarlen
meddelat Han kvaldes oupphörligt af fruktan att glömma
ett eller annat och lämna det ogjordt Han visste, att vid
ali trolldom någon särskild punkt vore den viktigaste, och
så nödvändig, att om den förbisåges den omintetgjorde
ali värkan af alit det öfriga. Men siaren antydde aldrig hvad
som vore viktigast och visste det icke ens alltid själf. Så
var också med den lappske trollkarlen. Det enda han
sagt, vore, att Ilpo hälst icke bort veta något.

Detta vore troligen den viktiga punkten, den, som
skulle tillintetgöra kraften af alit det öfriga.

Ilpo skidade på alit hvad han orkade, men såg, att han
småningom blef alit längre efter, och att Panu icke mera
väntade på honom som förut. När Ilpo upphann honom
vid nattlägret, var Panu tvär och fåordig och begynte tili
sist knota öfver att han icke kunde komma så snabbt
framåt som han velat.

—Du tvingade dig med på färden ... och nu är
du mig endast tili hinder. Trolldomens kraft förgår under
väntan på dig.

Det är ju onödigt, att du fördröjer dig, jag kotn-
mer nog efter så godt jag kan, om du bara väntar vid
nattlägret, sade Ilpo ödmjukt, som om han bedt om tillgift.

Han tyckte själf, att han gjorde orätt genom att för-
dröja siaren och skulle icke ens bedt Panu vänta tili nät-
terna, om han ej fruktat vargarna. De hade följt skidlö-
parne i hack och häl, alit sedän lappbyns hundar lämnat
dem det var nastan som hade dessa förbytts tili vargar.
Först hade de hallit sig på afstånd, men så småningom köm-
mit alit närmare och blifvit alit talrikare, tills de nu hvarje
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natt ströko kring stockelden, och deras ögon glimmade ur
den glesa skogen som ögonen i lappsiarens kata .. . Kan-
ske hade Lapplands trollkarlar förvandlat sig tili vargar,
kanske hade siaren ångrat sitt bistånd åt främlingarne och
skickat sitt koppel att förfölja dem.

Annu hade vargarne väl icke vågat anfalla, då den
ene af männen alltid höll vakt och såg tili att elden icke
brann ned, medan den andre sof. Men de hade blifvit
alit djärfvare, närmade sig icke mera endast nattetid utan
visade sig tili och med på dagen, löpande i en lång rad
längs skidspåret.

Annu en natt måste de tillbringa under bar himmel,
den sista innan de komme tili bebodda nejder. En gång
där, vore ali nöd förbi för Ilpo. Han skulle stanna i
första koja för att hvila ut; Panu kunde ensam löpa vidare.

Tili Ilpos förvåning stannade Panu tidigare än van-
ligt på aftonen, gjorde upp en stockeld på en skogklädd
kulle vid ändan af ett kärr och erbjöd sig att vaka förra
hälften af natten. Ilpo, som var mera uttröttad, kunde
sofva först och halla vakt på morgonsidan.

Ilpo hade knappast lagt sig invid elden förrän han
somnade. Vargarne hade hela dagen låtit se och höra sig,
de hade engång tili och med omringat Ilpo och låtit drifva
sig undan först då Panu, som hört nödropen, vändt till-
baka. Också då hade de blott med svårighet lyckats för-
jaga de hungriga odjuren, som nasta dag säkert skulle
upprepa försöket... om de tilldess läte sig hållas på af-
stånd af endast två män.

Ilpo låg på sidan på sitt läger af granriskvistar, med
skidorna stående i snön vid sitt hufvud; han snarkade
hårdt och vaknade icke ens, då Panu berörde honom med
foten. Han skulle nog sofva ända tili morgonen utan att
höra eller varsna någonting kanske icke ens vakna,
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när hans tur komme att halla vakt. Och, om han vaknade,
vore det långt ifrån säkert, att han skulle hållas vaken,
måhända somna liksom natten förut ... stockelden skulle
slockna, och vargarne rusa på dem, sluka dem båda två...

