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BOVIKARNS KRONOSKJUTS

var en solvarm vårdag under krigsåret 1855.
Fjärdarne hade afkastat sin tvångströja; böljan
f vs
slog åter fri mot Strand. Uppe i land var våren
redan i full grönska; men nere i Boviken begynte nu
först strandalarna knoppas och björkarna få sin gröna
sommardräkt. Men sjöns yta var spegellugn och silfverglänsande och erhöll blott här och hvar, där en lätt
vindkåre drog fram, en blånande färgton.
Solen strålade och värmen dref svettpärlor upp i
pannan på possessionaten Strömfelt, där hän hopade
fram genom det smala, men djupa Vialssundet, som
skilde Bovikslandet frän Vialsholmen. Seglet fladdrade
för sakta motvind i sundet. Hän rodde vidare. Tili
Jl

höger hade hän på Vialslandet en brant i sundet stupande bärghäll. Tili vänster låg „Boviksbisins“ torpstuga med åtföljande uthusbyggnader.
„Boviksbisin“ kom gående öfver gärdsplanen. Uppkommen på trappan skuggade hän med handen för
ögonen liksom den syn hän såg värit oväntad och liksoin hän nu först blifvit sin husbonde varse.
„God dag, god dag, Nilsson 11 Ijöd i beskyddande,
nedlåtande ton hälsningen från båten.
,
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„God dag, god dag“, svarade torparen helt lågmäldt, i det hän blottade ett par rader hvita tänder
och lätt viftade med knäet en undersåtlig rörelse, som
dock iföljd af den kringbygda trappan af patronen
blef obemärkt.
„Nå, burn står det tili ?“ sporde åter'—mera högt
afståndets
skull
patronen.
för
„Jo, tackar som frägar 11 började torparen och
skrek så det ekade långt öfver vattnen, i det hän lufvade sig bakom orat i det långa håret. „Jo, tackar
som frågar. Nog måste det ju alltid gå burn det nu
än går. Icke ha vi än tili den dag som är precis be-

,

höft svälta. Nog ha vi ju hittills ändock
Gud väre
lof
haft vårt dagliga bröd, om det oek värit bra
knapt tiliekuret ibland och bitarne legat vidt spridda
omkring, så att man fått arbeta duktigt än på sjön och
än på land för att kunna släpa fram lifvet. Men Herren vete nu huru det här framdeles må ställa sig.“
(Här måste hän harskla sig och fortsatte sedän åter
lika högljudt): „Nog ha vi hittills haft vårt dagliga
bröd, nog, om det ock är knapt tillskuret, och bitarna
ligga vidt spridda omkring. Men skatten blott ökas år
f'rån år och fisken och förtjänsten minskas, så att int

vet jag någon råd som god är. Den fattige får rakt
lof att svälta ihjäl härefter. Nu blir det ännu krig tili
och kommer så engelsman och bränner upp alt hvad
man äger och åger, då är det rakt som klappadt och
klart.“
4
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„Stä nu icke där och skrik som en profpredikant;
nor
tili stranden och bär dig åt som viskligt folk
gå
hrukar“, Ijöd gummans arga röst inifrån. Men gubben
skrek obekymradt vidare
Jag hade nu tänkt mig att
få lefva och dö här i Boviken, men Gud vet huru det
ställer sig. Mitt hröd det är så smått skuret och kastadt så vida omkring; man får en bit från ostan;
den andra från vastan,' en bit från gärdan, den andra från
:

„

sjön. Skatten blott ökas år ifrån år och fisken och
förtjänsten minskas. Int vet jag nägon råd som god
är“
Hän skrek som om hän fruktat, att något skulle gå
förloradt för husbonden. Eljes var det en riktig störtdusch af ord, omsägningar och upprepningar. Det hela
gjorde ett så komiskt intryck på „patronen“, att hän
hela tiden satt och småfnissade, under det hän lät Bovikarn „ge pä“ så mycket hän ville.
Då slutligen Bovikarn tystnade, sade patronen
liksom hade hän alls icke hört den andres klagovisor,
helt kort: „Jag vek upp hit blott för att säga tili, att
Nilsson i morgon får fara på kronoskjuts. KL 5 på
raorgonen skall Nilsson vara vid Mattas gästgifveri.
Hela frälset är uppbådadt."
Bovikarn log först litet liksom det värit ett
oväntadt streck i hans beräkningar. „Ja, jaha —ja.“
Därpå lufvade hän sig bakom orat, och såg ned på
förstugutrappan liksom hän där sökt efter något kryphål att komma undan. Hän var annars icke så mot5
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villig att taga mot en skjuts; men hän hade från sista
veckan i färskt minne hvad en sadan kronoskjuts under krigstid för en torpare hade att betyda.
Hän hann ej häller göra någon invändning, förrän hustrun stack fram sitt skrynkliga anlete ur stugudörren, dock sä att hon icke kunde ses af patronen
och sade: „Aj, jäli, den arma hästen blir ju rätt ihjälkörd och icke får du ändå mer än ett dagsvärk därför; silfverruhlarna springa alt i patrons ficka.“

„Nog är det hra olägligt för mig att fara tili krönoskjuts", skrek nu åter guhhen. „Torpet är litet,
skatterna stora, jag är ganimal och fränfallen och alt
är på förfall. Icke har jag häller sluppit tili staden
än i år, sä att jag skulle kunnat fä åt mig nytt betsel.
Betslet är lappadt både med bast och hand och är sådant att jag knapt kan binda fast hästen häller. 1
*

„Nå, mindre stjäl man det af Nilsson**, skämtade
patronen, som af gammalt visste, att hans torpare var
en kari, som både själf kunde slå och låta siä sinä
vedermödor bort i skämt.
„Nå, ja“, sade Bovikshisin, i det hän fnittrade tili
och visade tvänne rader afundsvärdt hvita tänder. Men
så drog det åter ett bekymmersamt och vemodsfullt
skydrag öfver hans ansikte och hän skrek i samma
högljudda ton som förut:

„Selarna äro lappade med björkvidjor; icke vet
jag huru det för mig skall bli någon möjlighet att
6
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komma med stora lass nedför backarna.

Och det är
grynama lass de utan förbarmande lägga på.“
„Ah, nog går det nedför, blott du engång försi
sluppit uppför backen 11 tröstade åter patronen.
„Jaha“, skrattade Bovikarn åter tili åt denna nya
,

kvickhet,

„Se jag menar, att de stora lassen skjuta för
mycket på.“
„Äh, det har väl Blacken ingenting emot.“
Men gumman som fruktade att dessa patronens
kvickheter skulle komma gubben att slappa af i sinä
undanflykter, kom nu helt och hållet fram och började,
i det hon visade några skramlande tänder, skrika ehuru
hon nyss klandrat mannen därför: „Nej, herre jäli,
goda patron! Inga får hän fara bort nu och lämna
mig här ensam på holmen liksom en pelikan i öknen,
utan hjälp och utan skydd hvad som än skulle kunna
inträffa. Mankan ju icke veta, hvilkendera minuten
engelsman kommer."
„Nå, hvad skall hon rädas för engelsman. Nog
Springer engelsman blott hän får se henne“, svarade
husbonden.
»Aj, jäli, den patron"! skrek gumman, vände sig
om mot gubben och sporde:
„Hörde du hvad hän sa!?“
Gubben hade nog hört. Hän skrattade så att hän
gick krokig och slog sig med händerna på knäna.

„Kom ihåg Nilsson, att Nilsson är kl. 5 på plat7
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sen. Adjös!“ Ooh possessionaten Strömfelt vände tilibaka. Men efter honom Ijöd ännu Bovikarns gälla
röst: „Ja, nog måste jag då fara, men“
och
här vidtog alla de skäl med upprepningar och omskrifningar, sotn hän redan tidigare framdragit.
-

Solen rann just upp, då Bovikarn kom fram tili
sin bestämmelseort
dit en hei
gästgifvaregården,
mängd torpare och bönder samlats från hela omnäjden.
Sakta och varligt höjde sig dess stora, röda skifva öfver skogstopparna, sakta oeh varligt liksom hade den
tili en början förvånats öfver den krigiska syn den mötte
i dalen.
Boviksbisin stod full af förundran och betraktade
med ögon och mun de väldiga ryska härskaror, soin
kommo tågande långs landsvägen. Så långt hans öga
hlott nådde ända bort tili randen af skogen slingrade

sig utefter landsvägen en enda nastan oafbruten linje
en endalång alle af blanktglimrande bajonetter, hvilka
i den uppgående solen glänste kalit och högtidligt som
rimfrostskimrande björkar i en vintermånskensafton.
„Aj, aj, nog har den kejsaren pojkar!“ var Boviksbisins halfhögt uttalade reflexion.
Emellertid begynte man lassa: på. Stora bastmattor fulla af mjöl och andra fulla med limpor staplades på hvarandra
alt under kif mellan soldaterna
8
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och skjutskarlarne om huru mycket en vanlig häst
skulle förmå framsläpa.
Då Bovikarns tur kom, begynte hän genast pruta
emot. Hans häst orkade visst aldrig fram tili mälet
med ett sådant lass. Nej, aldrig.
Hans välfödda, blackgula föl fann emellertid ej
något oroande i tillrustningarna, utan stod med hängande underläpp och likt en gammal lärd i stilla inåtvänd begrundan. Emellertid mässade Bovikarn och
gestikulerade med armarna och „gaf på“ alt hvad hän
kunde, inblandande i sitt samtal alla de ryska ord
hän på sinä färder öfver tili ryska sidan lärt. Soldaterne lyssnade med öppen mun en stund på honom,
surrade så omkring honom som getingar kring ettkrossadt getingbo. Så lyssnade de åter. Att det var ryska', hörde de på en och annan svordom, men ett ord

förstodo de icke däraf. Som emellertid detta icke var
en borgen för att icke löjtnanten skulle begripa honom,
höll hän redan på att siippa med ett lättare lass. Men
så kom löjtnanten tili i detsamma och dä fick Bovikarn ett ännu större lass än de andra.
Det blef en tung dag för allmogemännen och en

ännu tyngre för deras hästar. Pororna voro öfvermåttan stora och soldaterne dängde och slogo med tillhugg af hvarjehanda slag. Då någon kom tili Bovikarns blackgula häst, manade hän själf på den och
trängde sig våldsamt fram mellan hästen och soldaten,
som tänkte gifva några rapp. Komman tili en liten
9
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mppför-backe, drog gubben själf med alt hvad hans
krafter hunno tili.
„De’ e’ daldern, hvad det är tungt“, klagade Bovikarn, torkade de frampärlande ärtrunda svettdropparne
ur pannan och klappade hästen på länd, då den stan-

nade för att hämta andan.
Eljes hade man förlorat respekten för hans svada
och tog nu skadan dubbelt igen. Aldrig i sinä dagar
hade Blacken fått så mycket dask som hän nu fick alt
under Bovikarns högljudda protester.
„Slån icke ihjäl hästen min häller! Slån icke!
nog hinna vi ändå. I ha’n väl ögon i hufvudet, så I
kannen se, att hän väl icke kan flyga öfver de andras
hästar och lass häller."
Men hans plågoandar förblefvo obevekliga; isynnerhet blef färden uppför den länga Kvarnby-backen
plågsam och ansträngande och så handterade fältväbeln, tykte Bovikarn, med djäfvulsk skicklighet sin
korta nagajka; blott hän i förbifarten hälst litet släpte
tili med pisken, så svall det upp på Blackens gump
„som en rullsöm."
Redan då de färdades förbi Johanssons nere i
själfva backsluttningen, fick Blacken två nagajkahugg,
hvilket gubben tecknade sig tili minnes; förrän de två
kommo tili Botas Johanssons, vankades det två nya
hade soldaterne hälst haft vettet att komma
rapp,
och draga med; utanför Johanssons på Mattaa eller
Mattasen, som hän i dagligt tai allmogemän emellan
10
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kallades, blott ett rapp, mellan Matias Johanssons ocli
Sisbacka Johanssons var vägen jämnare och Blackens
rygg och Bovikarns hjärta flngo där ej några nya sär,
men så blef backen brantare utanför Illvards Johansså kallad emedan hän förut bott invid ängen
och där gjorde den grymme kosacken ett
Illvarden,
rasande nagajka-anfall på Blacken, som efter Bovikarns
förmenande alldeles blifvit ihjälpiskad, om ej Bovikarn
sons

själf sprungit emellan.
Var Bovikarn het och häftig, var i dess ställe
Blacken lugn och allvarlig. Medan Bovikarn och kosacken höllo på att komma i lufven på hvarandra, och
den förre utmanande ropade: „padjom hara, padjom bara,
nog skall
ögonblicket
som hade
egen spilta.
kan tanka

jag nysta dig“, lade sig Blacken i rätta
ned midt på landsvägen så stilla och lugnt
det värit efter välförrättadt värf hemma i
Denna tilldragelse hade
somman lätt
sig

en synnerligen lugnande invärkan

på de tvänne krigförande parterna. Boviksbisin visste
väl, att Blacken hade det fattiga -felet att lägga sig
omkull,. då lifvets börda på landsvägens uppförbackar
kändes altför tung; men som hän fruktade, att hans
kara blackgula föl yttermera skulle bli genombykt, sade
hän med stor högtidlighet och ovanligt lågmäldt blott
det lilla korta ordet: nSchabas! 111 ) Och ryssarne förstodo honom nu bättre än de förut förstått ali hans
') I Bovikarns nyländsk-ryska rotvälska betydde ordet
schabas: nu är det slut.
11

BOVIKABNS KRONOSKJDTS.

högljudda ordrikedom. Fältväbeln lassade pick och
pack från Bovikarns kärra upp på de andras. Gjorde
hästen icke sista resan, tänkte hän, hade den i hvarje
fall fått en knäck för ällän tid. Det var därför lyckligt nog, om man kunde omlassa godset på en annan
häst
det återstod ock blott tre verst tili nasta rastplats.
Men så snart de andra tågat vidare, manade Bovikarn på sitt blackgula föl och började återfärden.
De själfägande bönderne tröstade sig lätt, ty åt
dem utbetalades l rubel på man och dä de vände den
stora blanka silfverpenningen mellan fingrarne, glömde
de mödorna och besvären. Annat var förhållandet med
torparne. Fogden hade redan på förhand uppburit

penningarne för gårdens räkning och Bovikarn hade
väl sannolikt ett hästdagsvärke å 25 kop. upptecknadt
i dagsvärkskladden.
Då hän föijande förmiddag kom hem, gick hän
därför upp „till tals med patron. 11
„Nå, god morgon, Nilsson. Alt har aflupit väl? ‘
„Nå, Gud väre lof, nog har det ju gått, fast nog
kan man ju om saken säga si och så. Aldrig trodde
jag, att Blacken skulle gå i land med siika babelstorn
tili lass. Aldrig! Det var nu så grymma lass de lade
-

på. Jag permentade emot alt hvad jag kunde, och
soldaterne togo redan i öronen hvad jag sade, Men
så kom fältväbeln och hän var så kort och hvass och
lät mig int säga ett endaste ord. Int! Int!
12
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Och så de slogo och turnerade med hästarne.
De foro fram som riktiga hundturkar. Och goda piskor hade de; de behöfde hara helt litet släppa tili med
pisksnärten, så svall det genast upp som en rullsöm
på gumpen.
Men när sedän hästen stupade i Kvarnby-back en,
då steg jag fram tili fäitväbeln och sade: „Nu lassar
Ni vackert å.“
Ä di måstist!
Di måstist!

aldrig trodde jag, att Biacken skulle orka
Jag skall nu vara så utstrapserad och
söndergången i alla leder och lemmar, att ingen kan
tro häller, om jag ock skulle heratta med änglatungor.
Men jag ville ändock komma in för att höra huru det
Men

fram, aldrig!

skulle bli med betalningen. Fogden hade redan tagit
emot penningarne, hörde jag.“
Herr patronen hade genast fråu första stund gissat tili Bovikarns ärende och väl öfvertänkt svaret.
~Nog hade jag tänkt låta det gå för dagsvärk,
men nog får Nilsson äfven ut det i penningar om Nilsson hara vill“, svarade hän, i det hän stack pekfingret i västfickan och skrapade fram och åter liksom hän
försökt på att fä slantarne i rörelse.
Bovikarn lufvade sig bakom orat och knäet gungade fram och åter den kända undersåtliga rörelsen
och hän sade, att herr patronen fick göra huru hän ville.
Hän skulle nog för sin del vara nöjd, förklarade hän.
13
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Härunder hängde hän med blicken envist fast vid västfickan.
Pekfingret kom äter i rörelse och patronen tog
åter tili ordet: „Ja, Nilsson säger nu bara, om Nilsson vill ha pengar.“
„Nå, kanske, om det passar sig; kanske kan jag
få mitt arfvode i pengar“, svarade Bovikarn, alt under

det knäet skumpade flitigt fram och åter i undersåtliga
rörelser.
Husbonden fiskade upp ur västfickan en för ändamålet ditsatt 25 kopek
priset för ett vanligt hästdagsvärke.
Bovikarn såg långt på slanten liksom hade hän
misstänkt, att den icke var äkta.
„Nog har det värit ett drygt arbete", började lian.
„De andra skjutsbönderna fingo ock 1 Rbl i silfver för
och icke var det för mycket, det, nej.“
häst och kari

„Ja, men debetala själf sinä skatter tili staten;
få
de
själfva rida för rusthållet, när det gäller att betala utskylder.“
„Nå, visst är det så; men jag skattar ju åter
tili gården. Int för det, patron förstår ju häst själf
hvad patron ger; men jag ville nu säga bara.“
„Ja, icke betalar jag mera.“
„Ja, ja, huru patron vill; nog är jag nöjd nog,
Adjö vackert."
„Adjös!“
Då Bovikarn gick genom köket,
14
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icke efter vanligheten att prata. Däraf slöt köksaa,
att icke alt' var som sig borde. Men då hän genom
köksfarstun koin ut på trappan, rann sinnet på honom,
hän vände hastigt om och slog med knytnäfven i väggen så det ekade.

„Nå, hvad tänker Bovikarn på?“ frägade fogden,
som i detsnrama kom gående.
„Ha, ha," skrattade Bovikarn smått brydd. „Det
flög mig bara en blank silfverrubel ur fickan och d»
tog jag liksom en liten öfverhalning."

FAR OCH SOH.

keppars hemman låg ett godt stycke väg från byn
vid en smal inskjutande vik af Timmerholms-fjärden. Läget var högst fördelaktigt
från en fiskares s |'synpunkt. Visserligen hade man icke nägon
egentlig utsikt; öfver_ den vackra fjärden, men detta
konf 'man [välf knapt att tanka pä. Man hade ali
den utsikt man behöfde; från stugufönstret kunde man
se \ jalan |där den fullastad med sand låg skyddad för
sydvästen il lä af den vackra Timmerholmen
ooh
så hade den ju för det mesta legat hela sommaren.
Stugubyggnaden låg där nppe innerst vid den
smala viken och var skyddad af skog från alla hali.
Lägligt lågo iloct hemmanets små åkertäppor tili på
örase sidor om viken, magra och uppfylda af småsten,
men lätta attfdika och säkert skyddade för frost. En

■

jordbrukare gskulle dock
icke sköttes med nödig
sin man, fisket likasä.
gärdstrakter, att det ena
förenade.

lätt ha märkt, att jordbruket
omsorg. Jordbruket kräfver
Det är icke sällsynt i skärblir försummadt, ifall de äro
19
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Nere vid vikens utlopp i fjärden låg nothuset med
nät för olika fiskslag: hvassbuk, „Pellingsill“, braxen
och id.
Plipp,-plipp,-plipp, Ijöd det i det lästrandslugna
vattnet, då löjor, mört- och braxenyngel i förtviflan
gjorde hopp på hopp ur vattnet och plou, plopp dä
två tre halfstora abborrar jagande höggo efter dem.
och hela
Plipp, plipp, plipp
plou
plopp
stimmet af småfisk styrde ut mot vassen, där Skepparsbarnen som bäst höllo på att fälla näten tili betefängst
för att sätta ut krok tili natten. Men inne i den
snygga stugan med ett slitet notstycke utbredt som
matta öfver det hvita nyskurade golfvet satt Skepparsmor vid vaggan och sjöng:
Det är så mulet väder,
Det regnar och det plaskar,
Bonden sitter inne
Hän sjunger och hän kväder,
Och hans unga hustru
Hon räfsar och hon skärer.

Skeppars-mor försökte sjunga sitt yngsta barn,
den tvååriga Hulda, tili sömns och tog därför om och
åter om denna vers i en långsläpig sömngifvande ton.
Den lilla låg ock redan med detta frånvarande uttryck
i blicken, som förebådar „Svämmars-Jannes“ snara
ankomst. Hon stördes icke engång af det dofva, genom den tjocka furu-väggen dämpade ljudet afglasens
*)

Svämmars Janne=John Blund,
20
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klang och dmckna röster från „främmandkamarn“ invid.
Om och åter om tog hon sin vaggvisstump.
Helt plötsligt begynte tårar strömma utför hennes
kinder, och nastan oafsiktligt fick hon in i visan orden;
Bonden sitter inne,
Hän Super och hän kväder.
Den tvåårigas uppmärksamhet väktes af de nedhlott för
för moderns kinder strömmande tårarne
fick
åter
detta
följande
ögonblick
ögat
en stund. I
frånvarande uttryck, så eget hos barn, då sömnen icke
är långt borta. Så låg hon några ögonblick, vände
därpå åter blicken upp mot modern liksom hon dunkelt
erinrat sig något, som icke lämnade henne ro att somna.
Den lilla såg nu tårarne strömma ännu ymnigare.
Hennes ansikte fick först ett förvånadt uttryck, så ett
vaket och uppmärksamt, som snabt växlade i ett ut-

tryck af förskrämdhet. Hon begynte storgråta.
Men från ~främmand-kamarn„ Ijöd dämpadt den
rusige Skepparsvärdens röst: „Alt e e mett; egendomn
e menn, skuton e min, gulle e mett, silfre e mett,
jämst katton e mi-in“.
Skepparsvärdinnan fann det nödvändigt att upphöra med sin gråt. Moderskärleken segrade öfver sorg
och blödig känslosamhet. Hon aftorkade tårarna och
sjöng åter:
Det är så mulet väder,
Det regnar och det plaskar
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„Kvem kom körand?" sporde inne

i kammaren
och
utåt
gärden.
den rusige Skepparsvärden
pekade

„Ja’ tror, he

nestan e

Gabril“, svarade Lill-Jep-

pas, som satt vid fönstret.

Skepparsvärden tystnade tvärt. Lill-Jeppas makade glasen undan, men bar sig så oskickligt åt, att
det ena föll i golfvet. Skeppars sopade med sin stöfvelklädda fot undan skärfvorna, som med ett klirrande
ljud flögo under bordet.
Gabriel, Skepparsvärdens älste son, hvars blotta
åsyn ingifvit de två drinkarne sådan respekt, gick emellertid in i stugan.
„Tjo! tjo!“ sade Lill-Jeppas, hvars ansikte plötsligt blifvit rätt vemodsfullt, steg så upp och nickade
farväl.
Skepparsvärden klef själf upp i sängen och drog
täcket öfver hufvudet.
Sängen gungade, kammaren gungade, så snart
hän blott slöt ögonen tili och hän hade tillika en egendomlig förnimmelse af obehag. Hän kände det i det

närmaste som hade hän under stormväder legat instängd
i sin kajuta. Tilldragelser från länge sen hänsvunna
dagar begynte tillika gunga fram genom hans hufvud.
Hän ihågkom den natt, då Gabriel i sin spädaste ålder låg och våndades i tandplågor och icke tillät någon annan än fadern bära sig. Hela natten hade hän
då burit sin förstfödde på starka armar, alt under det
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hän då ooh dä hviskat „liten kut 11 1 ) det vackraste
smeknamn hans skärgärdsfantasi kunde framlocka. Då
hade hän låtit harnet på lek suga på pipmunstyeket.
Denna lek hade hän sedän trots hustruns varningar
upprepat. Det blef för harnet liksoin för andra småningom en vana, sedän en pålaga.
Den sorgliga stund, då hän första gången gaf
brännvin ät sin gosse, gungade snart ock fram genom
hans hufvud. Gabriel var då knapt fyra år gammal,
bestod därför slätt sitt mandomsprof, sväljde och ryste.
,

„Hvarför tycker pappa om brännvin?“
„När man blir gammal, sä tycker man“.
„Nå, pappa, är du sjuk då?“
„Ja, gossen min, det suger mig, hah! hah! ha!“

„Pappa! därför dricker du brännvin!"
Tyvärr töfvade det icke så länge, innan Gabriel
blef helt manhaftig.
I det olästa skåpet stod ständigt en flaska brännvin, hvarur fadern plägade dricka sin välgångsskål.
Tobaken sökte! Gabriel följde som nioårig i
u
smyg exemplet och gick snart „ludi i syn och med
„dubbla myssor“ liksom fadern.
Tobaken sökte!
Vid tolf års ålder hade Gabriel sitt första skof
af fallandesot.
Denna fruktansvärda sjukdom, som i många hänseenden i en framtid skulle ställa honom utom mänsk')

kut- sälens unge.
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lig lycka, ansåg mången vara en följd af förtidigt bruk
af tobak och brännvin.
Gabrie] hörde det och fasade för tobak och brännvin, då hän blef så stor att hän själf kunde tänka.
Det var vid denna tid läsarne lade beslag på
honom.
Fadern försökte trösta sig öfver det skedda så
godt hän det kunde.
„Såsom det för hvar och en är utsett, så går det“,
sade hän; men trösten var klen och vid minsta anledning väktes åter de aggande förebråelserna.
Och dessa anfäktelser skulle väl sent upphöra att
återkomma.

„Jo, jo, liten kut.

Gud förlåte mig, som fördärfvat liten kut!“ sade hän för sig själf, och drinkarens
ymniga tårar strömmade nedför de plussiga kinderna.

Kl. 7 tiden på kvällen var stugan hos Skeppars
full af folk. Sa ung Gabriel var, hade hän redan hunnit förvärfva stort rykte som predikant. Om hans fromhet och helighet hade redan begynt gå egendomliga

rykten, som kömmit tili hemorten och där lätit honom
under hans frånvara växa i byamännens ögon.
Det blef emellertid ieke någon vanlig utläggning
af ordet. Hän höll i stället ett nykterhetstal, dock med
så mycket religiöst inslag i väfven, att åhörarne icke
kommo att märkä, att alt icke var ..Guds ord“, utan
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själfva ränningen värdslig, om den ock bildades af ett
så godt sträfvande sorti nykterhetssaken.
Gabriel talade tili en början om de villfareiser
och den okunnighet angående rusdryckernas följder och
värkningar, som värit och bra nog mycket ännu var
rådande bland människorna. De hafva i alla tider
och tro det bra mycket ännu, sade Gabriel, att
rusdryckerna skänka dem kraft och mod, ja, drinkare
äro så förblindade, att de fortsättningsvis tro på
rusdryckernas välgörande egenskaper, oaktadt deras
själs- och kroppskrafter genom dessa redan äro så
på förfall, att kroppen är märkt af döden och själen tjust af djäfvulen
som efter ordets vittnesbörd
har förmågan att på tusen olika sätt omskapa sig tili
trott

en ljusens ängel. Djäfvulen förstod ock så väl att
väljä medlen för vinnandet af målet, att människorna
icke sågo, att dessa medel voro hans. Det fruktansvärdaste vapnet mot mänsklighetens lycka var doek
rusdryckerna. De dödade småningom människans ädlaste drifter på samma gång de fördärfvade hennes
kropp. Mannen som rusig tumlade tili sitt läger, steg
visserligen upp därifrån densamme tili namn och längd,
men hän var dock icke densamme. Hän anade ej själf
den gradvisa förändringen just emedan den skedde
så småningom. Nej, rusdryckerna voro ett finslipadt
vapen. Och så väl hade djäfvulen valt detta vapen,
att årtusenden förflutit, innan man lärt sig fullt inse

dess inneboende fruktansvärda egenskaper, årtusenden
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hade förflutit, innan det lyckats sanningens ädlaste förkämpar att fullt tydligt ooh klart påvisa de fruktansvärda följderna. Och ännu denna dag som var kände
blott ett fåtal människor denna för mänsklighetens
framtida välgäng så viktiga sak. Och dock lågo de
fruktansvärda följderna så i öppen dag, att denna okunnighet icke kunde förklaras annorlunda än som djäfvulens biändvärk. Det var därför hvarje människas
plikt att sprida kunskap om och befordra nykterhetssaken, ty genom den meddelade kunskapen bröt man
udden af djäfvulens fruktansvärdaste vapen.
Gabriel afvek för en stund från ämnet och öfvergick tili en icke fullt renlärig betraktelse af okunnigheten i allmänhet, och hän fann den vara en lika farlig fiende tili mänsklighetens välgång som „världen och
vårt eget kött“. På den bekanta frågan i katekesen,
hvilka våra andliga fiender aro, kunde man därför svara.

„i främsta

rummet djäfvulen och

okunnigheten, sedän

världen och vårt eget kött“.
Efter detta korta sidosprång från ämnet, återgick
hän tili nykterhetsfrägan och framdrog en hei mängd
exempel på huru förblindad mänskligheten är. Med
harm och ovilja talade hän om huru hän hört personer från de bildade klasserna fröjda sig åt den bör-

jande afmattningen i nykterhetsarbetet. Snart skulle
nog alt återgå tili det gamla, menade de. Gabriel hade
dock tili sin stora glädje konstaterat, att det icke var
deras ondska, utan deras enfald, som taiat. Deras
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fröjd var ock för tidig, ty hvad man än mä tanka om
vår tid och vår tids människor: ett står dock fast: en
så stor kärlek tili medmänniskor och ett så uppriktigt sökande af sanningen har man väl säilän seit och så

ansträngningar för skingrande af okunnighetens
mörker har väl aldrig under något tidehvarf gjorts.
Yär tid var det äfven förbehållet, att tili full tydlighet
och klarhet påvisa följderna af rusdryckers förtärande.
Nägon fullkomlig återgång tili det gamla var därför
icke gärna möjlig. I den stora nykterhetsfrågan skulie
stora

ock, därom var hän lifligt öfvertygad, i framtiden troende och fritänkare gå hand i hand. Ett var ju åtminstone tydligt: Alt färre och färre skulie de bli, som
i djup okunnighet om följderna genom rusdrycker togo
skada tili kropp och själ.
Erän dessa halft religiösa, halft nykteristiska allmänna betraktelser skred Gabriel att taga exempel ur
lifvet på rusdryekernas olfer. Hän talade om nervsjukdomar och dårhus, om vattsot och elände, om fettbildningar och hjärtslag, om den så vanliga magkatarren,
hvars upphof i många fall var tobak och rusdrycker,
för öfrigt en äkomma som gjorde så många allmogemän „sjukliga“ d. v. s. orkeslösa och odugliga.
Hän skildrade vidare det elände rusdryckerna
drogo in i familjelifvet i drag, somman ofta finner i

tidningsuppsatser och nykterhetsskrifter, men som här
fingo det talade ordets lif och en belysning så mycket
bjärtare och en värkan så mycket mera gripande som
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man kände, att man i detta hem hade olyckan liksom
förkroppsligad. Hän hade hallit på att predika mer än
en timme och begynte kanna en lätt tryckning uppåt
hufvudet. Hän afbröt därför tidigare än hän ämnat

sitt uppbyggelsetal.
Som afslutning läste hän några böner. Och så
hän läste dem! Gripande trängde hans „Fattig syndig
människa 11 tili märg och ben. Det fans knapt nägon
af de närvarande, som icke i detta stycke, så ofta uppläst och så ofta afhördt, tykte sig se och höra mycket,
som hän aldrig förut funnit däri.
„Jag fattig syndig människa, som i synd både
aflad och född är och jämväl sedän i alla minä lifsdagar ett syndigt lefverne fört hafver“, läste hän och
för hans själs ögon stod hans tobakstuggande, bränvinsdrickande fader, och hän kände det lifligt, att hän
själf från det hän var ett spenabarn rökt tobak och
sedän jämväl druckit brännvin
men straffet hade kömmit
hän led af fallandesot. Och hän kände sig i
detta ögonblick som en vämjelig produkt af alt hvad
synd och last hette, kände sig som det uslaste af Guds
skapade värk. Hans öfverretade själstillstånd såg för
-

tillfället blott detta enda och hans röst Ijöd ångestfull och uppskakande.
De andra kände ock smäningom samma ångest
och synda-elände komma öfver sig.

„Jag hafver
tyvärr! —med minä fäder i margfaldig matto syndat emot Dig och Dina heliga bud28
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ord, både med tankar, ord och gärningar och vet mig
för den skull helvetet och evinnerlig fördömelse värd
vara,

—“

Hän stannade. Det kom blixtsnabt något vildt
i de hvassa, grå ögonen. Hän slog ut med handen
emot de församlade liksom hän velat gripa tag i någon, utan att nå fram. Det var som en osynlig makt
gripit honom bakom i hufvudet. Hän stretade framät;
men det rykte honom med våldsam kraft bakåt. Hän
föli handlöst, utan en suck, utan en klagan ned på
golfvet, innan någon kom sig för att bispringa honom.
Modern hade blickat upp just, då anfallet kom
öfver honom. Hennes läpp blef krithvit, och en dödsblekhet utbredde sig därifrån öfver hela hennes anlete.
En af de närvarande „plängde“ med starka fingrar upp den afdänades krampaktigt slutna händer. Gabriel reste sig då upp, såg sig smått förvirrad omkring,
och satte sig ned pä hänken. Efter några ögonbliek
uppläste hän
där hän satt
„Barmhertige Gud.“
De församlade hade emellertid begynt skingrasig.
Men då modern kom tili fönstret, såg hon jalan hissa
segel. Fadern hade med Hans och Alfred, tvänne
yngre söner, begifvit sig ut tili skutan, som snart gled
sakta fram genom det smala sundet mellan Timmeroch Tallholmen.
Gabriel hade liksom vanligt icke kömmit i tili
fälle att tala med fadern.
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„Tala Gabril någa å?“ sporde fadern, i det hän
med en pärtsticka tände eld på pipan. Hän hade värit
hemma tvä dagar och var tämligen nykter.
„No’ tala hän ju äitt o hvarje“, svarade hustrun
undvikande.
• Kva sa’an?“ sporde Skeppars åter.
„Han ba’.“
;

„Ba,?“
„Ja, ba'; ba' att Gud raåtte stärka oss i det goda."
„Tu ba' väl mä'", ljöd svaret, icke utan en viss
udd.
„Ja“, svarade modern.
Därmed upphörde samtalet.

Det var en klar och frisk september-morgon. Solen strålade; daggpärlorna i gräset och på träna skimrade; vågornas ryggar glittrade på Timmerholms-fjärden, medan lästrandsstrimmornas yttre ränder gnistrade
som af miljoner jätte-diamanter och de lugna vikarna
och sunden, klara som silfverspegiar, Jockade ögat med
hemlighetsfull trollglans.
Vid Siperören dykade en säl då och då upp och
fröjdade sig åt eftersommarens milda värme. Den sam
upp tili en ned i vattnet sluttande sten mellan Siperholmen och Siper-ören och försökte komma upp på
stenen. Den gjorde allvarliga ansträngningar att siippa
upp, men det ville platt icke lyckas. Den kom blott
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med öfverkroppen upp, miste så sitt tag och halkade
med ett plaskande ljud tillbaka ned i vattnet. Men
trägen vinner. Den tog ny ansats, kastade sig åter
upp och lyckades. Då den sluppit upp på stenen så
högt den ville det, sträkte den makligt ut sin spolfor-

miga kropp tili dess fulla längd med de breda solfjäderformiga simfötterna hängande utöfver kanten af
stenen. Solskenet glittrade i den glatta, gulbrunt glänsande hvitspräckliga pälsen. Det kom öfver det feta
djuret en fryntlig sommardagslätja. Ah, hvad det
gjorde godt i det späckhöljda hullet! Sälen lag med
ögonen på halfspänn och njöt. Så vände hän sig pä
rygg bred och välmående och lät de korta, breda simfötterna utspända hvila på bröstet.
Därborta vid Siperuddeu gnisslade en åra mot
sin tulle. Vips! rullade sälen ned och föll med en

plumsning i vattnet. Blott de likformigt sig utbredande
ringarne i den jämna vatienytan syntes efter den och
slogo lätt liksom smekande mot den ankommande båten. Det var ej häller nägon sälskytt; det var Skepparsvärden och hans roddare.
Skepparsvärden med sitt plussiga svullna ansikte,
hväri ögonen blott tili hälften „gliade“ fram, påminte
själf rätt mycket om en säl.
Han sträfvade i clag upp tili kyrkobyn
tili
tinget.

Gabriel, som noga följt med sakernas utveckling
hemmet,
i
hade i sitt „hjärtas kval och ängslan“ skrif31
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vit ett strängt bref tili modern. Hon skulle icke mindre för faderns timliga och eviga välfärds skull än för
allas deras välgångs skull ställa honom under förmynderskap. Gabriel hade redan, då hän senast var hemma,
i denna sak taiat med grannen Botas och morbrodern
Broas. Desse kände sälunda nog huru man i sådant
fall borde förfara. För öfrigt skulle de taga Gud i
hågen och sätta sin lit tili Honom, från hvilken ali
god gåfva kommer.
Broas och Botas, som visste huru svårt det enligt vår lag är att få en person stäid under förmynderskap, hade skaffat åt Skeppars en af hans falska vänner som roddare.
Under färden hade ock flaskan anlitats så flitigt
att Skeppars kommen i land med svårighet kryssade
uppför' backen tili tingsgården.
Reslig, kavat och blossande röd med brandröda
fläckar i pannan ©ch kinderna „uppblåsta som pä en
butelj“ var Skeppars för tillfället lika storståtlig som
i sin krafts dagar.
Honom fattades icke „korasje“.
Inkallad seglade Skeppars fram ända tili domarbordet, på behörigt afstånd följd af de småvuxne sakförarne, grannen Botas och svågern Broas.

Häradshöfding Nordgren var idealet för en såkallad „bonddomare“. Allmogen vände sig tili honom
ofta redan före tingets början och icke få förlikningar,
hälsosamma för hvardera parten, fick hän tili stånd.
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„Nå, kare Skeppars“, sade hän, då hän säg huru
hestäldt, „har Skeppars sett smågubbar i dag?“
var
det
„Ja visst, herr domare", svarade den reslige Skeppars, i det hän höjde på armarna liksoin en vräk pä
vingarna, och pekande på de kortvuxne kärandena ätertog hän: „ja visst, herr domare, dock icke smärre än
grannen min här, Botas, och svåger min där, Broas.“
stor skatt, att det nu sedän
hart när omöjligt för hvem
minskats,
alt
raer
blir
fisket
som hälst att lefva därpå“, förklarade Skeppars värden.
„Nog bär hemmanet stor skatt“, vittnade Botas.
„Men si nog är det så, att det ändock under senare
tider burit en flerdubbelt större brännvinsskatt. Under
senaste år hämtade svaranden 2 ggr hem brännvin, 25
knr i gången. För närvarande betalar brännvinsdrinkaren 1 mk 20 penni för hvarje kanna i skatt tili staten
i det närmaste lika mycket
detta gör mig 60 mk
som Skeppars hemmans ordinarie kronoutskylder! Lägger man härtill den tre ggr större skatten tili brännvins-

„Si, hemmanet bar så

patronerna och sedän ännu därtill hamnafgifterna vid
krogdiskarna under sommaren i Helsingfors, får man
alt se om det värit en förnuftsenlig hushållning på
Skeppars under senare tider. Icke häller är det något
hopp att Skeppars mer än andra drinkare i en framtid skall bättra sig, om icke ali brännvinsbränning förbjuds och landets gränser genom en stark polismakt
strängt bevakas.“

PAR OOH SON.

„Klagande parten håller sig tili saken“, uppmanade domaren.

beklagliga sak måste jag tyvärr halla
mig till“, menade Botas. ~Skulie jag kunna, skulie
jag riktigt göra klart för herr domaren hvilket elände
Skeppars dragit öfver sin familj, öfver den arma oskyldiga husfrun ooh barnen, jag skulie då ock tala om
huru hän gradvis förstör sin kropp i detta lifvet och
gifver tillspillo sin salighet i en kommande värld-“
„Om icke klaganden håller sig tili saken, får Ni plikta

~Denna

för rättegängsmissbruk“, sade domaren med bister uppsyn.
„Jag har i sak sagt hvad jag vetat och kunnat
säga och hemställer nu tili domaren sora mitt slutpåstående, att svaranden, Bonden Anders Gustaf Skeppars
ställes under förmynderskap."
„Hvad har svaranden att genmälatili klagomå!et“ ?
sporde domaren.
Skeppars iyfte på armarna och sade stammande
de
första orden: ~Klaganden har läst mitt syndapå
register som hin laser bibeln."
Men Botas intygade med vittnen sanningen af
hvad hän sagt.
Då domen föll, böjde Skeppars hufvudet mot bröstet utan att yttra något. Utkommen på mangärden
höjde hän dock åter på armarna liksom vråken på vingarna och sade med förtrytelse parad med en suputs
komiska själfbelåtenhet.- „Så långt har det gått, att de
åsnorna fått byns klokaste hufvud under förmynderskap. 11
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Då det senare på kvällen mellan domaren och
den unge jurisstuderanden blef fråga om målet, menade
den senare: „Nog hade den där Botas förtjänt att bli
fäld för rättegångsmissbruk."
„Ah“, svarade domaren, „så farligt var det ieke.
Hän är en beskedlig kari, Botas, fastän hän för tillfället tyckes blifvit fullproppad med nykterhetsideer
Jag kan ännu skratta, när jag kommer ihåg hans
o

fordran på brännvinsbränningens afskaffande och skapandet af en stark polismakt, som skulle hindra lurendräjeriet. Det där har naturligtvis värit i säck, förrän
det kömmit i påse. ’Ha vi ieke polis! Skapa en polismakt! utropa ju reformifrande nykterhetsapostlar, som
aro naiva nog att tro att missbruk gå att afhjälpa
för lagstiftaren lika lätt som då Gud sade: vardeljus!
och det vardt ljus.“
~Nog kunna de vara bra enfaldiga!“ menade
studenten.

„Nå ja, ledarne utgöras ju ofta af personer, som
äga en stor portion äregirighet, utan att ha förmåga
att göra sig gällande på något annat område. Inom
en sådan förening kunna de ändock med god vilja alltid spela en viss roll.“ „Past nog ser man äfven personer, som utan alla bitankar uppoffra sig för den tvifvelsutan goda saken“, tillade hän efter en stund liksom
ångrande sitt lättfärdiga yttrande.

„Nog är det synd om Skepparsgubben 11 menade
,
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åter studenten. „Sonen lär stå bakom saken, och hän
skall vara en gemen fanatiker.“
Domaren log: „Nog är det väl så. Se, fädernas
missgärningar gå in på barnen. Jag kan så väl tanka
mig, att en sådan far skall hafva en sådan son, såvida
ej denne blir en ännu större slarf än fadern värit."