Döpt vore han och öfverlöpare! Den, som svikit en
gång, kunde svika en gång tili. Hvad han sett, skulle han
väl berätta åt hustrun och hustrun troligen åt prästen ...

Panu beslöt att begifva sig på väg och låta Ilpo
sofva. Han tog Ilpos skidor, band dem tillhopa och stack
spetsarna i elden. Det tjärade virket tändes ögonblickligt
och brann som den bästa fackla. Därpå släckte han brän-
derna af stockelden, steg på sinä skidor, gled utför slult-
ningen och ut på det öppna karret. Vargflocken rusade
efter honom från skogen, men lät skrämma sig af den
brinnande facklan och vände om.

När Panu skidat öfver karret, kom han tili foten af
en annan höjd och begynte sträfva uppåt. Då hörde han
långt borta ljudet af slagsmål bland vargarne och gissade
att de stredo om det byte, han lämnat dem.

Kommen upp tili kullens krön stannade han ännu
en gång för att lyssna, så styrde han sinä skidor åt det
håll, där han visste, att Kontola kyrka låg, och där han
ville fullborda sin hämnd med den nya svartkonst han nu
hade lärt sig.



xliii
Det är åter marknad vid Kontola kyrka, natten före

marknadsdagen. Yrväder råder, natten är mörk, och alit
marknadsfolket har endera sökt skydd under tak eller inne
i skogen vid stockeldarna.

Panu har utfört alla de trollkonster, dem Lapplands-
siaren honom ålagt. Han har skaffat sig en larv, som
gnagt i kyrkoväggen; han har mutat lam-Britas mor att
anskaffa dopvatten, nattvardsbröd och vin, och han har
blandat alit detta med mull, som hon gräft fram under
kyrkotröskeln. Sedän han lagt blandningen i en påse,
gjord af ett stycke altarduk, som han förskaffat sig på
samma sätt, har han begifvit sig tili det ställe, siaren hvi-
skande anvisat honom. Tre gånger har han gått rundt
omkring kyrkan, han har stuckit tre stjärtfjädrar af en tupp
under dörren; tre gånger har han sparkat tili den med
foten och tre gånger spottat på den för att få den att
öppna sig. Men dörren hade icke gått upp. För att
siippa in hade han då öfvertalat lam-Britas mor att gömma
sig inne i kyrkan och öppna fönsterluckornas regel.

Panu hade för sitt förehafvande valt en natt, då må-
nen var i nedan, såsom lapp-siaren sagt honom. Utan att
någon varseblifvit honom, hade hän legat dold i den jord-
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kula, lam-Britas mor bebodde. Där väntade hän oroligt
på kvinnan, som hän sändt att lyssna och speja. Omsider
återkom hon och omtalade hvad hon sett. Ingen vore mera
i rörelse, alla hade dragit sig bort i skydd för yrvädret, som
vore så tätt, att man inte kunde se sin egen hand. I fog-
dens gård sofve alla, men från prästgårdens stuga lyste
ljus, och Jouko hade stått framför dörren, upp tili knäna
i snön, och pratat för sig själf.

Hvad gjorde han där? frågade Panu oroligt
Kanske han anar någonting? De, som äro för-

häxade, få veta alit möjligt.
Såg han dig?
Jag vet inte; jag tror inte han såg mig.
Gå tillbaka och tag reda på, hvar Jouko är.

Efter en stund kom kvinnan och inberättade, att
Jouko inte mera syntes tili.