Det hade bläst upp en frisk septembervind mot
aftonen; vid midnattstid drogo tunga moln upp på himmeten och gjorde mörkret ännu mera ogenomträngligt
än det torut värit. Skeppars’ hemman Mg väl skyddadt
uppe i vikbottnet; vinden tjöt dock klagande i skorstenspipan och gnisslade stundom gält tili i fönsterposterna. En stormvind trängde med våldsam styrka
fram mot gafvelväggen, snodde så om och kastade sig
med kraft in bland granarne, som våndades och kämpade för lifvet.
Plötsligt skakades förstugudörren så häftigt, att
värdinnan, hvars sömn värit orolig, med ens blef klarvaken.
Var det stormen ? Nej, hon hörde någon gorma
och domdera därute och visste nog hvem det var.
Innan hon hann upp ur sängen, brakade det tili;
förstugudörren var sprängd och ett tungt föremål ram-

lade mot stugudörren, som var oläst.
Dörren öppnades och den reslige husvärden väite
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Hän svängde sig midt på golfvet och hans resliga
gestalt förhöjdes ännu yttermera af den öfverretade
inbillningen och det omgifvande mörkret.
„Stigen upp nu alla förmyndare och uslingar och
sen hurudan pojke jag är! Och sedän ut på en dörr
med Er allesamman sä att I i morgon kannen heratta
om Skiparns hus-aga!“
„Ja, stig upp nu Gabriel, får du se hurudan hän
är.'“ sade värdinnan, i det hon drog upp eld med „riststickan“ och tände ett ljus.
Gabriel hade med afsikt stält sin hemkomst tili
i dag. Hau satte sig upp i halflutande ställning stödjande sig på armbågen.
De öfriga barnen lågo däremot tysta som möss
in.

med skinnfällen öfver hufvudet.
Vid namnet Gabriel hade det redan „kläkt till“
i fadern. Hän vände sig om och såg det bleka, lugna
anletet och de kloka, hvassa grå ögonen.
„Jesus välsigne!“ sade Skeppars, lät hufvudet
sjunka ned mot bröstet, vände raskt om och försvann
ut i nattens mörker.
En vecka var hän borta. Det var en regnig höstdag hän återkom och då hade hän undergått en märk-

lig förändring. Det såg ut som om hän veckan igenom
fätt hungrande stå under störtdusch. De förut plussiga,
uppsvullna, nästan genomskinliga kinderna hade fallil
samman, hyn var gräblek och ögat glanslöst. Hän
bad hofsamt, nästan vänligt hustrun bädda upp sin
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säng ooh dä detta var gjordt, lade hän sig genast.
Benen och fötterna voro i hög grad uppsvullna.

Det var några veckor senare. Skepparsvärdens
skuta hade under en hei veckas tid fått ligga i lä pä
sin ankarplats i skydd af Timmerholmen. Torsdagsaftonen stod väderroten i norr. Afven af andra tecken
trodde sig Skepparsvärdens söner, Gabriel, Hans och
Alfred, som efter faderns sjukdom förde jalan
konna
slota tili förmånlig vindförändring.
„Icke är det något att lita pä“, sade Alfred. „Ser
Ni där!“ och hän pekade mot en af Fallholmens klippuddar. Bröderna följde med blicken den anvisade riktningen och sägo en skock får, som trogna sinä sommarvanor samlats för att öfvernatta på vindsidan af
holmen.
„Gud rår om väder och vind oeh icke Hans skapäde kreatur", menade Gabriel, som smäningom ledsnat vid de yngre brödernas rådslag.
„Icke betyder det väl häller så mycket hvar de
stå“, sade Hans; „det betyder blott, att det förtillfället
är vindsida af holmen; icke har jag häller väntat att
v inden skulle springa öfver tili nordan, förrän i dagbräckningen, då sjön liksom vaknar och skakar sömnen

kroppen på sig.“
Kl. 4 följande morgon var Hans, som eljes var

ur
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den mest sjökunnige bland bröderna, uppe för att se
om hän värit sannspådd. Men med hans spådomskonst var det klent bestäldt den gängen. Tunga moln
stodo „tätt packade" icke blott på norra sidan af himmelen utan äfven på södra. Det var sä godt som ingen vind, men var det någon var det sydväst, måhända
västsydväst. Det som dock gjorde det djupaste intrycket på honom, var att vattnet stod ovanligt högt.
„Det blir stark sydväst 11 ! sade hän halfhögt tili
Gabriel och klef så åter upp i bädden för att ostördt
öfverlämna sig åt den välgörande sömnen. Kl. 7 väk-

tes hän med underrättelse om att vinden var västnordväst och höll på att kantra öfver tilh nordlig. Således
ändock nordlig!
Skeppars’ skuta, ett mellanting af galeas och
jala, med tvä master, men utan spristång på gaffelfocken, stod, fullastad med sand som den var, midskepps
knapt tre tum öfver vattnet och var sålunda altför obekväm att manövrera med framgång i så knapp vind.
Men då den ena jakten efter den andra, den ena jalan
och galeasen efter den andra hissade segel, blef frästelsen för stark. Äfven Gabriel, som eljes var „litet
dum på sjön“, fick lust att segla af. Helt säkert skulle
vinden gå öfver tili nordlig. Ankarkättingen vindades
tili stor del upp och seglen hissades. Gabriel stod
tämligen ovärksam, men Hans var så mycket mera
rörlig. Klädd i en tunn bomullsskjorta med benkläderna fallande långt ned på skorna och svångrem om
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lifvet gaf hän högbröstad och vig intryck af en den
rappaste jollgast, där hän än halade i fallet än kastade sig med hela sin tyngd mot detsamma, då det
gälde att få seglet att stå väl.
Då skutan lofvade upp på andra sidan om Timmerholmen, tog Hans pytsen, slog en skvätt vatten i
pumpen och begynte länsa ut vattnet. De’ e’ grymt !'
De’ e’ grymt! klagade pumpstocken, under det vattnet
fortfor att strömma genom rannan ned i hafvet.
Utkomna på Pelling-trillhafvet fingo de vinden
alt mer från nordväst. Hans gick och stälde sig hakoin kajutan vid sidan af Gabriel, som för tillfället stod
tili rors. Alfred sällade sig tili dem och hängde med
hufvudet öfver kajuttaket. Nedre läppen höll hanlitet
utskjuten och säg orädd ut och helt visst skulle det
af honom bli en prydlig skeppare engäng, dä „skipar-

skägge" hunnit bekläda hakan och den trotsigt frartiskjutna undre läppen. Hans såg både starkare och
blidare ut än bröderna; men de djupa linjerna från
näsvingarna ned mot undre käken och det energiska
draget kring munnen var för dem gemensamt och hade
kömmit mycket för tidigt, men talade om att de från
barnsben blifvit ansträgda med för tungt arbete och
tillika fått pröfva sorger och obehag af olika slag.
Vinden blåste tung och morgonkall. Dä och då
kändes en omärklig hastigt försvinnande röfelse gå
genom skutan liksom hade ett nytt lif vaknat i desä
sköte och med en och annan hastig rörelse gifvit tili»
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kanna sin otålighet. Det var de mörka höstvågorna
som löpte fram mot fören och längsidan af skrofvet.
Då och då kilade de sig rofgirigt in mellan skrofvet
och stänkborden långs däcket mot den glesa luokan
tili lastrummet, liksoin medvetna om lättheten att få
skutan i sitt våld, om blott en ringa kohort af dem
slapp in och uppviglade sanden tili myteri och förbund. Vinden äter hven i de gamla svartnade seglen
och mesanbommens hake gnisslade ångestfullt.
De två yngre bröderna gåfvo ej så mycket akt
härpå. De följde i stället med blicken de framför och
förbi seglande skutornas manövrer. De sågo huru nya
starka jakter, som buro större segelmassa och seglade
bättre, djärft och modigt styrde upp i vinden och ansenligt vunno på hvarje slag de gjorde. Det var icke

utan en kansia
jala ohjälpligt
sågo de dock
efter i skydd

af vemod de sågo sin årtyngda obäkliga
blifva efter. Ute pä Aggskärs fjärd
att två jalor och en galeas lämnat sig
af Stor-Pellinglandet. Men det var en
ringa tröst. Kanske hade de gjort klokt om de följt
exemplet, ty gick vinden öfver tili västlig, skulle de få
svårt att komma fram tili Onas, den enda fördelaktiga
rastpunkt pä en tre, fyra mils afständ, om man undantog Haxalö, som endast var en nödhamn, hvarifrån
man icke gärna slapp ut igen, om vinden sprang öfver
tili sydvästlig eller sydlig. Emellertid gick sjön alt högre
och högre. Den inre dofva skakningen i det sandlastade gamla skrofvet blef alt tydligare och tydligare;
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Stundom knakade det bokstafligen i skutans fogningar,
under det böljorna än som på lek, än som i raseri hoppade upp mot stänkborden ooh icke blott nöjde sig
med att kila in mollan skrofvet ooh stänkborden, utan
äfven stundom slungade sin öfversta kam öfver dem.
Så gick det framåt slag på slag. Då ooh då
anlitades pumpen.
De andra farkosterna försvunno dock alt mer ooh
mer

ur

synhäll ooh man säg blott

masterna af de sista

höja sig på afstånd ur vågen likt sydprickar.
Vinden hade emellertid löpt öfver tili västlig ooh
var på väg tili sydväst. Det såg ut som det skulle
arta sig tili storm. Gabriel trodde sig nu ha förklaring
på hvarför vattnet stått så högt på morgonen; Hans
däremot erinrade om att det fallit betydligt mellan 4
ooh 7. Emellertid hade detta kortvariga fallande missledt dem ooh hvartill gagnade det för resten att tvista
om saken, de hade ju alla tecken tili oväder framför
sig. Det gälde nu blott om de skulle vända om tili
Haxalö och söka nödhamn eller kampa sig fram genom kryssning tili Onas
de voro ungefär på halfva
vägen mellan nämda orter. Tungt var det att vända
om, men det stod ingenting annat att göra. Skyarna
blefvo alt mörkare och alt häftigare rykte de byiga
vindarna i de slitna seglen.
Vinden tilltager mer och mer och höga vågor ila
rastlöst mot skären; deras ryggar blinka i hvitt och
det ligger nägot förtvifladt i deras oafbrutna häftiga
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anlopp liksom vore de besjälade vasen, som mot sin
vilja af en yttre makt drefvos framåt, ständigt framåt
som i sagan den vandrande juden utan rast och utan
mål.
Så bröt det lös

ur moinen.
utbrytande
Det
ovädret gjorde slag i saken. De
sågo på en verst framför sig regn och snöslask utbreda
sig som en himmelshög förlåt tvärs öfver hafvet. Den

närmade sig snabt, de vände och länsade undan för
blott gaffelfockseglet. Lik en stor roffogel med Ijudlösa, hvita vingar slog ett snöglopp ned öfver den jagade farkosten. Man kunde blott se ett par famnar
framför sig. Det var för sent att söka sig i lä af någon holme; man fick på vinst och förlust låta jalan
länsa undan, tils man hann någon skogbevuxen holme,
i hvars skygd man kunde kasta ankar.
Då de så ilat en V 2 timme framåt, hörde Gabriel
mellan byarne ett starkt brus babordvart och säg sjön
gå bländhvit. Tili sin förskräckelse fann hän att de
voro på några famnar frän en klippvägg.
„Lofva! Land i lä! Lofva, lofva!“ ropade man om
hvarandra. Som svar därpå följde, innan man hann
vända, ett häftigt brak och en väldsam stöt, som handlöst kastade dem framåt. De första ögonblicken hunno de icke engång blifva skrämda; faran hade kömmit
alt för snabt öfver dem. Lange töfvade det dock icke, förr-

än de insågo, att det numera icke gälde att rädda
skutan utan lifvet.
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De sutto fast blott ett par famnar från land.
Gabriel läste en kort bön, trykte brödernas händer ooh bad dem antvarda sin själ i Guds hand.
Det fans ej hos någon af dem tecken tili ängslan.
Tvärtom. Särskildt visade sig Hans full af sprittande,
nastan utmanande rörlighet. Naturer sådana som hans
kunna nog liksom andra bäfva för faran, men då den
är så närä öfver dem, gripas de af en utmanande lust
att öfvervinna, ja nastan trotsa den.
Hans upptäkte en sten på ett par alnar från fören. För hvarje gång de höga vågorna slogo öfver
den, stänkte skummet högt upp i ett fint regn. Det
såg ut som o m vågorna i sitt skö te sökte begrafva en
jätte, som fnysande arbetade emot alt hvad den kunde.

„Följ mig!“ ropade Hans och hän kände hum
hän fick styrka och smidighet och lif i hvarje fiber,
då hän hoppade ned på stenen och därifrån kastade
sig mot strand, då vågdalen var som lägst. Nasta
ögonblick följde hän med svallvågen upp mot den icke

synnerligen höga bärgklacken, i hvars remnor och refvor, bildade af väta och köld i förening, hän med för-

tviflans styrka hakade sig fast.
Alfred följde honom och skulle kanske förts ut
tillbaka af vågen, om icke Hans med vänstra handen
fått tag i honom. Hunna upp på bärgklacken vände
de sig om och blefvo vittnen tili huru svallvågen bokstafligen begrof Gabriel.
Alt det manliga mod och den elastiska styrka
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de i farans stund utvecklat voro med ens som försvunna. Hans gömde ansiktet i händerna, konvulsiviska
ryckningar skakade honom, medan beta tårar pärlade
ned långs fingrarna.
Spillrorna af jalan skingrades inom några minuter. De sägo snart blott det blåsvarta vattnet och de
bländhvita bränningarna. Jätten stod där ensam och
kämpade så att skummet stod högt omkring honom
och fnyste, så att vattenstänket rök som regn i ansiktet pä Gabriels bröder.

„Där for ett halft hemman“, tänkte Skepparsvärden, då hän erhöll underrättelse om jalans öde. Men
då Hans hristande ut i gråt underrättade de hemmavarande om Gabriels död var det som hade åskan slagit ned ibland dem.
hvar och en i
De sutto en lång stund tysta

sinä tankar.

Skepparsvärden tänkte på jalan, men ändock mera
på Gabriel. Jalan, som hän i första ögonhlicket ansåg
hemman“, hade kostat honom blott
2,500 mk. Hän drog sig ock genast tili minnes, att
hän för jaktens ålders och skröplighets skull gärna

„värd

ett halft

skulle hafva afyttrat den för 1,500 mk, om hän blott
hade funnit någon hugad köpare. Och nog var den
väl dock värd så mycket. Hade hän fätt vara rask,
nog hade den i god vind och försiktigt handhafd hållit ut ännu några somrar. Visst var det ju sä, att hän
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alltid själf tänkt akaffa sig en ny skuta, riktigt en
paria bland jakter. Men här kom det olyckliga! Hän
hade nog då och dä haft de vackraste föresatser, men.
sä hade hans lidelser och stora behof kömmit emellan
och slukat upp alt hvad hän tänkt lägga åsido för att
bli ägare af den tilltänkta jakten!
ja, det hade gått
ännu mera därtill. Och det kom för honom att hän
skiokat ut sinä barn pä ett bräckligt tlarn och att Gabriel, hvars dagars upphof hän värit, men hvars hela
lif genom honom blifvit så bittert, nu slutligen äfven
genom följderna af hans slarf gått en förtidig död tili
mötes.

Hän afbröts i sinä betraktelser af Hans, som åter
hämtat sig och närmare redogjorde för den sorgliga
tilldragelsen.
Hän förtäljde om skeppsbrottet med inåtvänd blick
och ett ansiktsuttryck, som visade, huru hän pä nytt
genomlefde hela den uppskakande tilldragelsen.
Då hän slutat, föll fadern i följd af själsansträngningar i en dvala snarare lik döden än sömnen. Hän
vaknade visserligen under följande dag litet upp, men
föll snart åter i samma tunga dvala. Då hän mot afnen följande dag vaknade upp och säg, att alla voro
närvarande, vinkade hän hustrun och barnen tili sig
och talade med matt stämma:
Gabriel har förlåtit mig; förlåten look mig. I
hafven ändock mindre än hän lidit för min skull. Och
I barn, kommen ihåg hvad hän lärt Eder, dä skolen I
„
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förvisst gä lyckligare genom lifvet än jag gjort det.
Gud välsigne dig, min goda hustru, Gud välsigne eder,
kara barn. Gud låte Eder få kunskap ooh vetande, då
först kunnen I handia af fri vilja. Med mig är det
slut.“
Hän föll därpå i en dvala, hvarur hän ej mera
fullständigt vaknade.
Fram på morgonsidan hörde de honom ännu engång framstamma orden: „Gabriel har förlåtit mig.“
Ett fridfullt leende hvilade öfver den döendes ansikte
det var som om hän dött i det goda medvetandet af att ha erhållit förlåtelse på samma gång hän
såg sinä barns öden gestalta sig ljusare ooh lyckligare än hans värit det.

HALTEN.

||||| et

var söndagsförmiddag ooh hälgdagsstämning
lag öfver Siggböle och dess omnäjder. I byn
rådde gammaldags duglighet och gammaldags
enkla seder. Redan tidigt på lördagskvällen
hade man upphört med sitt arbete och sedän
med badstugubadet liksom aflagt hvardagames äflan

f

och bekymmer samt beredt sig att värdigt mottaga
hälgen. Därför fann ock högsommarsolen, då den på
söndagsmorgonen höjde sig öfver furuskogen på mon
och blickade in genom rutorna i bykojornas små fönster, bänkar och bord renskurade och här och där värdinnan upptagen af att öfverströ golfvet med enris eller
med „blommor och blader. 11

Ett par timmar senare begynte högtidsklädda män
och kvinnor med frid och lugn i de blå ögonen, med
frid och lugn i hjärtat tåga ned tili den på ett godt
stycke frän byn invid sjöstranden belägna båthamnen.
Vägen, som slingrade genom magra sandåkrar
och nakna stenbackar ned mot stranden, var en vanlig
byväg med tvänne frodiga grässträngar på hvar sin sida
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om det af hästen trampade sandspäret. Likaså vidtog
åter frodig grönska på hvar sin sida om de djupa rödbruna kärrhjulsspären. Hade det nyss fallit regn, lågo
på den hårda vägen långa, blanka, i solen glimrande
vattenpussar liksom för att förfullständiga bilden af en

riktig byväg.
Alt efter soin bullret vid båtstranden upphörde
ooh fåran efter den stora kyrkbåten sopades igen, lade
sig åter samma allvarliga hälgdagsstämning öfver byn.
Man hade kunnat tro, att alt, som lif ooh anda hade,
utvandrat.
Så var dock ej fallet; men hvar och en stannar
hemma hos sig under söndagsförmiddagen. Särskildt
är alt buller och nojs under kyrktiden oanständigt.
Att hoppa, hvissla eller springa är icke blott stridande
mot god sed utan snart sagdt mot religionen.
Den högtidliga stillheten afbrytes dock där borta
bland fiskarkojorna vid båthamnen af en skärgårdshunds envisa högljudda skall. Den Springer fram och
åter mot en båt, som lägger tili vid stranden.
I båten sitter en stor och starkt bygd ung man
med hög näsa, stora kloka ögon och anletsdrag,
som lofva att bli monumentala
en präktig lotstyp.
Men tätt utmed hans högra sida hvilar trygt ett träben
hän är hait.
Hän klifver mödosamt ur den vaggande båten.
Då hän känner fast mark under fötterna, rätar hän på
stor och ståtlig.
sig,
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Nyfikna ansikten blicka ut genom de små sol-

stekta, grönglimrande fönsterrutorna och då de se, att
hän är hait och pä samma gång mer än tarfligt klädd,
kommer öfver deras läppar ett sakta: „Jesus välsigne!
Är icke det Halten!“
„Sibbens Halten“, tillägger man upplysningsvis.
Halten jämkar om träbenet
det är fäst under
läret och har nedtill en stigbygel liknande inrättning
som stöd för foten. Nedanom stigbygeln finnes en
bred träskifva, som hindrar träbenet att sjunka för
djupt i lös mark. Nedtill afslutas det med en doppsko,
hvarifrån en järntagg sticker fram.
Halten „pulkar“ långsamt af uppför byvägen
stolt och axelbred.
stor nog ändock
Siggböle är en raindre by
för att vara skärgårdsby. Af byns yttre hade man
kunnat sluta tili, att inbyggarne voro landbönder eller
torpare, hälst som midt i byn var belägen en herrgård,
som ock af byamännen hedrades med namnet „går’n“.
Sä är dock icke fallet. De äro alla själfägande bönder
och intet torp är synligt inom byns område, hvars för
öfrigt grädaskiga utseende mera måtte vara en följd
af brist på sinne för lifliga färger än af fattigdom.
såHemmanen äro visserligen för högt beskattade,
som de i vara kustsocknar för det mesta äro det
särskildt som fisket är från är blifvit alt mindre gifvande. För långt är man ock från öppna hafvet, denna
skärgårdsboarnes bördiga allmänning. Men jordbruket
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om ock jordmånen är för mycket sandblandad
en ganska pålitlig inkomstkälla ooh åkrarna äro ej
i sämre skick än de i allmänhet äro det i skärgårdstrakterna af Östra Nyland. Lifvet är därför ej synnerligen olikt det i en vanlig bondby. Några ha större
råd ooh lägenhet, andra mindre, beroende dels på arfsoch giftermålsförhållanden, dels på huru driftigt hvar
ooh en sköter sitt jordbruk eller hvilken lott hän vid
fisket drager ur den skickelsernas urna, som kallas

är

hafvet.
Dock sätta byns invånare som nämdt mera sin
lit tili jordbruket ooh tili grunden för hvarje bestående
välstånd
sparsamhet ooh ej säilän försakelse
än tili fiskevattnet, som icke är synnerligen „godt“.
Halien skyndar upp genom byn. Då hän ser
någon skymta fram i ett fönster, slår hän ned blicken
ooh stirrar envist i marken. En lätt rodnad stiger så
upp på hans kinder. Hän känner huru vänliga ögon
se på honom; men de liksom bränna honom, ooh hän
har stundom en känsla af att hän liksom vill sjunka
tillsamman. Sä rätar hän åter på sig ooh „pulkar“ af
vidare.
Då hän kommer fram tili Sibbens på en liten
bärgsklack hvilande stuga, viker hän af in på gården.
Dörren är läst. Hän letar efter nyckeln först i vädertratten, men fmner den icke, så under den öfverbygda
trappan, sträcker så handen upp i rännän, som afleder
vattnet frän den öfverbygda trappans tak, ooh drager
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fram därifrån en nyckel, stor som ledde den tili ett
magasin. Hän skjuter nyckeln in i läset; det rasslar
tili ett par tag, ooh dörren Springer upp.
Hän kastar mönstrande blickar omkring sig
detta är hans hem och det är i sanuna skick som då
hän för ett år sedän lämnade det. Men den första
glädjen öfver återseendet af det gamla barndomshemmet med dess kara föremål gifver snart vika för sorgliga själfbetraktelser, själfbetraktelser, som gäng på

gång återkommit under de senaste veckorna.
Hän varson tili Sibbens Stava, som afsomnade i
Herranom, medan hän ännu var ett litet barn. Något
år därefter hade äfven fadern dött, och Sibbens upptogo
då den föräldralöse gossen. Som helt ung hade hänpä
en kälkbacke brutit sitt ben och måste därför för sin
återstående lifstid begagna träben.
Som hän var lytt och iföljd däraf ej stort kunde
uträtta
om sommaren kunde hän dock användas
som roddare
blef hän en tunga för Sibbens. Hän
var visserligen utrustad med ett kvikt förstånd, men
använde detta sitt pund blott tili förargelse för omgifningen, tykte man; hän var oek därför hållen för en
odåga. Som en lättnad kändes det därför, då man
för ett år sedän sände den redan 18-årige handfaste,
■—

storvuxne ynglingen tili Petersburg i skomakarlära, ett
yrke som ansågs vara det mest passande för Halten.
En skärgårdsbo lämnar icke gärna sinä sund och
fjärdar, så länge abborren nappar, och strömmingsfi55
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sket lämnar honom hans torftiga näring. Gör hän det
yill hän hälst uthyta det för trånga hemmet mot det
vida, lockande hafvet
hän blir sjöman.
Siggbölehoarne voro visserligen lika mycket jordbrukare som Askare. Hos Halten hade dock mycket
tidigt hågen för hafvet vaknat och därmed äfven lust
för sjömannens rörliga lif
men ingen sjökapten i
världen hade väl velat eller kunnat gifva förhyrning ät
Halten. „Herrgårdens“ ägare, en oexaminerad Yol-

gaskeppare vid namu Lindberg, som på gamla dagar
köpt „herrgården“ i sin fäderneby och lät kalla sig
kapten, sände honom tili Petersburg. Sibbens sågo
detta mycket gärna; icke frågade man stort efter om
Halten själf ville gå i lära eller icke. Hufvudsaken
var, att man Ack honom bort från hemmet tili någon
nyttig värksamhet.
Men ägaren af träbenet var en liflig själ, om hän
ock var ofärdig tili kroppen. Det blef honom, som
hela sin barndom fritt fått drifva omkring i byn, i hög
grad plägsamt att fjättras vid en skomakaredisk. Mästaren var missnöjd med hans träben, som förstörde
golfven, missnöjd med hans upptåg, som togo tid och
allvar från de öfriga arbetarne. Halten Ack snartpacka
och det var lätt gjordt
ty det hän hade af
in
-

-

bättre kläder, sålde hän för att få respenningar hem.
Här satt hän nu stor och bredaxlad; illa klädd,
men upptagen af allvarliga föresatser att bli en ny
människa.
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Då ooh då späjade hän ut genom fönstret.
Det klack tili i hjärtat på honom, lian fiok en
lätt rodnad på kinderna och tårarne stego honom i
ögonen, då hän såg fostermodern, Sihbens värdinnan,
så stilla och from med psalmboken i hand komma upp
från stranden före de andra kyrkfararne
som värdinna hade hon brädt om att styra om middag åt sitt
hushäll.

Hän bekämpade dock sin rörelse och då Sihbens
värdinnan öppnade dörren, satt hän där med denna
halft sorgsna, halft trotsiga, något spörjande hiick hvarmed hän alltid som mindre betraktat henne, då hon
bannat honom.
Hon var halft förvånad, halft nyfiken öfver att
linna nyckeln i dörren, nu blef hon stäende som fastnaglad. Det gick ett drag af smärta öfver hennes anlete, men det växlade snart i ett af stilla undergifvenhet.
Fostermoderns växlande sinnesstämning undgick
icke Halien. Underkäken begynte skaka på honom
och hän brast i gråt, i det hän sade: „Blif icke skrämd,
mor. Nog har jag dragit sorg och bekymmer öfver
Eder; men nog skall Ni få se mig som kari ännu en dag“.

„Nog har det gått hra långt, när du gråter.“
~Tro mig, icke så långt, att det icke kan ändras“,
försäkrade hän, i det hän med rockärmen aftorkade
tårarna.
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Först följande dag visade sig Halien ute. Det
blåste sydväst såsom det merendels om sommaren gjorde
det därute. Byn låg i lä för denna vind och sjön
nedanför var jämförelsevis lugn. Då Halten kom ner
tili stranden, begynte hän meta beten
något måste
hän ju försöka sig på tili en början. Viken låg här
spegellugn och klar, nastan skiftande i stålblått. På
andra sidan af ön slogo vågorna högt mot klippan..
det Ijöd som bruset från ett mäktigt vattenfall. Aldrig
hade vågorna taiat tili honom ett så manande spräk
som nu, och i hans sinne vaknade åter drömmar om
skepp, som besökte fj ärrän rika sagoländer. lian visste
nog, att dessa drömmar voro märglösa, att de aldrig
kunde förvärkligas. Aldrig skulle en sjökapten gifva
.

hvad skulle Halten ombord
förhyrning åt honom
på ett fartyg! Hän hade ifrån liten haft detta klart
för sig
och hade äfven tidigt resignerat, men ändä
kunde det ännu hända, att hän vid ett eller annat tillfälle öfverraskade sig med att i vakna drömmar styra
skepp, som ute på villande haf brottades med väldiga
böljor. Det var då naturligtvis hän, som höll knakande
rodret i kraftfull hand, och det var naturligtvis hän,
som med sin väldiga kommandostämma öfverröstade
stormen. Men så märkte hän huru drömskeppet för
några ögonblick seglat af med hans förstånd. Den
nakna värkligheten hjälpte honom åter tillbaka, hän
hvarken log bittert eller kände sig otålig, hän pulkade
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helt försiktigt och varligt mellan strandstenarna, satte
på ny mask, spottade tre gånger pä och kastade ut.
Det går icke alltid så lätt att befalla öfver sinä
tankar, särdeles då man står med metspöet i hand och
iisken icke vill nappa. Men den hårda värkligheten
kom honom på nytt tili hjälp i form af ett notlag,
som lade tili vid stranden. Sibhen, som var delägare
i noten, var ute med hustru och sinä bägge döttrar.
Halten hade orolig pulkat af och an långs stranden.
Hän hade anat det som hän nu såg besannadt. Genom att icke använda honom i sitt arbete visade de
honom på dörren. Hän såg tili fullo det sorgliga i
sin belägenhet och kände hela tyngden af fattigdomens
och hjälplöshetens förödmjukelser.
De stego i land
män och kvinnor och kommo för att hälsa på honom. Hans ansikte fick ett
annat uttryck
hans värkliga jag kröp liksom snäkskal,
kan i sitt
under det blicken blef kali.
Hän försökte se likgiltig ut.
„God dag, Sven. Nå, välkommen åter tili byss“!
hälsade man.
„Jaså; det var ej något vidare“, tänkte Halten;
hans värkliga jag kröp åter fram, hän taekade och
log hjärtegodt och skakade så hjärtligt hand med dem,

att ingen af dem kunde ana, att hän för en stund
sedän önskat gömma sig i jorden, om hän det kunnat.
„Nå, huru mår du?“ frågade en rödhylt fetlagd
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skärgårdsyngling, som bar namnet Kalle Magistern,
emedan hän var förmögen ooh drog sig vid arbetena.
„Som du ser“, svarade Halten.
Kalle Magistern såg mönstrande på honom ooh
gjorde en liten nick med hufvudet.
Visste han icke det, mi skulle det komraa. Ochdet
kom.

„Nä, hvad akulle honom felas; hän harju som
de atora bruka —• värit på utrikes resa ett halft år“,
sade Sibben.
De andra skrattade; man skrattade där i byn
gärna då Sibben försökte vara kvick, ty hän stod nu
engång i rop för att vara det.
Sibben själf ändrade icke en min. Nedre läppen
förblef smått hängande liksom på en gammal häst.
Halten tog sitt parti ooh skrattade med, röd af
blygeel, alt un der det ögonen späjade liksom hade hän
letat efter något vapen tili försvar.
„Nå, gesällstycket fär du väl göra här, då du ej
hölls desto längre borta“, sade åter Kalle Magistern
öfverlägset.

„Här? Hvar här?“ sporde Halten ooh kikade åt
alla sidor omkring sig, tydligen i afsikt att draga
skrattarne öfver på sin sida.
Det skulle dock ej gå så lätt,
„Nå, fast här på stenen; nog går det an här ock;
blötanvatten fins här mer än nog“, svarade åter med
oförändradt lugn Sibben, i det hän pekade ut öfver sjön.
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Notlaget skrattade. Det kändes rätt uppfriskande
få
sig ett godt skratt efter det ansträngande aratt
betet, tyktes det.
„Ja, å behöfver du läst, så skall jag nog sträcka
fram foten min“, tillade Kalle.
„Nå, nog tror jag, att jag kan klämma tili så
11
pass, att foten domnar svarade Halien ooh skrattade
själf åt sitt svar liksom det värit mycket kvikt.
„Alt har hän än lika stor mun som förr“, sade
den hvassa Strandas värdinnan.
„Nä, är det under, att jag har stor mun; jag tillhör ju en så glad släkt“, svarade Halten.
Den spiken drog. Själfva Sibbens värden mäste
skratta. Hän hade ju alltid skrutit öfver att Sibbens
folket hade „det glada sättet.“
Hemkommen klef Halten upp på ugnen liksom
den sårade anden döljer sig i bottnet af vassen.
Icke töfvade det dock synnerligen länge, innan
Halten svängde sig lika otvunget som förut på sitt
träben, detta träben, som värit upphofvet tili många
af hans missöden ooh bekymmer, men som vid denna
tid i sin mån bidrog att af honom skapa en karaktär, så karaktärslös hän fortfarande af omgifningen
,

ansågs vara.
Hän förblef tili det yttre sig alldeles lik
glammade, pratade, skämtade och skrattade med, äfven
om kvickheterna skuros på hans egen bekostnad
hän kunde knapt uppträda annorlunda under denna

■

—•
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förnedringens tid; men under den sorglöst jämna ytan
flöt numera en bottenström af ett allvar, som raäktigt
gripit honom sedän de timade tilldragelserna.
Hän begynte visa stort allvar och omtänksamhet.
Om somrarna fiskade hän för egen räkning eller ock
anlitades hän såsom en billig hjelpreda vid notdragning, rodd m. m. Som hän var klyftig och förslagen
erhöll hän äfven småningom ett och annat förtroendeuppdrag s. s. att göra stadsresor och dylikt, hvilket
lian alltid med största punktlighet fullgjorde. Särskildt
anlitades hän i mera kinkiga och delikata värf.
så obetydlig
Följande lilla tilldragelse kom
den än förefaller
att mäktigt höja Haltens anseende
i byn. Sibbens älsta dotter hade förälskat sig i deras

dräng, Nilsson. Hän hade för deras ömsesidiga kärleks skull blifvit bortjagad ur tjänsten. Emellertid
framfödde hon några månader härefter på själfva juldagen ett barn.
Förlossningen blef svår. Jordegumman förklarade,
att det skulle kosta både modern och barnet lifvet ifall
icke läkare tillkallades.
Sibben gick inne på sin kammare sorgbunden och
tyst.
Dä värdinnan för tredje gången var inne för att
bedja honom sända efter läkare, förklarade hän: „Hvad
hjälper där doktor, om Gud sä har utsett det.“
höll utkik från en
fadern
Men fästmannen
liten i närheten stående backstugusittares koja. Då hän
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fick höra hvad saken gälde, kom hän midt genom drifvorna barhufvad, tårögd och olycklig springande tili
Sibbens. Snöflingorna yrde honom i håret och tårarna
ville med våld tränga sig fram i ögonvrärna. Haiten
skulle blifva räddaren. Drängen borgade för häst; Helgaa springare, byns bästa häst, spändes för och Haiten
kuskade af. Det gick i pinkarrier. Hän var fullt upptagen af hästen. Den slog i början in gång på gång.
Men då hän hunnit några verst, gick det jämt och regelbundet som på en kappkörning.
Två slag pulkade Haiten af och an framför den hetlefrade provincialläkarens boning, innan hän vågade
sig in tili den fruktade. Hän klef sakta uppför trappan. Tog varligt på dörren. Den var oläst. Hän steg
försiktigt in. Mot ali förväntan åstadkom ej träbenet
något ljud alls; tyst och ljudiöst trängde järndoppskon
i den mjuka tjocka rotmattan. I rummet intill såg
Haiten den fruktansvärde sitta fördjupad i läsningen af
något större planschvärk.
Haiten hostade.
Doktorn spratt tili och som en afskjuten raket
kom den redan gråsprängde hetlefrade läkaren svärjande emot honom.
„Hvad f—n skall hän ha?“
„Jag sku ödmjukast be nädig doktorn ut tili
„Vet du, hvad vi ha för en dag i dag?“
„Ja, nådig herr doktor; nog betänkte jag mig,
innan jag vågade mig hit.“
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„Och du understår dig ändock att“
„Ja, det gäller två människolif", svarade Halten
lugnt.

„Har du god häst och bekväm släde?
„Det kaverar jag!“
„Spänn för."

~Det är förspändt, herr doktor!
Efter några minuter kom doktorn påpälsad ut på
„Ar det en släde! Och fårskinnsfäll sedän!
O, du heilige deilige Nepo-muk, muk, muk!
Spänn
för min släde!' 1
Det var gjordt inom några ögonblick och så bar

trappan.

det af.
Doktorn satt trumpen och tyst, raen snart begynte
hästen väcka hana intresse.
Tili en början lade det sig emellan selarna ett
lager snö, likaså utmed sidorna, men alt efter som hästen blef varm, smälte snön.
„Pirigitsa!“ och trafvaren rätt sträkte sig utefter
marken och trafvade liksom hade de följts i spåren af
hotande död.
Det hade gått så ungefär en 6 ä 7 verst, då doktorn, som med alt lifligare intresse följde hästens rörelser, knackade Halten i ryggen och sade: „Är det
icke en lätt släde ?“
„Hvarje släde är lätt, blott hästen är god“, svarade Halten, som var gramse öfver att hän icke fått
taga sin egen släde, som var vida lättare.
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Det bar af i hvinancle fart.
rök omkring dem af fint

Samtalet afstannade.

Emellanåt stod det som en

snöstotf.
Då de kommo fram, tog doktorn fram klockan:
„Jaha
3 mil på halfannan timme, det var lagom skjuts!“
„Lagom doktorsskjuts!" svarade Halien.
Då förlossningen var värkstäld, frågade doktorn:
„Hvem betalar skjutsen?“
„Skjutspojken“, svarade Halten, som hört, att
Sibben vägrat att göra det.
Men Haltens käcka svar ooh goda förhållande
omtalades ooh kommenterades flitigt i byn ooh bidrog
icke litet att stämma det allmänna tänkesättet tili hans
förmån.
Från att ha värit ansedd som en odåga, som i
ali sin tid skulle ligga sinä medmänniskor tili last,
blef hän småningom en helt omtykt person i byn. Härtill bidrog icke litet hans goda jämna lynne. Hän var

glad ooh treflig, kvick i svar och färdig att beledsaga
hvarje svagt försök tili en oskyldig vits med ett klingande godt skratt. Som hän kände byns förhållanden
i smått och stort, inlät hän sig gärna i samtal och
valde med förkärlek det ämne, hän visste skulle intressera den hän talade med.
Sitthögkvarterhadehanfortsättningsvis hos Sibbens.
Snart skulle hans ställning i byn väsentligen
förändras.
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Sibbens var blott ett åttondedels hemman. På
ett sådant gestaltar sig den ekonomiska aidan af lifvet
ofta nog ej mycket bättre än på ett välskött torp.
Men lifvet är i alt annat dock väsentligen annorlunda,
„Själfägande bonde är själfägande", såsom Svennars
far sade. Frihet och oberoende utöfva sin invärkan
både på lynnet och karakturen
därför ockpå själfva
lefvernet. Man finner vanligen gladare och mera öppna
och präktiga människor på själfägande hemman än på
torp, tili och med i de fall, då hemmanen äro fattigaro

än torpen.
Sibben hade blifvit skuldsatt från början
haa
värit
lösa
ut
syskonen
boet,
hade ju
från
tvungen alt
Gladlynt, gästfri och smått böjd för dryckenskap
hän hade ju „det glada sättet“, hade hän icke värit
man att gifva fart ät arbetet och sammanhållighet åt
det hela. Hemmanet hade ock därför är för år gått
nedåt. Hvarje nyfödt år hade på förhand elukat sinä
inkomster och ännu mera därtill. Denna sommat var
det dock värre än någonsin förut. Alla lårar och säkkar stodo toma och nöden steg med utslag och sekvester. Den i grannbyn boende egendomsinnehafvaren
hade redan länge gått och burit på egennyttiga baktankar. Hän var den störste bland fordringsägarne
och fann nu den behagliga tiden vara inne
då hän
kunde förena lägenheten med sin egendom.
Nu hade Sibben värit i behof af hjälp
hvar
funnos de vänner hän gästat och sett som gäster hos
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sig? Det gick soin det mest går i dylika fall
en
del hade det ej stort bättre ooh de som åter voro förmögnare, ville ej riskera något för den nödstälde
vännen.

„Man finner mindre hjälp i nöden“, sade Sibben,
„än då hjälp ej är af behof“.
Eljes klagade hän icke. Yar ej häller bitter mot
omgifningen. Hän blef blott sä ovanligt tyst ooh
vännör och supbröder inberäknade
ödmjuk. Alla
tykte visserligen, att det var synd om honom, men
hvems var felet? Hade hän under föregående lyckligare år värit mera omsorgsfull, raera sparsam, då hade
lian helt visst nu suttit trygg i sitt fädernehem. Var
det väl att undra på att människor icke ville kasta
penningar på en sak, som tyktes alla förlorad?
Det fans snart ej en enda person i hela byn, som
icke skulle ansett Sibbens sak förlorad. Det var därför fåfäng möda att söka hjälp hos kända ellerokända.
Tili intet halp honom nu „det glada sättet“, det fann
hän nogsamt. Hän skulle för visso gå samma öde tili
mötes, som förut drabbat mången själfägande bonde:
egendomen skulle korama i andra händer och dess
förra egare med sin familj hamna vid någon „backsydo“ i en af byns utkanter. Där skulle hän uppföra
åt sig en tarflig stuga och med synbarlig förlägenhet
och saknad blicka mot det kara fäderneärfda hemmet,
som förrlämnat honom årlig bärgning jämte större frihet.
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Men midt i denna pröfvotids svåraste skede uppträdde Halten, odågan, och visade prof på en stark
vilja och ett godt förstånd oeh hvad med dessa två
faktorer kan uträttas.
Det pratades mycket i byn om att Sibbens fått
förvaltare. Efter hvilka inre öfverenskommelser det

skett, visste dock ingen.

Haltens första regeringsåtgärd var af rent finansiel
Det gälde att „i ett bräde“ betala skulden tili
den mest omedgörlige bland fordringsägarne: possessionaten.
„Yi måste ha upp ett nytt lån, för att kunna afbetala det gamla“, sade Halten.
natur.

„Nog är det svårt“, suckade Sibben, som åter
kände den gamla skuldbördan för några ögonblick vältas öfver på sinä axlar.
„Nog är det svårt, nastan omöjligt“
satt
Sibbens och småpratade för sig själf.
„Men sedän måste vi“, fortsatte Halten, som lätsade sig alls icke ha märkt Sibbens andragande, „men
sedän måste vi laga sä, att vi småningom kunna afbetala det nya lånet. „Vi måste hirnua det“, underströk
lian för större eftertrycks skull än engång. „Vi måste
kunna det, om ock helt litet för hvart år“.
„Nog blir det svart“, svarade Sibbens,
68
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anlete talade
missmod.

den bittra erfarenhetens stora, djupa

„Nog är det svårt att göra skulder, men ännu
svårare att betala dem“, tillade hän, en bild af den rådlösa oföretagsamheten och hjälplösheten.

„Man skall aldrig göra sådana skulder, somman
icke vet sig kunna afbetala; man skall aldrig gå längre
ut i vattnet än man känner säker botten under fötterna 11
replikerade Halten.
,

„Det är godt och väl; men hvad i Jesu namn
vill du, att vi i det här fallet skola taga oss tili. Du
vet ju huru uppstälda vi äro.“

„Jag sade ju redan, att vi skola taga upp ett lån
och denna skuld kunna vi sedän småningom afbetala
vi måste kunna afbetala den“, fortsatte Halten ifrig att
framhålla nödvändigheten att ställa hushållningen från
början så, att icke några men eller om i en framtid
akulle möta honom i hans hushållsplaner.

„Men hvar tänker du taga upp lånet; det är dock
hufvudsaken“, sporde Sibben.
hufvudsaken är att veta, om mankan bedet eller icke“, envisades Halten icke sä
lust att spela öfverlägsen som icke mera af
inskärpa hos gubben nödvändigheten af att
sedän opätaldt låta honom styra och ställa efter som
hän för godt fann.