Panu smog sig ut och begaf sig på en lång omväg
tili kyrkan, där hän stannade under fönsterluckan. Hän
öppnade den, sköt in fönstret och klef in i kyrkan. Fam-
lande mellan bänkarna uppnådde hän gången och närmade
sig koret, i det hän kände sig för med fötterna. Hän var
närä att falla öfver altarskranket, öfver hvilket hän steg, och
stod nu framför altaret, famlande efter de föremål, med
hvilka skändandet borde utföras. Detta var just hvad sia-
ren tillhviskat honom, och dennes ord ljuda alltjämt i Pa-
nus öron: »Där fins en fyrkantig tingest, lyft den på
marken och trampa på den. Så bör där finnas en skål,
täckt med en duk. .. tag den i handen och skända den.»
Där äro de; bibeln och på den nattvardskalken. Hän slår
eld och tänder ett af de ljus, som sedän messan före-
gående dag ännu stå kvar på altaret. Så utför hän de
föreskrifter hän fått, lägger bibeln på golfvet och trampar
på den; tager kaiken och skändar den. Nu är det första



476

kyrkotrolleriet gjordt, Jesu egendom är skändad. Och kyr-
kans andar höras inte af de äro rädda, de våga icke
komma!

Den andra konsten, lapp-trollkarlen lärt honom, var
denna: »Bakom det första rummet fins ett annat, ett
mindre. Gå in dit, tag de kläder du finner där, drag
dem afviga på dig och uppläs bakfram hans besvärjelse.»
Panu går in i sakristian, finner en messkåpa i skäpet, drar
den afvig öfver sitt hufvud, återvänder in i kyrkan och
läser framför altaret Fader vår bakfram, efter att af lam-
Britas mor ha lärt sig bönen. Sedän hän gjort det, före-
faller det honom, som om hän vridit vapnet ur sin oväns
hand, hän blir allt djärfvare, sparkar bibeln utåt golfvet så
att bladen prassla och kastar kalkens innehåll mot altaret.

Någonting knarrar, en vindpust tränger in i kyrkan
och blåser ut ljuset. Det knarrar en gång tili på samma
sätt, och någonting smäller tili. Det är visst luckan, som
öppnar och sluter sig. Kyrkandarna äro allt rädda de
ämnade komma in, men de våga det inte!

Men den tredje konsten återstår att utföra. «Öpp-
na kistan, tyck en tand ur hennes mun, skär en hårtest
från flätan, bind dem vid en pii och när du skjuter med
den ...»

Prästens fru är begrafven under korgolfvet. Panu
tänder ljuset på nytt, bryter upp luckan i kyrkgolfvet och
halar sig ned i grafkällaren. Där fins endast en kista,
ingen annan än prästens fru har ännu begrafts under
kyrkogolfvet, den är lätt att finna. Panu är försedd med
en yxe. Locket knakar och bågnar, hän öppnar det, och
en hvit duk skymtar fram därunder.

Men i detsamma föll luckan i golfvet igen öfver
hans hufvud, och då Panu reste sig för att skjuta upp den,
hörde hän där ofvanifrån ljud af skratt och orediga ord,
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och luckan rörde sig inte. Han hörde, att något tungt
föremäl släpades fram och ställdes på luckan; så hörde
han någon skratta och hviska, och varsamma steg, som
tassade bort. Därpå blef allt tyst. Panu hade råkat i fällan,
ohjälpligt i fällan.

Samtidigt satt Kontola-prästen Martin Olai vid bor-
det i sin stuga och skref vid skenet af två flämtande talg-
Ijus. Då och då höll han upp, försjönk i tankar och stir-
rade bort åt den bakre delen af rummet, som var mörk.
Stugan såg ut som förut, den inre delen var fortfarande
ordnad på samma sätt som i fruns lifstid. Men själf var
han förändrad. Han hade blifvit blekare, hans ansikte var
magrare, och på hans höga panna syntes en djup, bred
fåra; hans yfviga, rika hår hade glesnat, det hade liksom
vissnat och torkat. De stora, öppna ögonen voro mindre
och liksom sjunkna längre in i sinä hålor, och deras ut-
tryck var frånvarande. Det fordom kraftiga, än skarpa, än
hänryckta uttrycket i hans blick hade förändrats, och blic-
ken liksom blifvit inåtvänd.

Han höll på att skrifva ett bref tili biskopen för att
skicka det tili Åbo med återvändande marknadsfolk. Han
afgaf redogörelse för sinä åtgärder att utbreda Guds rike
i den trakt, dit han blifvit kallad.