„Nej,
tala igen
mycket af
behof att

„Annars tänker jag“, tillade Halten, „att nogbya-69
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männen gå i borgen och har man goda borgesmän, fås
nog pengar“.
„Byamännen!“ utropade Sibben och såg frågande
på förvaltaren. „Nej, det går icke; de kanna altför
väl

“

„Vår ställning, ja. Just därför skola de hjälpa
oss. De ha dessutom ett annat skäl att göra det; de
skola hjälpa oss tili sitt eget bästa.“

„Huru?“ skrattade Sibben.
„Nå ja! Yi ha ju tegbytt här och får patron siä
sig ned här midt ibland oss, så skall hän rifva upp
Hän har mera sjahrar än hela byn tillsammantaget; vi få storskifte och Gud tröste då alla småbönder och uslingar här. Det har gått under för mängen förut, och går väl nog så än. De må därför se
sig om och fundera på saken; kanske det dock faller
sig bättre för dem att stämma i bäcken än i ån.“
hela byn.

som lian numera alHalten eller Förvaltaren
gick på söndags eftermiddagen tili
mänt kallades
Sibbens
stora förvåning och undran kom
byn. Tili
hän hem med löfte om borgen.
Hän hade bygt på Siggböleboarnes fruktan för
och det lyckades.
„patronen“
Konsul Stockman hade nämligen köpt den i grannbyn belägna Stockfors gård jämte såg. Lassas heruman i Siggböle hörde under Stockfors. Genast från
första stund hade förvaltaren på gården och sågen lätit
inså Lassas ägor med hö. Tillika förbjöd hän bya70
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männen att beta så väl åkrar som ängar. Byn hade
såsom tidigare nämts, tegbytt jord. Afbetandet af trädesåkern ooh likaså om hösten af ängarna skedde
samfäldt.
Förbudet framkallade därför stor uppståndelse och
jäsning i byn. Dock komman sig icke tili handling.
Man frambar visserligen sin ödmjuka bön tili konsuln,
däri man framhöll som ett lifsvilkor för byn att alt
skulle få blifva vid det gamla. De äldre framhöllo
tillika, att de alla voro „intresserade“ i det samfäldta
kreatursbetet d. v. s. intressenter, och efter hvad de
ihågkoramo, hade man förr låtit bekräfta denna anord-

ning genom domstolsutslag.
Konsul Stockman äter var alls icke „intresserad“.
lian bad dem visa upp domstolsutslaget.
Detta hade förkommit. Man visste icke hvart
det tagit vägen. Haiton snodde förgäfves som „en
piska“ kring byn. Hän lät hvar och en visa fram alt
hvad af papper hän ägde. Hän studerade pappret på
fönsterposterna i kojorna, och hän genomgick luntor
af rättegångshandlingar och utslag. Men det utslag
hän sökte, fann hän icke.
Man fruktade därför, att konsul Stockman skulle
begagna sig af denna omständighet att pina ut hela
byn och så småningom köpa in det ena hemmanet
efter det andra.
Det rådde därför en stilla jäsning rnot den nya
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grannen, som lik en gökunge i ett smäfogelbo förr eller
senare skulle vräka dem allesamman.
Det var på denna stämning Halten bygde. Att
de tecknade sig i borgen, berodde dock icke ensamt
härpå. Man hade nog varsnat, att det var en annan
ordning på Sibbens, ooh man hoppades, att hemmanet
under förvaltarens energiska ledning smäningom skulle
höja sig ur det förfall, hvaruti det genom yärdslöshet
ooh bristande omtanke hade råkat.

Förvaltaren gjorde skäl för namnet oeh för det
förtroende man visat honom. Hemma följde hän noga
raed alla arbeten så ute som inne ooh de bedrefvos
med ali möjlig omsorg. Gamle Sibben själf, som redan var 60 år gammal fick lof att arbeta med. Hän
var af en kraftfull stam, stark och mjuk oeh skröt någon gäng själf öfver, att hän än nog arbetade i kapp
med hvilken kari som hälst. Hän hyste nu förhoppningar att jämte förvaltaren kunna höja egendomen ur
det usla tillstånd, hvari den hade råkat, och hoppet
la de hos honom drift i hågen och kraft i den 60-åriga
armen. Hän var dock ovan vid ett jämt och ihållande
arbete, och då Förvaltaren knotade, svarade hän engång: „Jag har mycket på senare tider förundrat mig
öfver, att de unga icke fullt kunna förstä de gamla,
och detta beror väl närmast därpä, att de unga alls
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icke kunna föreställa sig, hurudana de skola bli som
gamla, om de ock veta, att de engång skola bli det.
Sådan var ock jag, då jag var ung.“
Och det var ej utan att icke gubben hade rätt.
Halten fäste icke någon synnerlig vikt vid gubbens ålder. Hän tyktes tvärtom tycka, att det låg i sakens
natur, att den som dragit sig, medan hän var ung, var
förtjänt af att få streta och släpa på gamla dagar.
Äfven den fetlagda gamla värdinnan måste sommartid på utarbete. Likaså fick Stina, den snart fullvuxna yngre dottern, ständigt vara ute. Hon var dock
den enda, som Halten syntes tycka synd om. Hon
var nu en sjuttonårig jänta med vackra regelbundna
drag och stora hlå ögon. Den som för något år sedän hade sett henne, kunde knapt nog förvåna sig
öfver hennes utveckling. Detta slog icke minst Halten
och det var väl för den fagra hyn och de mjuka linjerna i hennes ansikte hän i någon män sökte bereda
henne lindring vid arbetet. Men Stina var en tapper,
kraftfull jänta, som icke önskade bli skonad.
Själf arbetade Halten med, där hän blott kunde
det. Men äfven de arbeten, i hvilka hän ej själf kunde deltaga, öfvervakade hän med möjligast största omsorg och ingenting försummades, sora kunde bidraga
tili egendomens förbättring.
Sibbens homman hade ock under dessa år små-

ningom fått ett helt annat utseende. Om man ock ej
skördade välstånd frän åkern, skördade man dockhröd
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tili behofvet. Och hvad som engång kom i sädeslåren,
det fans där sedän att tillgå. Inga backstugugummor
släpade mera säd från boden, då husbonden var borta.
Och som ej något missbruk, ej häller något slag af
slöseri fick aga rum under förvaltarens stränga uppsikt både inom och utom hus, så var förändringen icke
hlott synbar, utan det såg tili och med ut, som skulle
Sibbens ännu komma att gå lyckliga förhållanden tili
mötes.

Haltens ordningssinne och drift utöfvade sin invärkan äfven på grannarne. De hade ju tegskiftade
åkrar och ägor och hade alla del i samma not. Som
de härigenom vid sinä arbeten delvis voro beroende af
h varan dr a, voro de tvungna att vid ett sådant arbetes
början hålla rådplägning, om hvilken åker eller hvilken
äng man först skulle taga ihop med samt likaså, när
och hvar de skulle ut att draga not. I en sådan råd-

plägning satt förvaltaren vanligen tyst och lyssnade
på huru det personliga intresset hos hvar och en spelade in med i öfverläggningen. Först då rådplägningen begynte taga den vändning, att ett beslut förestod,
pulkade hän ett par gånger öfver golfvet och rätt nu
tog hän tili ordet med den tillrättavisande anmärkningen; „Så många hufvud, så många sinnen“. Raskt och
någongäng hänsynslöst högg hän som en hila i sär
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de föregäende talarnes andraganden oeh bevisade, att
ha ns åsikt i frågan var den enda riktiga. Och säilän
inträffade det, att icke förvaltarens åsikt blef den segrande. Hän hörde tili en glad släkt som var känd för
„det glada sättet“, men hän kunde, då det så behöfdes,
taga hett i, förvaltaren.
Som hän själf icke kunde förrätta alla vid jordbruk förekommande arbeten, sökte hän taga skadan
igen på annat sätt. Hän utförde i stället de lättare
arbetena i hemmet, fiskade och förde själf fi.sk och
smör tili staden.
Man såg honom sommartid ofta på resor i husets
ärenden. Hän satt då glad och prydlig yid styret i
segelbåten. Träbenet hvilade trygt bredvid honom och
snart nog talade man vidt och bredt om den roliga
Sibbens förvaltaren. Som hän punktligt uppfylde sinä
löften, skaffade hän sig snart förtroende och pålitliga
vänner.
Vintertid var hän tidtals mycket strängt upptagen. Det var då hän låg i skogen och lönbrände
en sysselsättning, hvari Halten den tiden icke såg nå-

-

got ohederligt. Allmänna meningen i byn ansäg det
ock snarare för en bragd. För öfrigt var det ett arbete, som mycket väl lät förena sig med träbenet.
Stark hälsa hade hän och kunde därför uthärda att
ligga vid stockelden i skogen.
Så snart hän fått en brygd färdig, begaf hän sig
genast uppåt landet för att sälja den. Det hade hittils
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lyckats honom tämligen väl. Hvarje brygd lämnade
en ganska god behållning. Hän slet visserligen ofta
ondt, men hvad brydde hän sig vid de åren om huru
mycket hän slet; hufvudsaken var, att hän förtjänade.
En afton, då hän mycket sent kom hem frän skogen, hade man redan i byn gått tili hvila. Så äfven
hos Sibbens. Blott i fönstret tili Stinas kammare brann
ljus ännu.
Hän stannade utanför.
Hon hade redan slagit ut sitt rika hår, som yfvigt och rikt böljade ned öfver axlarna längs ryggen.
Hvad hon var vacker!
Nog hade hän ju redan förut fäst sig vid henne.
Hän hade ofta nog lagt märke tili det kvinligt fina i
hennes sätt att röra sig. Hän hade äfven sett, att hon
lofvade bli vacker; men det var nu första gången hän
säg, att hon från barn utvecklat sig tili kvinna.

Hon kom snart fram tili fönstret och släkte Ijuset, men hiiden satt kvar nti hans öga.
Men byns ungersvenner hade äfven märkt huru
vacker hon var. Som hemmanet var i uppåtgäende,
var hon så mycket mera lockande.
Så såg hän icke utan en stilla hemlig oro huru
Kalle Magistern spradade upp sig för henne. Halten
hade ofta fäst sig vid huru vackra unga flickor smått
uppmuntrade än den ena än den andra ungersvennen
och det kanske mest just i den ålder, då de först vaknat upp tili medvetande af sitt inflytande öfver de unga
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männen. Lifvet ler då mot dem, ungersvennerne le mot
dem och de frästas att pröfva sin makt och gifva ögonkast, som smätt lämna förhoppningar än åt den ene,
och de äro så
än åt den andre. Det är så nytt
barn

ännu.

Stina var visserligen vaeker, men för gedigen
och „rijel“ för att följa dylika loredömen. Så rörlig
Halten
trots sitt träben än var, kunde hän ej så
mycket hän än hade ögonen med sig och så mycket
hän än såg, då andra voro öfvertygade om att hän
få klart för sig huru stora förhoppingenting såg
ningar Kalle Magistern hade. Hän var dock för klok
att visa någon oro däröfver.

Siggböleboarne voro en vaeker höstdag ute på
skötliske vid Dunkahällsskären. De hade nyss ätit och
slagit sig ned i spridda grupper. Halten låg ute på
bärgklacken bred öfver axlar och bröst och blickade
trygt omkring sig utöfver hafyet. Stina satt litet ofvanom honom. Hän kände mer än såg, att hon oförmärkt
betraktade honom från sidan
som hon trodde
och lät sinä blickar med välbehag glida utefter hana
hän hörde huru en lätt suck undslapp
ståtliga växt
henne och kände en känsla af sällhet genombäfva sig.
Hän såg dock ej upp, ändrade icke en min. Trygg
och glad reste hän sig upp och begynte jämte de andra laga de skötor, som iföljd af strömdrag lidit skada.
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Senaro pä dagen bogåfvo sig Stina och Förvaltaren frän Dunkahällsskären för atl hemföra fångsten.
Halten satte sig att ro i fören och bad Stina sätta sig
vid styret.
Hon strapserade alldeles för mycket, sade hän.
Det var icke hälsosamt för en ung, vacker flicka.
Men Stina satte sig att ro. Icke behöfdes ju här
någon styrman, sade hon skrattande. Man kunde ju
ro efter landmärke.
Det var en synnerligen vacker afton. Träna och
klipporna vid stränderna, himlen och stjärnorna speglade sig i sjön, och de längre bort belägna holmarna
skullade så vackert. Pörvaltaren kom icke så lätt ur
sin känslostämning. Hän hvilade pä årorna och visade
huru vackert holmarna skullade.
~Ja, no e he vakert; men om vi bli jär ti sitä,
räcker o til midnatt, innan vi e häim“, afbröt hon.
„Nå, e jär int hra ti sita“, svarade hän.
Klockan 10-tiden hunno de fram tili hemfjärden.
Den var inhöljd i en tät dimma. De rodde på måfå
framåt
sakta och tyst
något osäkra för resten,
om de skulle komma tili rätt landningsbrygga eller
icke. De kändo farvattnet på sinä fem fingrar och hade
otaliga märken, men nu kunde dessa icke gagna dem.
Det berodde här alt på, om de kunde följa den engång
rätt inslagna kursen
ty de sägo icke mera än ett
par alnar framför sig åt sidorna —• det var som om
de suttit i båt i ett litet feslott
en så underbar syn•
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villa gäfvo ljusretlexerna från stjärnorna genom dimmorna. Stjärnorna liknade små silfver- eller måhända
diamantstjärnor, uppstuckna på väggarna i det lilla
feslottet; så förvillande närä tyktes de. Hade aran
värit dubbelt längre, tykte Förvaltaren, hade hän väl
kunnat slå ned dem därifrån. Men väggen böjde sig
undan, ju längre de rodde framåt. Ofvanom dem syntes rummet så ofantligt högt, och stjärnorna hade däiv
uppe mera af sitt vanliga utseende.
De två roddarne slogos af denna säregna
else. Stina upphörde att ro. Förvaltaren hvilade äfven
på årorna och satt en stund och såg sig omkring
der det hän lät båten sakta glida framåt.
Snart begynte dock Stina kafva sig framåt. Tankspridd, sorgsen och kär följde Halten hennes exempel,
Efter några minuters rodd voro de utom dimman och
kunde snart vända upp tili båtbryggan vid hemstranden.
Icke växte Stina, denna ljufva blomma för honom,
icke, var Haltens sista tanke, då hän insomnade.

Det var prat, det var stim, det var sorl i Sibbens
stuga och det så tidigt, att klockan ännu icke slagit
sju. Kronobetjäningen hade i byns skogsmarker på
morgonsidan gjort ett beslag, hvarvid de tagit en brännvinspanna af koppar jämte en 30-kans-tunna med

vin. Det var följderna af detta beslag, som diskuterades. Alla i byn visste nog, att de i beslag tagna
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varoma tillhörde Förvaltaren, men ingen var hågad att
uppträda soin angifvare. Lilla Blomkvist, skallfogden,
misstänkte det äfven, raen Stora Blomkvist, brofogden,
förklarade för sin del, att de icke hade någon „juridisk visshet".

Emellertid hade de beslutit sig för att taga in
just hos Sibbens och det af följande skäl. För det
första hyste de ett svagt hopp om att Förvaltaren skulle
genom öfverraskning kumia förmås att aflägga en bekännelse eller ock att man på ett eller annat sätt skulle
lyckas samla bevis emot honom; för det andra hade
de behof af att jubla och fröjdas på sin motståndares
bekostnad.
De voro alls icke rädda för att de icke skulle
kunna taga sin värdighet i akt gentemot allmogen.
Det var ännu under den gamla goda tiden
och den gamla goda tiden fortlefde länge i socknen
ja det var under den gamla goda tiden, som smäningom faller i glömska, den gamla goda tiden, dä vår
herremannaklass gjorde anspråk på och äfven ofta åtnjöt en vördnad, som i många fall antog formen af
något liknande dyrkan, det var denna gamla goda tid,
då äfven socknens brofogde ansäg det öfverensstämmande med sin värdighet, att en bonde ute på gården
med blottadt hufvud ähörde hans myndiga befallningar
hän var ju en „kronans tjänsteman“. Och var bonden nog dum att ej egna honom den skyldiga aktnin80
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gon blef hän utan krus tillrättavisad med orden: „Har
du ägg i mössan?“
Då de två kronotjänstemännen körde upp på gården med de i Tbeslag tagna varoma, gick därför Halten
ut emot dem på trappan, skrattade fryntligt och hälsade
dem välkomna dock utan att taga mössan af sig. En
så riklig välfägnad hämtade ej mången, sade hän.
Lilla Blomkvist läste i Haltens glada uppsyn för
sig en missräkning; men stora Blomkvist sade: „Jag
tycker du har så lagom anledning att skratta i dag“.
„Nå, men min Herre och Skapare, ett fröjdefullt
sinne är liksom solen i lifvet; alltid lyser och värmer
det något ändå. För resten skall jag säga, att en fattig f—n, som skall arbeta för bröd och sofvel och alt
hvad tili kroppens nödtorft hörer, icke har tid att kasta

sig på sorgen. 11
I samma skämtsamma tonart fortsatte hän hela
tiden, om ock en uppmärksam iakttagare lätt kunnat
se, att glädjen icke var djupgående, utan blott lekte
på ytan likt vindens lätta krusning på ett vatten som
på djupet döljer mycket af försåt och faror.
Emellertid buro de brännvinstunnan och pannan
in i Sibbens karamare, hvars dörr Förvaltaren med förekommande beredvillighet öppnade.
Lilla Blomkvist låsade igen kammardörren och
stack nyckeln i handen på stora Blomkvist, Själf gick
hän tili byn för att skaffa vittnen, i hvilkas närvaro
brännvinet skulle mätäs.
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Stora Blomkvist gick in i stugan. Där satte hän
sig uppe vid bordet och höll med handen om nyckeln
i fickan liksom hän fruktat för att någon akulle vara
nog stygg att stjäla den ifrån honom.
Förvaltaren hviskade några ord tili Stina, och hon
skyndade genast in i stugan för att underhälla Stora
Blomkvist.
Det hlef skämt och prat i Sibbens stuga, där den
rödblommiga högbarmade jäntan ömsom förklenade
ömsom lofordade „herr komsarjens 11 bragd. Stora Blomkvist hade ali möjlig möda att hålla sig uppe; hon
gycklade och nojsade omkring honom likt snabbvingad
svala kring rofgirig hök, som säkert håller sitt byte
hvad småfogeln än företager sig.
Lilla Blomkvist kom tillbaka med sinä vittnen
och Stora Blomkvist låsade upp dörren. Men helt plöts-

ligt ryggade hän tillbaka.
„De äro borta, tror jag“, sade hän full af idel
förvåning.

„Ja, visst f—n, äro de borta“, gnistrade Lilla
såBlomkvist och gick fram tili fönstret. Det var
som det vanligen är i byar, där ej någon tjuf låtit höra
blott tillspikadt utifrån med några hästsömaf sig
mar, hvilka med blotta fingrarna lätt kunde böjas åt
•

sidan.

Ett missöde förestod ännu „komsarjerne“ pä återfärden. Förvaltaren hade fäst vänstra tygeln i roman,
Hästen vände därför idkeligen åt samma håll, huru
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raycket de än sieto ooh drogo på den andra tygeln,
alt under stoj och jubelhån från byinvånarne, som af
ryktet om de säregna tiildragelserna småningom tillströmmat.
Det var just vid tiden för husbehofsbränningens afskaffande och lagarna härom betraktades i
byn som „olagliga“, stiftade af herrarne på landtdagen
blott för att taga penningen ur bondens ficka. Det var
därför ej häller någon synd att kringgå dem, och Förvaltaren, som både vägade och kunde det, var naturligtvis dagens hjälte liksom Stina var hjältinnan.
Men då kronobetjänternas åkdon, följdt af den
myllrande folkmassan, vältrat sig fram nedför den steniga Sibbensbaeken tili den jämna goda byvägen, kom
Stina i halft språng in i vedlidret, där Halten stod.
Den själsspänning, hvari hon som medspelerska i Haltens puts, värit försatt, framkallade nu då alt var lyckligt öfver, en reaktion af giädje och uppsluppenhet. Hon
hade ofta i sitt sinne knotat öfver honom
säsom
det lätt knotas öfver den som har makten. Men i detta
ögonblick kände hon i sitt hjärta djup tacksamhet mot
honom, som höll hemmanet uppe och efter hvad hon
visste ärligen afbetalte dess skulder. I öfversvallande

uppsluppenhet grep hon honom i armen och tackade
honom. Hän såg ned i de vackra själfulla ögonen.
Blodet steg honom åt hufvudet; hän kände ett närä
nog oemotståndligt begär att omfamna henne och böja
sig ned och kyssa henne; men hans förstånd segrade.
Hän trykte armarne mot bröstet och en lätt suck und83
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slapp honom. Hän blef helt allvarsam. Stina var
emellertid så inne i att förtälja sin andel i upptäget
med Stora Blomkvist, att hon ingenting märkte. Men
då hon gått, blef Halten länge sittande i sinä tankar,
där hän satt. „Det är blott tacksamhet hon hyser
mot mig“, resonnerade hän. „Hade jag böjt mig ned
ooh kysst henne, hade den förtrolighet, som råder mellan oss värit slut i ooh med detsamma, ooh det
hade kanske lagt sig liksom en kylande isskorpa kring
hennes hjärta.
en man ooh

Nej, bäst är att i ett som annat vara
bida“.

Det var en mulen vinterdag med mildt väder.
Förvaltaren anförde en liten karavan af foror, som hämsädant var i alltade lurendräjerivaror frän Estland
mänhetens tanke lika litet stridande mot rätt och samvete som lönbrännandet.
Det var lugnt väder och en lätt dimma i luften.
Himmein och hafvet smälte på en kvart versts afstånd
ihop i en grämjuk färgton. Halten satt tyst och eftertänksam och en lätt oro hvilade öfver hans ansikte.
Man borde redan för länge sedän ha uppnätt Nyländska skären.
~Bara jag ser stjärnorna, hitta vi nog“, hade hän
sagt, då de begäfvo sig öfver tili Estland. De hade
äfven hittat.

Men

nu

var det ej att vänta engäng att
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stjärnorna skulle visa sig ooh hvart i ali världen skulle
de styra kosan, ifall det engång visade sig att de voro
på oriktig stråt. För långt åt Öster måste vi ha kömooh alt bar
mit inåt Finska viken, tröstade hän sig
det framåt på samma glatta väg.
En af de efteråkande karlarna ropade an honom:
„Länge räcker det; vi borde väl vara framme snart“.
„Ingen brådska; alt harsin tid“, svarade Halten
ooh åter bar det i väg öfver de glatta isfälten. Slutligen
stötte man på några skärgårdsholmar några mil östligare än man hade beräknat. Halten hade värit osäker
om kosan ooh honom undslapp nu ett utrop af glädje.
Numera kunde det lätta töcknet icke vara annat än
välkommet, ty nu kunde man i ali trygghet åka långs
de yttre skären utan att behöfva frukta för att bli upptäkt. Vid nattens inbrott kunde man nog sedän våga
sig i land.
Man färdades på en uppkörd väg, än långs
fjärdar än öfver uddar ooh holmar. Då man vid
ett tillfälle höll på att vika upp öfver en holme, varsnade Halten en kulle orrar, hvilka
snörik som vintern
var
i brist på annan föda höllo tili godo med björkknoppar. Halten höllin hästen, som väl dresserad,
tvärt stannade. Hän tog fram sin goda lodbössa ooh
tog med stöd af brännvinstunnan sikte på en orrtupp.
Skottet small eller rättare sprakade af. Orren föll if-

rigt flaxande med vingarna tili marken.
„Jag träffade den i hufvudet“, sade Halten.
85

HALTEN.