Han hade redan förut redogjort för den kamp, hän
fört mot trolldom och vidskepelse. Nu berättade han om
den sista striden, hvari han öfvervunnit den förnämste
trollkarlen, störtat de hedniska afgudarna, bränt deras offer-
lund och kastat öfverända deras altare. Han förtäljde,
hurusom hedningarne högtidligt hade afsvurit sinä afgudar
och medels dopet upptagits i den heliga kyrkans sköte.
Ett Herrans bönehus hölle som bäst på att byggas på det
ställe, där den hedniska trollkarlen förut bott. Ingenstädes
tjänade någon numera några afgudar öppet, och tron
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på trollkarlar och siare hölle på att försvinna. Om också
mörkret ännu rådde där och hvar i bärgsskrefvorna, och
någon kali, hård och oren is ännu låge och sprede kylä i
hjärtat af ödemarken, lyste Herrens soi i alla fall redan
på kullarna, och där rådde Hans vår och Hans somman
Herren hade pålagt honom en svår och tung pröfning
genom att bortkalla hans älskade hustru. . Hän hade kno-
tat däröfver, men ske månde Herrans vilja, på jorden så-
som i himlarna. »Herren tog och Herren- gaf, välsignadt
väre Herrans namn!»

Hän slutade sitt bref och förseglade det. Därpå steg
hän upp och vandrade några gånger fram och tillbaka på
stugans golf. En skarp bläst hven där ute och skakade
de enkla fönsterrutorna. Tankspridd betraktade hän det
afdelade rummet, och, liksom så ofta förut, återförde det i
hans minne den stund, då hän, just vid marknadstiden,
den första vintern de tillbragt här, trädt dit in medan hans
hustru sysslade med de saker, som kömmit från Åbo, och
huru hän då vid sin återkomst från kyrkan af hennes
hand mottagit en ångande varm dryck. Nu bjöde ingen
honom något varmt att dricka ... Hans döda hustru
hade värit så rädd, både då och nästan alltid annars, hon
hade emellanåt tili och med visat sig otålig och klandrat
honom. Och hennes rädda aningar hade besannats. Hade
hon måntro anat sitt slut? Hade det värit orätt att föra
henne med tili denna trakt? Sådana frågor trängde sig
ofta på honom; de utgjorde hans dagliga sällskap, då hän
befann sig ensam här i stugan. Och de förde ständigt
andra med sig i släptåg: Hade hän kunnat förekomma
hvad som händt? Hade hans hårdhet mot lam-Brita värit
upphofvet tili allt detta? Vore detta vedergällningen för
att hän icke hållit en förbön för Hiekan, såsom Anna så
innerligt bedt honom? Hvarför hade hän egentligen icke
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gjort det? Hade hän haft rätt, då hän trott sig därigenom
missbruka bönen, eller hade hän vägrat det därför, att
hän känt sig intagen mot henne därför att hon sökt hjälp
hos siaren? Men om det nu vore hans fel, hvarför hade
då hans hustru blifvit straffad därför? Hvarför hade inte
hän själf blifvit det? Men kanske skulle straffet drabba
också honom?

Ibland ertappade hän sig själf med rädsla för nå-
gonting ofattligt och oväntadt. Hän råkade in i samma
stämning, som då hän skidade tili Panula med Reita, och
då hän flydde genom lågorna från den brinnande badstun.
Hans hustru hade alltid fruktadt de dystra ödemarkerna,
deras mörker och spöken, och därifrån hade fördärfvet tili
sist också nått henne. Vore det därifrån också hans slut
skulle komma? Panu vore ju ännu vid lif, och hvem kunde
veta bakom hvilket träd hän lurade? Panus kraft vore inte
helt och hållet krossad, och hans makt inte öfvervunnen, så
länge hän ännu vore fri. Ett pris vore satt på hans hufvud,
men pastorn visste, att ingen annan än hän själf skulle
våga lägga händer på den mannen. Fruktan för honom
rådde ännu här vid kyrkan och ännu mera i skogarna;
enligt hvad Reita berättat, fruktade folket hans hämnd.
Man trodde, att hän genom sinä besvärjelser skulle kunna
komma både pest och annan farsot, olyckor och fiendskap
åstad och kanske kunde hän det också. Pastorn hade
emellanåt taiat därom med fogden, och fogden hyste också
sinä farhågor. Hän talade om spändt förhållande mellan
grannrikena. Krig kunde när som hälst bryta ut. Här i
gränsmarkerna skulle dess fasor, såsom ofta förut, först
göra sig gällande. Också förut hade ju Karelens skogs-
män hjälpt fienden. I Korpijärvi-skogama rådde missnöje
öfver Kontola-männens svedjande, och Panu skulle nog
vara den förste att underblåsa det Då skulle hvarken
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byar eller kyrkor bli skonade. På det sättet skulle kanske
också dopets välsignelse bli förspilld, och den redan be-
sådda marken trampas ned.

Gud hade ju för människans egen ondskas skuil
gifvit trollkarlar och besvärjare förmåga att för någon tid
anstifta ondt. Emellanåt sloge Hän dem i bojor, emellanåt
släppte Hän dem lösa att härja såsom vargar i fårahjorden.
Då Martin Olai tänkte härpå, föreföll det honom som hade
hän ännu icke kömmit någonting bestående åstad, och som
vore ännu icke ens början gjord. Döpta vore de visst
och namnet kristna bure de, men, då man såge dem
i ögonen, vore deras blick vild och skygg som djurets i
skogen. Den blicken lyste ur Panus öga, den hade hän
varseblifvit hos alla dem, som kömmit för att döpas, och
emellanåt tili och med hos Reita. Det vore den, som
bragt hans hustru att darra. Det låge både fruktan och
underdånighet i den, men på samma gång dvaldes där
äfven hemlig ondska, svek och lurande hat och hämnd.
Skulle hän någonsin få denna vilddjursblick att vika, eller
skulle det behöfvas släktled, förrän den rätta tron bragte
deras ansikten att ljusna?

Men hvad är det jag fantiserar om? sade hän tili
sig själf. Alit är ju som det bör vara. Alit har ju gått
bättre och hastigare än jag kunnat hoppas. I morgon
skall jag igen tala tili dem i kyrkan, jag skall tala ande-
kraftiga och milda ord, tala tili dem, råda dem, styrka,
öfvertyga och värma dem, tills också den sista kälen smäl-
ter i deras bröst. Kanske hade Gud en bestämd afsikt,
då hän tog henne från mig, kanske ville hän afskära alla
band, på det att jag så mycket friare skulle helga alla
minä krafter åt hans rikes bästa!... Nu erfor hän åter i
sitt bröst samma kraft, som besjälat honom då hän först
kömmit hit, och från hvilken alla mörkrets funder åter-
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studsade som träpilar., från ett stålharnesk. Hän kände den
växa så oemotståndligt stor, att hän icke tänkte ens på
Panu med känslor af hai Hvad skulle hän göra, om hän
finge trollkarlen i sinä händer? Skulle hän öfverlämna
honom åt den jordiska rättvisan eller försöka att omvända
honom, böja hans sinne? Om detta skulle lyckas, vore
det en större seger än någon härförinnan.