„Det är ieke möjligt att träffa i hufvudet på sädant håll“, sade de andra. En af karlarne klef in i
skogen ooh ett utrop af beundran undslapp honom, då
hän tog upp fogeln. Halten hade af fågelns sätt att
flaxa sett, att skottet gått genom hjärnan; hän sade
emellertid ej någonting, smålog hlott ooh fröjdade sig
öfver, att det beställsamma ryktet väl nog förr eller
senare skulle för kronobetjäningen talja hans fruktansvärda träffsäkerhet. Ooh för en lurendräjare kunde det
alt vara bra att vara fruktad.
Orren stoppade hän i höet i släden; med den
skulle hän fröjda de hemmavarande.
Det var 11-tiden samma kväll. Himmelen var
lätt mulen; vädret var mildt ooh mörkret svepte silkesmjuka, tätä slöjor öfver sjö ooh land.
Alt var tyst ooh stilla. En mild, men vattentung
vind blåste från sydväst. Eljes hördes ej knäpp, ej
kny ute i skären. Alt tyktes redan ha lagt sig tili
nattlig ro.
Blott hos Glosarö-bisin flämtade ännu ljuset för
ett sakta drag från fönstret ooh kastade sitt sken några
alnar öfver snön utanför i gärdan.
Men långt ute på fjärden rörde sig en ensam
då ooh då med ögonen fästa på ljuset
vandrare
som ledstjärna. För ögonblicket närmade hän sig dock
icke ljuset, som brann i norr, utan drog alt mera österut.
Slutligen stannade vandraren mot Östra sidan af fjäri närheten af ett stengrund. Hän tände en
den
-
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lykta, med hvilken hän stundom gick af oeh an, stundom åter föll pä knä och kröp fram ooh åter på isen
liksom hän sökt något. Så började hän åter syssla
på ett sialle liksom hän vitjat fisknät.
Det var Förvaltaren. Hän hade så kanske sysslat en V* timme, då trenne gestalter frän olika håll
döko upp.
„God afton, vackert“, sade Lilla Blomkvist.
„God afton, god afton; brofogden, tror jag.“
„Ja visst. Aldrig så längt mellan bärgen att icke
trollen mötas“, vitsade Stora Blomkvist.
„Hurudan är fisklyckan?“ sporde åter Lilla Blomkvist.
„Det får man alt se; början är icke gjord än“,
svarade Halien lugnt.
„Kanske du låter oss börja“, svarade Stora Blomkvist, i det hän skrufvade om en blindlykta och lät
skenet hastigt falla i ansiktet på lurendräjaren.
Det var en egendomligt målerisk ställning denne
intog, belyst som hän var af blindlyktan i dess trångt
begränsade ljusvidd. De stora monumentala Sibbenska
dragen med den djärfva höga näsan, den skärpta lurendräjarblicken, den stolta otvungna hållningen, där
hän bröstande svängde sig på träkryckan, den högtidligt ensamma stillheten därute jämte ryktet om Haltens
djärfhet och säkra öga som skytt, alt detta gjorde ett
mäktigt intryck på länsmannens unga sinne. Det var
också icke utan, att icke Halten med en viss öfver87
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lägsenhet blickade ned på de kring honom uppdykande
kronobetjänterne. Hän hade visserligen alltid hurtigt
svingat sig på sitt träben; men numera kom därtill
icke säilän en viss själfkänsla.
Hän hade på sinä stadsfärder ofta sammanträffat
med herremän. Det hade då händt, att en eller annan
patron presenterat honom med orden: „kungen“, „lurendräjarkungen“ m. m. Och Halten hade märkt, att
hän gjort intryck äfven på de bildade.
„Kanske vi genast börja vitja krokarna 11 sade
länsmannen med en lätt darrning på rösten, i det hän
drog upp en lång pistol ur pälsbarmfickan, mönstrade
den och åter lade den varligt tillbaka.
,

„Hå-i-a-hoj! Hå-i-a-hoj!“ skrek Stora Blomkvist.
Ett mörkt löremål begynte på afstånd röra sig fram
emot dem. Förvaltaren visste äfven utan att hän såg
sig om, att det var skjutshästarne, som skulle afhämta

de i beslag tagna varoina.
Stora och Lilla Blomkvist begynte med hvar sin
lykta i hand undersöka platsen. Länsmannen stannade
invid hästen och skjutskarlen liksoin för att taga stöd
af dem och härifrån så mycket säkrare bevaka Haltens
rörelser
hän var ju känd för sin styrka och sitt huroch som hän för ändamålet skärpt dopplynne,
tiga
skon på kryckan rörde hän sig icke sä komligt på sitt
träben. De sökande stötte snart på en isbill, ett par
spakar och några tågändar. Lilla Blomkvist fortfor
utan att beakta dessa saker att söka.
Några steg
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därifrån hukade hän sig ned oeh betraktade med illistig
min en liten kvist, som var nedstucken i snön bredvid
en mindre vak. Omkring kvisten var knutet ett starkt
snöre, som smog sig ned i genom vaken under isen.
Halten gjorde ett matt försök att hindra dem från

att refva upp snöret. Det hjälpte dockicke. Lilla Blomkvist hade märkt, att det nere under isen var fäst vid
änden af ett tåg. Tågets andra ände var slagen omkring ett större kari ooh man kunde lätt med tillhjälp
af snöret leta sig tili tåget och med detta åter draga
upp kärlet tili ytan af vaken.
Stora Blomkvist försökte hala in tåget, men sade
plötsligt liksom tvekande: „En duktig fisk“.
„Å dra på bara; nog är refven stark“, manade
Lilla Blomkvist.
Stora Blomkvist drog på tils en tunna stor som
ett hvalfiskhufvud, visade sig i vaken.
„Har du håf att lägga under ?“ sporde hän.
„Vänta, vänta“, svarade Lilla Blomkvist, tog en
spak och vinkade åt skjutskarlen att taga den andra,
hvarpå de alla tre med förenade krafter drogo bytet
upp på isen.
„Vi ska’ åderlåta litet“, sade länsmannen och
borrade i tunnan ett litet hål, hvarifrån en klar stråle

sprutade ut.
„Vatten“, sait vatten 11 sade hän med tydlig miss,

räkning.

„De’ e’ en rackare“, sade Stora Blomkvist. „Nå,
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nog plär sjövatten gå med, då jakthundarne fått springa
„Håll tili
mycket“, svarade Pörvaltaren skrattande.
godo bara, god herrar!“
Men Lilla Blomkvist sökte upp ännu tre andra
vakar. Samraa arbete
samma resultat
samma
missräkning. Karien innehöllo blott vatten.
„Lurade“, sade Lilla Blomkvist. De kastade sig
alla i släden och körde uppåt Glosarö tili.
„Lycksam resa, minä ärade herrar, lycksam resa!“
Ijöd det efter dem.
Halien begynte med brådskande steg och fröjdefult sinne pulka efter genom issörjan.
Det rådde snart öfveralt mörker och tystnad. Blott
i Glosaröbisins fönster brann ännu ljus. Halien stälde
sinä steg därefter, tacksam som herdarne, då de gingo
efter stjärnan öfver Bethlehem.
Glosarö-gubbens stuga lag högt uppe på backen
vid sundet, som ledde från de inre fjärdarne ut tili
Dunkahällsfjärden, hvarifrån man åt sydväst rnellan
skär och öar kunde se öppna hafvet.
Det var härifrån ljuset lyste som en fyrbåk långt
ut öfver fjärden. Då alla, som kommo sjövägen upp,
måste passera sundet, var det klart att Halien hade
haft dubbel anledning att bekanta sig med gubben.

Hvarje gång Halten var öfver tili Estland, var
gubben på aftonsidan de dagar man kunde vänta honom hera, mycket rörlig i omnäjden för att kunskapa
om möjligtvis farvattnet hinderfritt kunde passeras. Var
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hän nöjd med rekognoseringen, släkte hän Ijuset redan
klockan åtta tili tecken att frid rådde i näjden liksom
romarne tili tecken af fred tillslöto fredsgudens tempel.
Men rörde sig kronobetjänter i omnäjden, lät hän Ijuset brinna i fönstret tili sent på natten.
I afton hade Halten skönjt signalen redan längt
ute på fjärden, och hän hade i enlighet härmed vidtagit sinä mått och steg.
Under tiden, som kronobetjänterne fiskade vid
vakarna, hade hans medhjälpare, som med srnugglerivarorna stodo i lä af en holme, åkt ut genom sundet
för att aflämna lasten hos hans vän Staffas Henrik i
Bamböle, en liten skärgårdsby, belägen på sidan om
allmänna stråtvägen.
Frusen men trygg och glad tili
valtaren hem och insomnade så godt
san det kan efter siika strapatser.
Följande dag satt Förvaltaren
kalkylerade öfver husets ställmng.
fram en hei bundt slitna sedlar ooh

sinnes kom Försom själfva häl-

och Sibbens och
Förvaltaren tog
en näfve silfversom hän förtjänat på lönbränneri- och
penningar
lurendräjeri under året. Med 2 /:j af dem skulle en af
Sibbens skuldsedlar inlösas; återstoden tillföll Förvaltaren, som insatte sinä penningar i Staffas Henriks
jala- byggnadsföretag.
Att hän nöjde sig med så liten vinst, hade sinä
särskilda skäl. Hän hade visserligen kunnat skilja sig
från Sibbens och drifva lönbränneri- och lurendräjeri-
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rörelse för egen räkning; men hän hade då ådragit sig
en så mycket större uppmärksamhet från kronobetjäningens sida. Risken hade äfven blifvit större i händelse något företag missljckats. Hait som hän var,
hade det ock värit föga klokt att helt ooh hållet bygga
sin framtida välgång på en grund, som lätt kunde gifva
vika ooh lämna honom hem- ooh taklös på landsvägen. Härtill kom ännu en sak, som Pörvaltaren icke

tog med i sinä framtidskalkyler, men som dock med
starka osynliga hand höll honom fäst vid öfverenskommelsen med Sibbens
det var hans varma känsiä för
Stina i förgrunden med hemmanet i en aflägsen, knapt
skönjbar bakgrund.

Ett år hade förflutit.

Det var tidigt en morgon
en vecka före jul. Klockan var mellan 3 och 4. Förvaltaren hade legat ute vid brännvinspannan hela natten. Nu var hän i färd med att hämta brygden från
skogen. Hän hade redan kömmit genom den kärrartade skogsmarken med dess tätä, skyhöga granar.
Plötsligt spetsade hästen öronen och nastan stannade.
Förvaltaren säg på nägra famnar ifrån sig ett
åkdon, hvari fyra bepälsado karlar sutto. Hau visste
hvad saken gälde. I ett ögonblick hade hän fått ned
brättena på sin mössa. Hän tog på tömmen, hästen
sköt genast fart och de kommande, som fruktade att
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bli öfverkörda, stannade sin häst. Men Förvaltaren
styrde af från vägen, där en ljusning syntes mellan
träna. Hans afsikt var att begagna deras första häpenhet för att köra om dem in genom skogen och så
innan de fått hästen omvänd med litet försprång hinna
undan. Det såg tili en början ut att lyckas. Hästen,
som var van att lyda tömmen, sköt snabt in i skogen
och blott Lilla Blomkvist hade hunnit ur släden för
att kasta sig öfver honom, då hän åter mäste fram ur

småskogen. Men det kom aldrig tili någon sammansåsom Lilla Blomkvist hade väntat. I
drabbning
mörkret och brådskan sökte Halten leta sig fram så
godt hän kunde. Hän vände upp in mellan några tallar, men jagade upp på en sten, hvarvid lasset stjälpte
och väite på Haltens ben. Tili ali olycka blef träkrykkan under benet, som tyngdbelastadt bröts.
Halten kände, att så var förhållandet, hän försökte resa sig, men kunde det icke. Benet var som
förlamadt. Hän blef liggande på marken utan att säga

ett ord.

Hästen hade ock stannat.

Lilla Blomkvist hann först fram tili platsen. Hän
misstänkte något slags försåt. „Hoj, hitåt“, ropade hän
i det hän försökte komma förbi Förvaltaren och sålunda genskjuta hästen. De andra hunno emellertid
tili stället, och Lilla Blomkvist stannade på ett par
stegs afstånd från Halten, i det hän sporde: „Kva’ ligger du tär som harin me’ huvu i båskan?“
93

HA-LTEN.

Pörvaltaren rörde sig icke, svarade icke, gaf icke
tili lif.
„Aj, aj, kar’n har blifvit krossad mellan brännvinstunnan och en sten“.
„Näppeligen“, svarade Lilla Blomkyist.
„Akta eder bara! Hän bar hin i palaen på sig!
Får jag hit lyktan“.
Hän skrufvade på en blindlykta och lät en Ijusett tecken

stråle falla på Förvaltaren. Denne låg krithvit i ansiktet och stirrade utefter marken med denna trotsiga,
halft pröfvande blick som hän förr hade, då mästaren
grälade på honom.
„Ah, he e Sibbens Förvaltaren; men kvit e an i

syna som äitt koka strömingsöga“, utbrast Lilla Blomkvist, som slog in från högsvenskan i dialektspräket,
det enda hän ordentligt kunde.
„Stackars kari, han är krossad", sade åter länsmannen.
„Ja’ har bäine’ åv, tror ja’“, svarade Förvaltaren.
De försökte försiktigt få honom upp på långsläden och så begåfvo de sig af i bästa lynne tili byn,
glada öfver segern, glada öfver det rika bytet och den
blesserade fången, som under tiderna förut så ofta
undgått dem och kring hvars panna därför i allmogens
ögon strålade en viss gloria.

Det var en dubbol olycka som drabbade Sibbens.
Å ena sidan medförde de i beslag tagna varoma och
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redskapen och framför alt plikten en icke ringa penningeförlust; å andra sidan bands ja Halten vid sjuksängen för veckor kanske månader. Ingen klagade
dock öppet, att hän dragit olycka öfver dem
hän
hade ju genom sitt lönhrännande förut riktat huset.
Halten led dock vid tanken på, att de möjligen tänkte så.
Benet förbands af socknens enda kirurgiska förklockaren, som genast tillkallades. Sibbens värdinnan egnade eljcs den sjuke ali möjlig vård.
Emellertid kastade det snart nog i benet en olid-

mäga

lig värk.

„Det här står icke rätt tili“, sade Pörvaltaren en
dag tili Sibbens. „Godt kött har jag och borde jag
därför kunna genomgå hvad otaliga andra genomgått. 11
Och van som hän var att städse lita mest på
eget omdöme, bad hän dem resa sig upp i sängen i
halfsittande ställning.
Man gjorde det och hän tog sitt ben i närmare
betraktande.
Det var bundet med pärtspjälor. Hän såg att
benet uppe mot knät, vid ändarna af pärtspjälorna begynte svartna. De hade ätit sig in i köttet.
„Tag upp förbindningen", sade han åt Sibbens
mor.
Hon vägrade. Klockaren hade förbjudit dem att
röra förbandet.
„Den som är så dum, att hän binder pärtspjä95
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loma så högt mot knät, att de tränga in i köttet, förtjänar ieke att bli åtlydd“, svarade Halien.
Förbandet upptogs emellertid icke, utan skar Sibben med en hvass knif i pärtan så mycket, att den
lät böja sig uppåt, och så afskar hän den uppåtböjda
änden.
Emellertid läktes icke benet. Man måste tillkalla
provincialläkaren från staden. Denne var, som vi tidigare sett, en mer än lofligt vresig och knottrig
gammal herre. Hän svor och skrek, då hän komin i
förstugan.
Pöryaltaren var dock ej någon lätt skrämd kari.
Doktorn steg in och stannade så tvärt midt pä golfvet,
dä hän såg den sjuke, att det liksom rykte honom
tillbaka.

„Jaså, det är min förra skjutsgosse”, sade hän i
blidkad ton och hegynte så spörja Halien om burn länge
det var sedän benet blef brutet äfvensom om de närmare omständigheterna härvid. Pörvaltaren som hade
godt minne och legat och beredt sig på svar, utlade
utvecklingen och förloppet af olycksfallet med en sakkännares hela säkerhet, oaktadt hän icke var någon
modicinskt uthildad person 11 såsom hän själf sade.
Härvid glömde hän naturligtvis icke att omtala huru
hän lät afskära pärtorna, ej häller sin förmodan att
,

„

benet äfven i öfrigt var illa bundet.
Doktorn tog upp förbandet. De närvarande, Sibbens värdinnan och Stina, „stodo på tå“, färdiga att
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genast värkställa läkarens befallningar. Efter en kort
pröfvande undersökning ooh icke så få svordomar förklarade hän, att det icke mera skulle bli ben af, om
det icke bröts af på nytt.

„Du ser mig kärnfrisk

ut.

Yågar du läta mig

bryta“, frågade läkaren.
„Ja“, svarade Halien,

De andra välsignade sig.
Men då läkaren redde sig att utföra operationen,
ropade Stina: „NeJ, nej“, slog ofrivilligt händerna mot
ögonen, vände sig därpä om och skyndade ut, följd
af modern. Sibben ensam stannade inne, slog ned
blicken och tog fast tag i spisjärnet. Doktorn bröt
benet „brast“ i de redan halft igengångna broskartade
fogningarna.
„Skrik! Skrik då litet! Hvarför skriker du icke
din tusan djäfvul! Det skulle då ätminstone kannas
lättare!“ ropade doktorn.
Förvaltaren skrek icke, stönade icke, men kallsvetten pärlade upp på pannan och hän darrade i hvarje
fiber; men ej ett ljud gaf hän ifrån sig, ej häller visade hän synnerliga tecken tili smärta
ett bevis
uppå hans starka natur, men äfven därpå, att hän redan tillräckligt mognat i lidandets hårda skola.
Men efter det doktorn rest, öppnades dörren försiktigt och ljudiöst lätt smog Stina in och kom tili
bädden, där hän lag.
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Halten visste, att det var hon; men sade ej
något.
Hon smog ännu några steg sakta framåt liksom
rädd att väcka honom, ifall hän sof. Då hon märkte,
att detta ej var fallet, frågade hon, „huru det var“ och
om hän önskade något. Hon gaf honom på begäran
en dryck friskt källvatten.
Sedän hämtade hon ofta vatien från den l / 2 verst
från Sibhens belägna källan. Någongång kunde det
hända, att hon stannade och talade med honom. Hon
kom då helt närä och hlickade så förtroendefullt på
honom, att det gjorde honom godt djupt in i hjärtat.
Det var alt ljufva ögonblick, som kvarlämnade ljusa
minnen i hans själ och ingalunda litet bidrogo tili att
gifva honom tålamod under hans långa lidande.
Det var som hade hans olycka och den själsstyrka,
hvarmed hän bar den, öppnat hennes ögon för hans i
många fall säregna, storslagna personlighet.
Det förekom henne äfven som om hon nu bättre
led honom, då hon icke såg honom klinka omkring på
träbenet.

Förvaltarens olycksfall och den kraft och själsstyrka, hvarmed hän bar plågorna hade äfven öppnat
omgifningens ögon för egenskaper, som de icke förut
lagt märke tili. I Sibbens stuga kunde man höra än
en än en annan af byamännen yttra: „Jaa, nog är det
en kari, det. Riktigt en af Sibbens gamla stam“. Och
så drog man sig tili minnes från hans tidigare lif än
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ett än ett annat drag, som visade hans duktighet; ja,
man berättade tilldragelser tili och med från den tid,
då hän rätt och slätt ännu gick och gälde för en
odåga.
Själfva tillfrisknandets tid hade sinä behag för
honom. Hän kunde nämligen dag från dag Anna, att
denna sjukdom sä att säga gjorde afståndet mellan

honom och Stina alt mindre. Och hän, den annars
så förståndige Pörvaltaren låg och uppgjorde framtidsplaner och’ bygde luftslott sä att hän stundom rätt
måste le åt sig själf och sinä funderingar.
Dä hän åter kom upp, var hän litet blek, men
lika glad och käck som förut. Eask och stor svängde
hän sig åter på sitt träben
själfva benet var, påstod
hän nägot senare, starkare än förut. Hän var därför
om möjligt än gladare och belåtnare än någonsin förr
och skämtade och skrattade så att ekot rullade från
den ena änden af byn tili den andra.