Han steg upp från stolen, där han suttit, stirrade in
i mörkret i bakre delen af stugan, och började släcka
ljusen. Då hördes brådskande steg ute i förstugan, dörren
rycktes upp, och Jouko ropade:

Präst, präst! Kom fort, präst!
Han hade tagit Jouko tili prästgården, och sysselsatte

honom där med allehanda mindre arbeten och såsom
hjälpreda åt tjänarinnorna. Sedän han hämtat sig efter den
första yrseln och genom prästens ord blifvit öfvertygad om
att ormen lämnat hans inre, och att han blifvit löst ur
fadrens förbannelse, hade han lugnat sig och blifvit med-
görlig, vänlig och glad tili sinnes. Ofta var han borta
hela dagen, vandrade omkring i skogen, lade ut sna-
ror och sköt tili och med då och då någon fågel,
ehuru han klagade öfver, att det onda ännu gjorde, att
hans hand darrade. Sedän han på något sätt fått i sitt
hufvud att någonting ondt hotade prästen, gjorde han
framgent tjänst som gårdshund och gjorde det så om-
sorgsfullt, att ingen hvarken dag eller natt kom in på går-
den honom ovetande. Om nätterna steg han ofta upp,
smog sig tili dörren, stod där och lyssnade och gick
rundtomkring husen, undersökte noga alla spår och ut-
sträckte ofta vandringen ända tili kyrkan. »Han befallde
mig att döda dig... men jag vakar öfver dig», hvi-
skade han, då prästen frågade hvarför han gjorde så.

Aho, Panu. 31
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Hvad är det åt dig? frågade prästen lugnt och
blåste ut det andra ljuset, i tanken att någonting utan ali
betydelse åter spökade i Joukos hufvud. Men Joukos kin-
der glödde, hans ögon glänste och han ropade:

Kom tili kyrkan ... han är där under golfvet!
Hvem?
Panu ... han är i fällan ... kom och se ...

Och Jouko berättade afbrutet och osammanhängande,
huru han sett lam-Britas mor smyga kring prästgården och
följt hennes spår och sett Panu komma från hennes koja
och gå åt kyrkan tili och tänkt, att han hade ondt i sinnet
och sprungit dit i förväg och gömt sig bakom gärdet.
Panu hade klifvit in genom fönstret, utfört signerier där
och gått ned under golfvet.

Där är han ...kom dit, så får du se!
Jouko såg ofta syner, han trodde sig ofta se just sin

far och inbillade sig, att han sprunge efter honom. Men
Olai beslöt likväl att följa honom. Reita, som från den
andra stugan hört Jouko komma, slöt sig tili dem.

Så snart Olai kom in i sakristian, såg han att skåpet,
hvari messhaken förvarades, var uppbrutet och dess inne-
håll kastadt på golfvet. Jouko hade hvarken yrat, eller
sett syner. Han skyndade in i kyrkan, och i skenet af sin
lykta varseblef han den skändade nattvardskalken och det
orenade golfvet och var närä att snafva öfver bibeln, som
med rifna blad låg vid ändan af gången. Men Jouko
visade på luckan och hviskade:

Dit gick han ... gick ned genom den ...nu är
han ohjälpligt i fällan. Olai tystade honom med en
åtbörd och smog sig närmare.

Panu hörde steg och ansträngde sig fort-
farande för att siippa ut. nytt försök fick han
luckan att öppna sig en smula, men den föll ständigt tili-
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baka. De öfver luckan lagda bänkarna gledo likväl så
småningom åt sidan och hvar gång hän ånyo sköt på, gaf
luckan något litet med sig. Prästen gaf ett tecken åt Jouko
och Reita och närmade sig luckan. Panu märkte fortfa-
rande ingenting och lyckades slutligen skjuta sin yxe i
springan. Med dess tillhjälp höjde hän luckan något mera
och stack slutligen ut sinä händer. Gifvande Reita ett
tecken, sprang prästen fram, fattade Panu om handlofvarna
och sparkade undan yxen så att luckan föll igen om hand-
lederna och klämde dem så, att fingrarna stodo styfva.

Då gaf Panu ifrån sig ett ilsket, rytande läte, såsom
björnen, då den finner sig instängd i sitt ide, men han
förmådde ej röra sig. Jouko gnällde tili som en skrämd
hund och rusade ut ur kyrkan.

Prästen och Reita bundo sin fånges handlofvar i
kors och lyfte upp luckan.

Kom ut därifrån! befallde prästen.
Då Panu åter stod uppe på golfvet, höjde Olai sin

lykta i jämnhöjd med hans ögon, lyste honom en stund i
ansiktet, deras blickar möttes och deras ögon gnistrade
som tvänne svärdsklingor... Panus blick gled undan, den
försökte ännu en gång möta den andres, men sänkte sig
mot marken och höjdes icke mera ...

Du var en större siare än jag, sade Panu liksom
för sig själf.

Usling, som inte ens unnar frid åt de döda!
slungade Olai honom i ansiktet och sänkte sin lykta.

Du skulle ingenting kunnat göra, om ej mitt
eget blod rest sig emot mig, om ej den, jag själf förban-
nat, kömmit i min väg. Lapplands trollkarl låtsade hjälpa
mig, men det var dig han hjälpte ... jag fick inte hans
ursprungsord ... han satte ut en hemlig snara ... lät be-
tala sig samma pris, som är satt på mitt hufvud ...
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Hämnarens arm når långt! sade prästen.
Min far hämnades sin död! ropade Reita med

fröjd, och hans ögon glänste af skadeglädje.
Det är Gud, som hämnats! sade prästen före-

brående.
Kyrkoanden var redan i mitt våld ... snart skulle

jag fått också din egen ... din kyrka skulle brunnit tili
aska och du själf blifvit lagd på ett bräde. Men än skall
det bli strid, än skall hatet resa sig!

Hall i det där! sade prästen och räckte Reita
ändan af repet, hvarmed Panu var bunden.

Därpå gled han själf ned under golfvet, lyfte kist-
locket varsamt tillbaka på dess plats, slog fast de lösa
spikarna, stängde luckan och ställde de kullstjälpta bänkarna
tillbaka på deras platser. Panu följde hans rörelser med
lurande blickar, utan att ens försöka fly. Men då prästen
tog yxen från golfvet, dit han kastat den från grafven, och
svängde den i handen, drog Panu ihop sig som för att
undvika slaget.

Jag dräper dig inte, var inte rädd!
Jag är visst inte rädd, om du också skulle dräpa

mig! och Panu rätade på sig så mycket han kunde,
skamsen öfver sin ögonblickliga svaghet, och nu mötte
han prästens blick utan att blinka.

Det var blott med möda Olai kunde betvinga sin
vrede och afhålla sig från att sanka Panus egen yxe i
hans fräcka panna.

Låtom oss gå! sade han tili Reita och gaf Panu
ett tecken att gå förut.

Hvart för du mig? frågade Panu.
Att få belöningen för alla dina onda gärningar!

svarade prästen och tillade med tonvikt på orden:
Tili Åbo att dömas och brännas som trollkarl!
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Det var som om Panu icke hört det, som om han
tänkt på annat, då han nu sade:

En sak ville jag fråga dig. Jag kan inte längre
göra dig någonting. Dina signerier kände jag inte, dina
ursprungsord fick jag inte reda på. Dem skulle jag vilja
kanna. Låt mig höra dina tre hemliga ord, mot hvilka
minä förbannelser studsade tillbaka.

Säg dem inte, präst! Uttala inte dina ord! ropade
Reita ängsligt.

Skulle han säga dem? Hvilka voro de orden? Han
letade, funderade, hans ögon blänkte tili, han tvekade om
han skulle uttala dem, men därpå sade han:

Minä hemliga ord? Du har ofta hört dem, men
inte kunnat förstå dem. I namn Fadrens, Sonens och den
Helige Andes där har du dem.

Panu ryckte tili, skälfde, kastade en skygg, underdå-
nig blick på sin besegrare, och utan ett ord följde han
honom ut ur kyrkan.

Så vandrade de längs den tili prästgården ledande
igenyrda vägen, vadande i snön ända upp tili knäna, Reita
först, ~med repet i handen, prästen tili sist, lysande upp
stigen, och mellan dem den store Panu, Karelens siste
siare, med det svarta håret piskadt af stormen och med
den afvigvända, ärmlösa messkåpan öfver axlarna.