Päbudet att husbehofsbränningen skulle afskaffas
hade som vi sett kömmit äfven tili Siggböle och mötts
af allmän ovilja. Ingrodda föreställningar och inrotade
fördomar förändras icke i första ögonblicket huru förvända de än äro. Icke lofsjöngs häller landtdagsmännens vishet i byn den dag kungörelsen om husbehofsbränningens afskafiande upplästes. I första förbittringen hade Sigghöleborna hotat att hvar och en in99
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rätta sitfc lönbränneri. Lurendräjeriets uppblomstring
antogs för gifven. Emellertid sioille just den nya förordningen ge dödshugget åt dessa olagiiga ooh otilllåtna näringar.
Tili en början kunde kronobetjäningen efter husbehofsbränningens afskaffande af särskilda skäl mycket
lättare bevaka det olagiiga brännvinstillvärkandet än
tillförene. Så t. ex. kunde man lätt hvar på sitt håll
ställa sig i förbindelse med kopparslagarne i städerna.
Ömsesidiga fördelar fäste dem vid hvarandra. Dä lönbrännaren afhämtat en af kopparslagaren bestäld panna
skyndade sig denne genast att underrätta länsmannen
om saken. Denne gjorde då beslag pä pannan redan
förrän lönbrännaren hunnit få sin första brygd klar.
På detta sätt förlorade Halten en splitterny brännvinspanna från Sibbens vindskulle.
Smäningom bidrogo äfven tidsförhällandena tili
att lurendräjeriet upphörde. De stora brännerierna kunde
trots den höga skatten sälja bättre vara betydligt billigare. Tili ooh med den under namnet rom
kända, färgade, starkt sprithaltiga vara, som tidigare
för den röda färgens skull ansetts mycket förnämligare
än simpelt hvitt brännvin, lämnade icke den vinst, att
det skulle lönat mödan att vedervåga hälsa och penningar.
För Halten var alt detta föga välkommet. Ty då
hän icke mera hade trumf d. v. s. pengar att slå i
bordet, voro hans husbondedagar räknade
hemmanets

affärsställning var ju ock redan tämligen god.
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En dag kom Sibbens mor glädjestrålande in tili
dottern, där hon satt i kammaren ooh spann. Kalle
Magistern hade genom talman friat tili Stina hos föräldrarna. Modern var uppfyld af hämyekning öfver
den lycka hon ämnade bereda dottern.
Stina blef först förvånad ooh svarade sedän ett
bestämdt nej. Hon ville aldrig äkta en man, som sedän kunde säga, att hän köpt henne, sade hon. För
resten skulle hon aldrig gifta sig med någon sadan där
Kalle Magister, förklarade hon.
Modern blef i sin tur „som för mun slagen“. Hon
kunde icke förstå hvarifrån barnet kunde taga sådana
ord. Halten hade bestämdt satt dem i henne. Hon
beskärmade sig för Sibben, och det fäldes bittra ord om
Förvaltaren, som stod mellan Stina och hennes lycka.
Nog hade de redan tillräckligt trälat för honom; på
denna träldom och detta trälande måste det snart bli
ett slut. Och nu var det rätta ögonblicket kommet
nu skulle Förvaltaren med eller mot sin vilja „ske ut“,
för mindre kunde det icke gå af. Icke några ackorder
Nej, icke! Det hade ock Kalle Magistern uppstält som
’

ett nödvändigt vilkor. Och det kunde man icke förtänka
honom. Galen hade hän ju värit, om hän kömmit med
sinä tjugutusen som måg tili dem och stält sig under
Haltens kommendantskap. Nu behöfde man ej häller
frukta Haltens ersättningsanspråk. Hän kunde nu gärna
börja process mot dem, om hän ville; de skulle nog
kunn a betala hvad än domstolen kunde tilldöma honom
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i årlig lön
vore det oek 300 mk, ja fast 400! Nej,
skulle
det
bli slut med trälandet. Det skulle just
nog
blifva skönt, om de gåfve sin dotter åt Halien. Då
kunde; man med skäl säga om dem, att de vridit vidjor tili egen klafve. Och de skulle dä icke allenast få
träla i alla sinä dagar utan så skulle deras enda barn
ännu efter deras död få göra det. Nej, Halten måste
vräkas!
Och sä gick modern åter ut för att tala med dottern
men utan framgång. Gärna kunde de vräka
Pörvaltaren
det var en sak som Stina ingenting
hade att skaffa med. Icke hade hon lämnat honom
något kommando, icke hade hon häller att taga nägot
-

ifrån honom. Men ett stod hon fast vid
hustru åt
Kalle Magistern skulle hon icke bli. Modern började
så om igen från början. Det fans skuld ännu på egendomen: att tanka pä undantag på en liten usel egendom
var ej möjligt, isynnerhet som Halten
hon kallade
honom Halten
själf måste betraktas som ett slags
undantagsman. Det som förr värit dem tili mycken hjälp
var lönbränneriet och lurendräjeriet, men därmed var det
nu engång för alla slut. Numera var Halten undantagsman, upprepade hon gång på gång.

Pörvaltaren märkte, att det var äska i luften,
Pöljande morgon bad Sibben honom fara tili
Skaftkärret för att kvista granris. Hän försökte göra
det så lugnt som möjligt och liksom hade hän glömt,
att det tillkom Pörvaltaren att bestämma öfver arbets102
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ordningen för dagen. Förvaltaren såg förvånad upp
hän såg ock huru Sibben måste anstränga sig att synas lugn, huru blodet jagade honom upp mot ansiktet
liksom hären resa sig på hundens rygg, då hän möter
en fruktad motståndare. Att hugga ned trän ooh kyistä
granris i skogen var dessutom ett arbete, som under
denna årstid med dess djupa snö föll sig svårt för en
hait.
„Far hara ensam; jag skall i dag laga kättä ät

kalfvarna“, svarade slutligen Förvaltaren lugnt.
„Ska du int lag’ kättä ät kätten å?“ kom det
slagfärdigt.
Förvaltaren började skratta
hän själf skulle
icke ha svarat bättre. Eljes inlät hän sig icke i vidare
diskussion, tog helt lugnt yxan från väggen och pulkade af ut.
Hän giek emellertid hela dagen och grubblade
öfver hvad som kunde vara orsaken tili det hemliga
missnöjet. Ingalunda kunde de väl klandra honom för
bristande drift ech omtanke. Hän hade skött sitt förvaltareämbete med afgjord framgång och under de tilländalupna åren afbetalat största delen af skulderna.
Hän begynte misstänka att man önskade bli honom kvitt och en känsla af bitterhet kom öfver honom.
-

Hän höll sig ute hela dagen. Mot aftonen begaf hän
sig tili Bamböle för att rädgöra med Staffas Henrik om
bästa sättet att för följande sommar draga nytta af den
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gemensamma skutan. Det var först sent på natten hän
kom hem och hän lade sig då genast.
För flere, flere år sedän hade hän engång drömt,
att hän fick förhyrning på ett större skepp
hän hade
ju alltid svärmat för att få segla världen rundt
ja,
hän hade då drömt, att hän på ett stort fartyg seglade
väl icke omkring på den vida ocean, utan tili en
hörjan långs en smal ränna utför en lång fors. Som
genom ett under sänkte och höjde eig skeppet mellan
stenar och klippor, och det gick utför den bråddjupt
nedstörtande forsen gradvis, tils slutligen den smala
forsen vidgade sig tili en å, och skeppets master, fullsatta med flaggor och vimplar, gledo fram genom hördiga ängder förbi praktfulla städer. Flere år hade sedän dess förflutit. Hän hade därunder icke engång
kömmit ihäg drömmen; nu erinrade hän sig den under
sömnen, och hän erinrade sig den nu så plötsligt därför, att den nu hade gått i fullhordan, tykte hän. Hän
hade blifvit utnämd tili befälhafvare på ett större fartyg. Det stod äfven klart för honom, hvarför drömmen
icke tidigare gått i fullhordan. Hän hade nämligen
aldrig fått och skulle häller aldrig få förhyrning som
simpel sjöman
alt för det där träbenets skull. Men
nu hade förhållandena ändrat sig som genom ett trollslag. Hän hade erhällit befälhafvareplats på en skuta
det var ett stort förtroende, och hän skulle icke
svika det, det lofvade hän sig själf.
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hjärta jublade, huru hans bröst svälde.

Hän skulle
under eget befäl få segla ut på det vida, väldiga hafvet.
Men
lifvets fröjd skänkes oss säilän oblandad.
Det varren sent på hösten ooh skeppet hade frusit in.
Dock
hän akulle ha det ut. En stor mängd äskådare hade kömmit för att se huru det skulle tillgå.
Hän kom gående på isen fram emot det. Bra under-

ligt hade de ock förankrat det. Där lågo stora, öfver
isen sig höjande stenar ooh klippblock under fören ooh
på båda sidor. Hän själf stod vid aktern. Nej, det
det kunde icke tillgå på annat sätt! Bakåt
var klart
måste det ut tili det ofrusna hafvet, som utomskärs
ännu klappade fritt mot strand. Hän blef emellertid
hän hade ju icke
orolig för huru alt skulle aflöpa
värit en enda dag på ett skepp, och här hade hän genast
fått en så maktpåliggande uppgift som den att taga
ut ett skepp från detta stenröse. Uppgiften föreföll
honom så svår, att kallsvetten lackade fram på hans
panna. Hän hade ju aldrig förut värit tili sjös och
begick
var satt som befälhafvare på ett stort skepp
hän nu ett misstag, skulle hans sjömannabana blifva
kort, det insåg hän. Aldrig mera skulle i slik händelse

ett fartyg erbjudas honom och som simpel sjöman antogs hän icke. Men hän måste kommendera och hans
kommando efterkommas. Hän måste våga
ingen
fick märkä nägon tvekan, nägon försagdhet. Hän svängde
sig på sitt träben, bröstade sig och utdelade sinä hefallningar, i det hän med utsträkt arm visade den kosa
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fartyget skulle taga. Men så skulle hän närmare undersöka kursen efter sjökorten
hän visste, att detta
var hans svaga sida. men så fick hän ock upp underliga kartor, idel underliga ohegripliga kartor sådana
hän aldrig förr sett.
Hän kunde ej få tag på platsen där fartyget låg.
Blodet steg honom åt hufvudet. Då hörde hän plötsligt ett jubelrop. Hän såg upp! Hvilken syn! Fartyicke bakåt
säsom hän kommenderat
get gled
utan framåt genom en liten ränna som undgått honom.
Och på akterdäck stod hans ungdomsvän Pehr, som
efter hvarjehanda öden som timmerman och matros
tagit styrmans- och kaptensexamen. Det där yar vissi
hra! Pehr var ju en studerad kari! Men, hvad i h—viti, hän själf var ju kapten på skutan! Emellertid var
det ju hra, att skutan gick framåt. Men huru! Det
var ju långs samma ränna, utför hvilken hän i drömmen farit som ung sjöman för flere år sedän. Det gick
nu äfven öfver samma äs först uppför backen och sedän utför, utan att det sågs spår tili en enda sluss.
Men dä hän nu engäng som ung värit med om samma
färd, huru kom det sig tili, att hän icke själf observe-

rat rannan! Det var emellertid gjordt och kunde icke
göras om. Hän måste skynda efter och pulkade af
uppför backen långs en väldig kafvelbro, tils hän snafvavaknade.
de, föll nedåt och
Hän hade tili en början svårt att fatta, att alt
blott var en dröm, så omedelbar hade den värit, och
106

HALTEN.

då hän slutligen fick denna sak klar för sig, tyktes
det likväl som den klarhet ooh tydlighet, hvarmed hän
sett hvarje minsta detalj just häntydde på, att det var
en framtidsprofetia.
Så klok ooh förståndig hän än var i det praktiska lifvet, trodde hän sig i drömmen se en vink om,
från hvem eller hvilatt något akulle hända honom
ken gudamakt det tänkte hän icke på att göra
klart för sig. Hän stälde drömmen i sammanhang
-

med det förändrade uppförande man visade honom hos
Sibbens äfvensom med den omständighet, att man sändt
Stina bort på några veckor tili morbrodern
efter
hvad hän erfor. Hän gick därför blott och väntade
med ett visst intresse hvad, när och huru det annalkande ovädret skulle bryta ut. Hän kom icke att tänka
—■

på, att drömmen måhända just var framkallad af de
farhågor hän under sista veckan hyst.
Pöljän de afton såg Pörvaltaren värden komma
dryckesrörd från byn
det hade hän icke sett honom
göra sedän hän öfvertog husbondeskapet. Förvaltaren gissade, att hän värit för att skaffa sig mod och talegåfva.
Dä Sibben komin, sparkade hän först tili några
höns, som gingo och plockade på golfvet. Så gick
hän fram tili bordet, tog stäfvan med svagdricka och
drack så, att det slog klunk i strupen, tog därpå upp
pipan, stoppade i och gick stolt och ståtlig tili spisen
för att tända. Hän drog några djupa drag och sade
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„Vi ha tänkt, mor och jag, att vi numera äro
för gamla att längre tjäna dig, du kan flytta —ju förr
dess bättre“.
Förvaltaren s att och säg framför sig med denna
halft trotsiga, halft vemodiga uppsyn, hvarmed hau
förut som lärgosse betraktat sin mästare.
Sibben visste, att Förvaltaren hade en hvass tunga,
en stark vilja, ett lynne, som om ock leende och gladt
i soliga stunder, dock äfven lätt kunde fatta eld, och
då brann som blår. Det förvånade därför honom, att
Förvaltaren ej svarade nägot.
„Är det icke lägligt för dig? 1 frågade hän ånyo.
„Jo, nog är det lägligtsvarade Förvaltaren täm-

därpå;

*

ligen lugnt. „Huru skulle det ej vara lägligt nu sedän
jag afbetalat edra skulder tili största delen och eljes
stält hemmanet i bästa skick“.
„Jaha, det är du som gjort alt detta Nej, kara
gosse! Hvad du är, har du blifvit genom oss. Här på
Sibbens har du skott dig och klädt dig. Naken, fattig
och svulten var du, då du kom hit
På Halten rann nu sinnet, hän stampade foten i
golfvet, gjorde en energisk ätbörd med handen, men så
sansade hän sig åter och satte sig på bänken.
Men Sibben, som skulle återtaga sitt husbonde"

välde, tillade tillrättavisande: „Kva ska tu stamp foten
i gölve, när int ja’ hälder djör e; ja, som äntå har
två frisk å färdo’ 1 ) föter.“
')

„färdo"= med hvilka mankan färdas, felfria.
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Denna skenbart så obetydliga droppe gjorde, att
tälamodets bägare rann öfver. Halten visste nog, att
hän ioke hade två ~frisk å färdo’ föter.“ Den ena foten hade ju värit orsaken tili alla hans olyckor ooh
missöden, den hade som en boja fängslat hans företagsanama, handlingskraftiga ande och lagt i det Sibbenska glada släktlynnet, i „det glada sättet“, en bottensats af undertrykt vrede och bitterhet, som stundom
bröt fram likt åskmoln pä solig vårhimmel. Detta visste
hän tyvärr nog! Men det var en omständighet hän
icke hade märkt. Det var måhända just denna fot,
som gjort hans vilja starkare än den storvuxna släktens och som hade gjort honom tili den person, som i
del afgörande ögonblicket trädde fram och genom sitt
klara förstånd och sin starka vilja räddade det gods,
hvarifrån äfven hän på mödernet utgått och där hän
som barn funnit orn ock ej vård och skötsel, så ändock
bröd och värme.
Men hän var nu i farten och fastän hän på förhand beslutit att visa sig så jämn och lugn som möjligt, stod hans vredesutbrott numera icke att häjda.
Och minnesgod som hän var, drog hän i minsta detalj
upp paraleller mellan hemmanet, sådant det var, då
hän öfvertog ledningen af det hela, och sådant det nu
var, då hän nedlade sitt förvaltarskap.
Annu samma afton, sedän hän lagt ihop det lilla
hän egde, stälde hän sin kosa tili Staffas i Bamböle.
Hän kom fram först sent på natten. Staffasvär109
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den vaknade, då hän hörde det bekanta pulkandet på
bärgsklacken. Hän gick ut och öppnade. Så tröstlös
ooh bedröfvad hade hän aldrig trott, att Halten skulle
kanna bli. Sorg och oro, saknad och hitterhet kämpade
i hans sinne med hvaradra eller kanske rättare jämte
hvarandra. Så trött hän var, låg hän dock länge vaken, hade hän hälst hlifvit i tillfälle att taga afsked
af Stina!
Icke fruktade hän så mycket Kalle Magistern;
men man kunde ju ändock icke veta så noga; faders
råd och moders vilja i förening med penningar som
lockmedel kanna dock uträtta mycket.
Men huru det än månde ställa sig för honom,
mången fördel hade hän dock haft af sin vistelse hos
Sibbens. Hans erfarenhet af lifvet hade mångdubblats
och hän var icke mer hållen för en odugling. Hän
hade utfört ett storvärk: hän hade upphjäpt Sibbens
ur dess förfall, och världen håller ju en stundom räkning för hvad man gjort.

Titeln Förvaltaren bortföll emellertid liksom af
oaktadt allmogen brukar halla pä förvärfda
sig själf
titlar, som tili och med emellanåt i följd af någon
tröghetslag gå i arf i flere led; det förra naturliga
namnet Halten kom däremot åter öfveralt tili heders.

Det hade värit en sträng och kali vårvinter. Snön
hade ock ända långt i April legat kvar i stora drifvor
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och man hade allmänt klagat öfver vinterns långvarighet. När sioille det väl bli sommar? Kalla nordanväder och nordvästvindar, som
en lycka i oly ekan
ieke haft makt att tära snön från de öppna fälten,
blåste i veckotal. Blott här och där sågs en öppen
fläck och lärkan slog sinä drillar däröfver och sjöng
om vår och värme. Men lärkan är nu en gång en
ohjälplig entusiast och hennes löften hade redan länge
visat sig vara idel poesi, hvarvid ingen mera fäste någon vikt. Men så kom plötsligt en sydvästvind med
mulen himmel och milda välsignelsebringande regnskurar. Inom några dagar var våren kommen. Isen blef
grå som en sälhud och snart slog böljän åter fri mot
land. Ute vid Skaj-odden låg Johanna, Haltens och
Staffas Henriks nya, välriggade skuta, färdig att börja
sin lastning. Den låg så vaeker och prydlig som en

äjder på vattnet och döptes för sin värdiga och ädla
gång af folkhumorn med det täcka binamnet „Värdinnan“. Den var ock ojämförlig, där den låg på fjärden
bland sinä grannar, äfven de döpta med karaktäriserande öknamn. Där låg den simpla „Långslädan“ från
Våtskär, där den runda „Grytan“ från Gräsörarna;
längre borta den högaktrade „Kuren“ från Majvrken
och dess granne „Tuppen“ från Gäddrag med dess höga
framstäf och tupplika hållning. Längre borta låg den
illa riggade „Bläddron“ från Alförarna.
Alla hade de kömmit i år tili Långfjärden för att
lasta sand och ved från Skaj-odden.
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Söndagen gjorde afbrott i det rastlösa arbetet,
och Halten tog tillfället i akt att fara upp tili Siggböle.
Hän hade sändt trenne bref tili Stina, men blott ett af
dem hade kömmit henne tilihända.
Derpä hade hon svarat. Hon hade värit sä ängslig så för ho.iotn, då haa var på sin estländska resa.
Sedän hade hon ändock fått höra huru hän skämtat
med kronobetjäningen. Dessa underrättelser hade åter-

gett henne mod och hopp. Aldrig hade hon trott att
en människa skulle bli henne så motbjudande som
Kalle Magistern blifvit det. „På den dag, då jag får
följa dig“, skref hon upprepade gånger, „väntar Jag som
fågeln på ljusande dag“. Halten böjde lätt påhufvudet,
en lätt rodnad steg upp på hans kinder och tårar kommo
hän hade kysst brefvet, gömde
honom i ögonen
det sä i barmfickan liksom hän fruktat vittnen tili sin
svaghet; men de vackra orden stodo som fastslagna i
hans minne. Det var ju hennes första öppna kärleksförklaring!
Dessa omständigheter manade honom att fara
upp tili Siggböle; kanske vore ock tiden inne att besöka
Sibbens.

Våren hade gjort stora framsteg under dessa dagar. Man hade högre upp inomskärs knapt hunnit
märkä huru naken och öde marken blef efter det snö112
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täcket afkastats; ty närä nog samtidigt hade gräs ooh
örter uppspirat mellan de vissna, från fjolåret kvarlig-

gande grässtråna.
Det blef glädje och fröjd bland ungdomen i Siggböle, såsnart Halien visade sig. Hän fick ock genast
tag i Spela-Anders och sä begaf man sig tili Lubondas, ty Lubonn hade en stor och rymlig stuga, där
man brukade samlas tili lekar och dans.
Anders spelade upp, och Halten slog upp fönstret
åt Sibbens tili Hän hade sändt bud tili Stina och var
tämligen förvissad om att få sammanträffa med henne.
Spela-Anders gissade hans afsikt, plirade först litet
med ena ögat på Halten och lät så fiolen Jjuda än i
vemodiga, bevekande, än i jublande segerstolta toner
och det med en ifver som hade Sibbens Stina värit en
förtrollad prinsessa och hän riddaren, som med tonernas
makt sökte lösa förtrollningen.
Stina koin icke.
Föräldrarne hade redan fått veta, att Halten var
i byn och Kalle Magistern hade underrättat fadern om
just var tillatt den „halta Halten med träbenet“
ställaren af dansen. Tänk en sådan illfundighet af en
ett rikkari, som icke i sin tid tagit ett danssteg!
vakt!
på
De
skulle
vara
sin
lurendräjarknep!
nog
tigt
Där hemma gick Stina och våndades vid fiolmusiken
från granngärden. Hvarje ton, tyktehon, talade om huru
hän väntade henne, och hon kunde icke gå tili dansen, oak113
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tadt hon icke sett honom på veckotal. Hon satte sig
och läste ur psalmboken.
Ögonen följde helt mekaniskt raderna åt, utan
hon
hade en aning om hvad hon läste. Så steg
att
hon upp, gick genom kammaren in i stugan och från
stugan upp på loftet, där hon lade sig på tjänstflickans
bädd, men öfveralt trängde fiolljudet fram tili henne och
gaf hennes unga hjärta ingen ro.
Hon gick snart åter in tili sig. Först sent på
aitonen tystnade fiolen men hon låg vaken tili långt
inpå natten med slutna ögon och såg de dansande
svänga om på Lubondas golf, spelman i vrån och Halien högbröstad och ståtlig på gafvelbänkon, omsvärmad
af glammande ungersvenner. Hän var omtykt af ungdomen
Halien
och hade blifvit det alt mer, ju
äldre hän blef. Medan Stina låg där och fantiserade,
undrade hon, om det icke gifves någon gemenskap
det
mellan själarna. Onda tankar och önskningar
hade hon ju ofta hört sägas
kunde plåga och oroa
den, tili hvilken de sändes. Kunde icke då goda och
kärleksfulla tankar utöfva ett rakt motsatt inflytande?
Ilur var det med honom? Måste hän icke i denna
stund, då hon så starkt tänkte på honom, se huru in-

nerligt hon längtade efter honom. Var det icke möjligt? Kanske dock! Atminstone måste hän mycket
tanka på henne, då hon icke kunde få en blund i sinä
ögon, då hon, äfven om hon slöt ögonen, såg hioit honom. Men så kom hon att tanka på att hon såg ho114
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nom sitta på gafvelbänken hos Lubonns och där kunde
hän ju icke mera vara
nej, icke hade väl tankar
något pä sig, fast man så sade. Nej, nej, icke kunde
hän veta hvad hon tänkte, huru hon längtade efter hon om. Hän bade ju icke värit på veckotal i Siggböle.
och heta tärar begynte droppvis paria utNej, nej,
för hennes kinder.
Men bäst hon så låg, hörde hon det bekanta pulkandet af träbenet i förstugan. Hon spratt tili
det
dörren,
knackade pä
Men så hörde hon Kalle Magisterns röst.
Det uppstod ett kort brottande
och ett
tungt föremål ramlade utför trapporna. Utan att tanka
pä hvad hon gjorde, sprang hon tili dörren, öppnade
och rusade i famnen pä en storväxt kari, som bar

henne in tillbaka, tog nyckeln ut och stängde dörren.
Det var Halien
ett riktigt lurendräjartag!
Kalle Magistern stormade och väsnades utanför.
Sibbens värden kom ut,
och lurendräjaren måste ut
och
var borta, då gamle Sibben
genom fönstret
släptes in.

Följande tisdag var „Värdinnan“ färdig att afsegla med sin last af fin sand, som saltvattnet renat från hvarje tillsats af dam och orenlighet, och som
under seklernas lopp aflagrats på stranden.
Halien, som aldrig förr värit med om segling
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i segelbåt
brann af otålighet, blandad med
oro. Hän hade för tillfället så godt som glömt Stina
ooh Kalle Magistern. Stundom kände hän sig rätt
den olycksaliga drömmen spökade äter för
orolig
honom. Det stod så klart för honom huru hän äfven
då skulle första resan ut
huru hän äfven då hade
åh, det kunde väl ändock icke
fört kommando ooh
gå så olyckligt. Staffas Henrik var ju dessutom van
seglare; själf tykte hän sig ha klart huru en sådan
utom

skuta skulle manövreras; ooh landkänning hade hän
fram tili H:fors.

Så hissades ankaret.
„Värdinnan“ gled med sinä nya hvita segel som
en svan med lätt höjda vingar ut genom sundet, och
de hade framför sig det vida väldiga hafvet, detta haf
som hän så älskat, icke så mycket därför, att hans

förfäder här plöjt vågornas ryggar och härifrån hämtat
sin näring; hän älskade det liksom s valan älskar nordens sommar, hän älskade det med dess sältor och
dess tängdoft; hän älskade det sådant det lag i lästrandslugn på hemfjärden likt en stålblå sköld; men
än mer älskade hän det härute, där det gröublått gick

i skum. Hän hade hittiis frästat det blott i segelbåt.
Då det blåst så att båten från vågornas ryggar liksom
i flykt hastat öfver vågdalarna, då hade det glimmat
tili i hans ögon
då hade hän känt att hän icke var
Halien, då hade hän känt att viljan var hans, om ock
kraften och farten gafs af vinden.
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Sädant älskade hän hafvet.
Gladt klappade hans hjärta, där skutan fördes
fram af tung sydostbris och hän jublande stod vid rodret. Hän fann här tröst för hvad hän lidit och kände
sig äggad tili nya ansträngningar. Tili hafvet hade
hän ock alltid längtat; huru hade hän icke som ung
förgäfves sökt bli sjöman, huru hade hän icke trängtat
hem tillbaka, då det i Petersburg gick honom emot;
hafvet hade hvarje gång gifvit honom kraft och mod
att åter resa sig.
Ja, det var härligt på hafvet!
Det blef en rask färd för duktig sidovind. Efter
fyra dygn voro de hemma igen för att åter intaga ny
last.

Pöljande dag framförde en af Plaltens Siggböle
vänner tili Stina bref och gåfvor från „Helsing“.

„Nej, he star ti läsas i tidnindjin me tydli bok-

stäfver“, sade Kalle Magistern tili sin moder. „Gandjin nu bara å tajin fram högtidsjakkon min o västn.
He sku inga va heidersamt å me, om ja’ inga sku far
fölg kaptein Lindberg til grafven, kontanta vänner som
vi allti va, medan hän än vandra här i köttet“.

„Star e riktigt ti läsas i tidnindjin?" sporde
modern.

„Ja-a, he

star me

tydli ord:
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De vänner och bekanta, som önska beledsaga
den aflidne tili grafven, underrättas endast härmed, att
sorgetåget afgår från Siggböle gård lördagen den 12:te
maj kl. 3 e. m.“
„Jaa, he e ingan tid ti förlora“, sade Kalle Magistern, vek omsorgsfullt ihop tidningen och manade
dränggossen att skyndsamt spänna för hästen.

„Gu da, gu da, si, ja a yssom ärna me hi ti begrafnindjin i da“, sade Kalle Magistern tili gärdsdrängen, som öppnade porien för de ankommande begrafningsgästerna.
„Tjör in hara, no e jär rum op manngårn, no“
svarade drängen.
Kalle Magistern körde in och spände långsamt
hästen ur] redet, alt under det hän kastade spörjande
blickar upp mot fönstren. Där inne stod Halten och
talade med Sibbens. Sibben själf och hans hustru hade
först sett litet „mosabarka“ ut, då de sä plötsligt sägo
Halten
första gången sedän hän lämnade Sibbens.
De visste tydligen icke huru de
här i ståndspersoners närvara skulle bemöta honom. Men hän förekom
dem, pulkade skinande glad emot dem, trykte blott
Stinas hand och stannade sä att prata med de gamla.
De rättade sig i detta fall efter Halten
liksom de

■
seglat i hans kölvatten.

—

förut i många fall
Helt visst
hade hän rätt; de kunde fritt vara ovänner huru mykket spm hälst
här i ståndspersoners närvara gick
det icke an att visa det. Ingen skulle säga, att icke
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Sibbens var ett hyfsadt och städadt folk. Och huru
de talade med Halten, smalt småningom oviljan mot
honom bort.
„Nu e e på tok“, tänkte Kalle Magistern, då hän
såg idel ståndspersoner vimla i salen. Men så såg
iän Sibbens och klef fram tili dem. Nu först föll hans
iliek på Halten, som dragit sig litet åt sidan. Hans
rödhylta anlete blef ännu rödare; men hvad var här
yidare att göra än att gå fram vackert och hälsa som
på kara vänner. De voro jn för resten de enda allmogemänniskor här och någon måste man ju sluta sig
tili. Hans tankar gingo annars på ett förunderligt sätt
i samma hjulspår som Sibbens. Halten log i sin själ.
Emellertid inträdde fru Lindberg hög och värdig ur
köket. Kalle Magistern klef fram öfver golfvet och
gjorde en djup bugning för henne. Den s. k. kaptenskan

låtsade
honom.

alls

icke se honom, utan gick förbi

„Si, goda herr kaptenska, ja' las op tidnindjin
att"

Men „herr kaptenskan“ märkte honom alls icke;
hon hade äter ärende ut i köket. Då Kalle Magistern
såg alla småle och hörde några unga flickor fnittrande
hviska tili hvarandra, drog hän sig tillbaka tili Sibbens. „No e’ he på tok nu, tror jag“, sade hän; „ja
las op tidnindjin att“
„På tok e e å, om du int skildt e bjudi“, sade
Sibben allvarsamt.
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Kalle Magistern smet af, men ännu nere på trappan förklarade hän för nägra stadsbekanta med falska
hjärtan: „Si, ja las op tidnindjin att‘‘

Under tiderna närmast före och efter husbehofsbränningens afskaffande, arbetade flere varmhjärtade
män pä fullt allvar att efter tyskt mönster göra olet
tili en nationaldryck i landet. Ah, så superiet skull©
aftaga! Det spritstarka balsan förtärande brännvinet
skulle helt och hållet försvinna och i stället skulle
hela nationen
ha en billig läskehög som lag
dryck, som måste förtäras i stor mängd för att herusa.
ofta i förening med en
Hvarje större hy fick
handelsbod
sin ölkrog, där skylten pä väggen inbjöd byns manliga befolkning att i ett dåsande ölrus
för en stund glömma lifvets vedermödor.
Dryckenskapslasten blef ock långt allmännare än
någonsin förr. Under brännvinsväldets dagar var den
„yngling“, d. v. s. den unge man, som deltog i ett
dryckeslag eller blott tog supen, „skämd“. Nu blef
det helt annorlunda! Herre Gud! olet var ju en oskyldig dryck, som därför icke pä något sätt „skämde“ en.
Hos ölförsäljarne och på danstillställningarne flöt därför denna dryck i strömmar. Hos den ryske handlanden Golovin behöfde man icke engång penningar. Hän
var särdeles förekommande. „Va ska de varas? Sk a
de vara hvarderas sortens eller hvilkenderas sortens?
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Ja så, det får varas öl också!“ surrade det omkring
öronen på kunderna, sä snart de kommo in i butiken.
Med betalningen var det icke så noga. „Nog hans
man därmed alltid.“ Golovin tecknade blott upp det i
kontoboken. Hvad särskildt ölräkningarna beträffade,
så visste man icke alltid så noga, burn mycket det
tillkom hvar och en att betala, och visste man det tili
en början, glömde man det nog sedän. Handelsman
Golovin visste det nog, men icke var det så noga vänner ocb bekanta emellan. Och hän var vän med dem
drack äfven nägongång sitt glas, men var i allmänhet mycket försiktig. Då ölförsäljningen ofta bragte
de inhemska landthandlarne tili konkurs, blef hän ock
alt förmögnare. Hän glömde aldrig kontoboken för
glaset. Bacchus spelade aldrig den ryske Mercurii sonen något spratt. Men det kunde väl hända, att hän
en vacker dag kom tili sinä „bästa vänner“ och sade
tili om hvad de voro skyldige. Genast behöfde de icke
betala. Hvem kunde nu häller så där på rak arm ro
fram med en sädan penningesumma; icke kunde man
ju „taga penningar ur ögonen häller“.
Icke behöfde man det häller!
Handelsman Golovin vecklade upp ett smalt papper, som likt en rofgirig tunga sträktes ut efter deras
egendom. En sådan „långsjal“ hade de aldrig setti
På pappret stod skuldbeloppet färdigt upptaget, och de
behöfde blott skrifva „på tvären“ det för dem nya och
gåtolika ordet: accepteres, åtföljdt af sin namnteek121
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ning. Sä gick en månad. Då kom helt plötsligt för dem
upplösning på gåtan i form af utmätning och sekvester.
Kalle Magistern blef ett varnande exempel. Frioch huru skullo hän icke vara
kostig som hän var
det!
hän hade ju aldrig behöft arbeta för penninhade hän
gen och kände därför icke dess värde
år
skaffat
inom några
sig i boden en skuld på 5,000
mk
en hei liten egendom och ett ingalunda obetydligt tillskott tili Golovins halfmiljon! Dessa siffror
skrämde äfven Sibbens. Yisserligen var den tilltänkta
svärsonen rik; „men så riker som du är, så fattig kan
du bli“, läste Sibbens mor och tillade efter en stund
betänksamt; „tom tölgd kanuna 1 ) e snart brånni, om
man int tölger ny til“.
„He e visst å sant, he“, svarade Sibben.
„No siglar hän me bra lite barlast i båtn“, tillade
hän efter en stund med en suck liksom hade hän erinrat sig, att hän själf ofta nog seglat med för liten
barlast.
„Halten är en tänkande och klok karl“, fortsatte
gumman; „för honom går det nog alltid, så ofärdog
hän är“.
„Ja visst är det så!“
Stämningen blef alt välvilligare mot Halten. Härtill bidrog icke litet den omständighet, att kaptenskan

på förmånliga vilkor lämnat honom gården på arrende.
Ali tili „går’n“ hörande lösegendom, boskap, bohag
J

)

kanu«spån; huggspån.
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m. m. inlöstes kontant
åter kallades.

af Förvaltaren, som hän

nu

Annu samma sommat firades Stinas och Förvaltarens bröllop.
Deras högtidsdag var solig och varm; blott en
lätt sydväst krusade sjöns yta. Brudgummen, åtföljd
af brudföljet, kom icke raka vägen öfver från den på
ett stenkast frän Sibbens belägna „går’n“. Nej, kl. 4
på e. m. styrde hans och Staffas farkost, „Värdinnan“,
smäcker och fin för sydvästlig bris in genom Fallholmssundet upp mot Siggböle Strand. Vid rodret stod brudgummen själf högbröstad och ståtlig. Omkring honom

brudgumsföljet.
Från stranden hälsades hän
såsom sed är i
af gevärssalvor. Siggböleboarne sköto
skärgården
ut båtar för att afhämta brudgummen och hans följesvenner.
Båtarne sköto i rask fart fram tili „Vardinnan“
och komna tillbaka tili strandbryggorna, hälsades de
af nya skott, som besvarades af en nickhake från „Värdinnan“. Härunder haglade från stranden skärgårdskvickheter öfver de ankommande.
„Lofva! lofva!“ ropade man åt en Bambölebo
för att fä honom att fastna på ett grund närä stranden.

„Läggin fingren imillan; annors söndrar Ni bron“,
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ropade man tili ett båtlag, som med för stark fart präjade an bryggan.
Sedän man hälsat och blifvit välkomnad, gick
man upp tili bröllopsstugan.
Under dagarna förut hade alla krafter, egna och
främmandes, blifvit tagna i anspråk. Bruden ensam
unnades lugn. Det var som hade man velat låta henne
bereda sig på det viktiga steget: „ut i världen 11 Gos.

sarne hade stält upp de från ungskogen tagna störarna,
mellan hvilka lakanen skulle spännas. Jäntorna hade
hopsytt lakanen i stora ytor, liknande seglen på en
storbåt. Emellan störarne anbringades sedän, icke utan
en viss grad af konst, de hvita tygytorna, som smögo
sig tätt utefter taket och väggarna, lämnande blott

dörrar och fönster fria.
Så var då stugan „riggad“.
För att icke bröllopssalen skulle fä utseende af
likrum fäste man på de hvita ytorna liljekonvaljer
och andra för ändamålet lämpliga blommor. I taket
hade man fastsytt en ljusgrön frodig jämno 1) i ett
vackert cirkelformigt ornament; inom detta var fäst en
krans och likaså en krona, hvardera af jämno, under
hvilka brud och brudgum under vigseln togo sin plats.

Vigseln förrättades på sedvanligt sätt. Efter vigseln talade Sibben själf tili det stätliga vackra brudparet. Hän talade om viljan, som drager lasten i land.
Halten hade en sådan vilja. Mången hade väl föga
')

jämno-lyeopodium.
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väntat af den ofärdige; under tidernas lopp hade man
likväl börjat vänta alt mer och mer; men ingen hade
dock väntat af honom så mycket som hän redan uträttat. Hän var en sådan kari, somman icke träffar
i hvarje by. Glad och förtröstansfull hade hän tagit
sig an hvarje sak och drifvit den med raskhet och klokhet fram tili ett äskadt slutmål. Nu hade hän redan
ock en fast och säker ställning. Mänskligt att se skulle
därför det unga paret för förlig vind göra seglatsen
genom lifvet. Men skulle det gå så, att stark motvind
skulle skickas af Honom, som ali makt hafver, då var
det bäst att refva med tålamod och öfverseende för
hvarandra och kryssa mellan skären, tila vår Herre
åter lät det vackra och sin nådes soi skina.

GUBBEN MALMBERG,

|§|tudent

Henriksson hade för sommaren uppslagit
sinä bopålar i skären för att där i fred ooh ro
»Tr kunna egna sig åt studier.
Härjämte hade hän för afsikt att i omnäjden teckna

upp visor, ringlekar m. m. söm ju borde stå att fås
nti dessa pä sida om allmänna vattenvägen liggande
små skärgårdsbyar.
Hän satt ute på gärden ooh betraktade fjärden.
såsom det för det mesta hade
Det blåste sydväst
blåst under sommaren
och fjärden låg vacker ooh
stålblankt blå nedanför; längre ute, där yågorna från
öppna hafvet summo in mellan småholmarne, fingo de
ett ännu lifligare mörkare blå.
Men tili höger på andra sidan om den höga granskogen låg öppna hafvet på och slungade stora Ijusgröna vågor med sädan fart mot strandklipporna och
hällarna, att det på afstånd Ijöd som bruset från ett
vattenfall.
Men bäst Henriksson satt och samtalade med värden och gamla värdinnan, tvärstannade den förre i sitt
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samtal. Studenten följde riktningen af hans blick och
såg långs spången som ledde öfver tallmon en högväxt man med långsam gravitetisk gång sakta skrida
framåt. Hän var gräklädd och bar svart hög hatt samt
minnado genom sin resliga figur och sin värdiga hållning och gång om en gammaldags storman. Henriksson
kunde ej minnas hvem, men Gustaf Vasas storslagna
bild föresväfvade honom och sat les i något dunkelt
sammanhang med den ankommande, hvars högväxta
gestalt själfva de småvuxna tallarne bidrogo att förhöja.
Afståndet idealiserar!
„Det är Kung Johan!" sade rusthållaren med ett
småleende.
Då hän kom närmare, försvunno för studentens,
blick de idealiserande färgerna, och hän såg honom
med kritiskt nyktra blickar. Att Kung Johan var en
allmogeman fann hän ganska snart, och att hän måste,
vara fattig, var hans nasta tanke. Gubben hade dock

i början väkt hans nyfikenhet och hän fortsatte skenbart likgiltig mönstringen. Den höga filthatten, ursprungligen kanske icke köpt för honom mähändaänpassade syndock af någon släkting, som var sjöman
nerligen väl tili hans resliga högväxta gestalt. Rocken af
—

vadmal skiftande i grått och brunt var tydligen hans,
hälgdagsrock, men benen voro komiskt korta. Gubben
kom närmare och studenten såg, att hän var gamma!
däraf såoch årbruten, dock än mera brockbruten
som
i
sin mån
långsamma
hans
värdigt
gång,
lunda
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gjorde att hän pa afstancl liknade skuggan af någon
gammal storman, som gick igen.
„Kung Johan“ kom lugnt och värdigt steg för
steg fram mot trappan.
Ett stort gräbrunt skägg dolde något de djupa
fåror, som åren plöjt i hans ansikte, men håret, ännu
yfvigt och korpsvart, svajade oklipt och oansadt som
en man ned öfver den hreda och höga gammalmodiga
rockkragen.
Hän talade en klassisk dialekt med gammaldags
ord och ord-vändningar och hade något trygt och trohjärtadt i hela sitt vasen. Det föreföll nastan som hän
tykt, att lian var alldeles sådan som hän borde vara,
och att hän därför var lika litet att klandras som att
skrattas ät.
Hän gick emellertid in för att framföra sitt ärende
tili värdinnan och sedän kom Henriksson ej att fästa
sig vid, när hän gick bort.
Hän beklagade sig för värden öfver att hän icke
kömmit sig för att pumpa gubben på sagor och visor
Sannolikt kunde ju denne dylika saker.
„Nå, nog kan han“, svarade värden, „hvad har
hän nu annat gjort i sinä dagar än gått och värit lat
och haft tid att lära sig likt och olikt.“
Det där Ijöd förhoppningsfullt. Gubben Malmberg
hade kanske sålunda rätt ett poetiskt vagabondsinne.
Gud vet hvilka skatter hän kunde gömma i sitt trogna
minne.
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„Jaså; hän har icke värit någon god arbetare? 11
återupptog Henriksson därför samtalet. ~Hvaraf harhan då lifnärt sig?“
„Nå,hanfiskade litetsom yngre och så har hän alltid
hallit ett par kor, själfhar hän mjölkat och tjärnat och sait
emöret tili staden. Ja, om detriktigt bärs an, kan hän
slå sig ned vid spinnrocken och spinner då den allra
finaste sytråd. Men det är nu så med karlar, som leka
med kvinfolksgöra, tili styft arbete duga de icke“.

„Nej, säg icke så“, sade värdinnans ålderstigna
moder som hittils suttit tyst. „Nog har hän värit en
förlig kari och god arbetare, fastän hän värit så fullständig, *) att hän inga kvinfolk behöft i sitt hus. Men
hän är gammal nu, några och åttatio, jämt tio är äldre än jag, och då vill det mest för hvar och en vara
slut med tyngre arbete. Nej, nog har alt Johan Malmberg fält några svettdroppar på dessa tegar (hon visade
utöfver byn) och nog har hän någon gång rott öfver
fjärden här. Jag har flere gånger som yngre skurit
med honom i samma teglag, och hän förde ofta halfva
tegen ensam, medan vi en tre skäror förde andra
hälften".
„Nå, hvart har då alt, som hän under en lång
lifstid ärft och förvärft, tagit vägen? Fick hän icke
som hemmansson ut något från arstu? 2 )
„Nog fick hän ju; egendomen var så godt som
*)
2)

fullkomlig
arstu»aron stuvun» andra stugan, grannars.
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skuldfri;

tolf klafbundna nöt stodo i fähuset och en
knippa får i kättan. Älste brodern fick hemmanet,
men den här, som ännu var bra ung, förstod icke att
vara ängslig, utan lämnade alt tili låns åt brodern,
som sedän söp upp såväl sitt som hans. Och då brodern kort därpå dog, tog Johan sig an icke blott modern, utan äfven broderbarnen
fast hän icke haft
stor tack därför“.
„Nå, men må hän alls kuuna några visor och
gåtor?“ afbröt henne Henriksson, som blef helt ängslig
tili mods, dä hän hörde, att gamle Malmberg värit en
sådan plikttrogen och duktig kari.
„Nog kunde hän åtminstone som yngre. Hän
var] då en så „månlig“ kari och fans det blott något
bröllop i trakten, nog var Johan eftersökt som skaffare

och skänksven. 11
Detta Ijöd åter i Henrikssons öron mera förhoppningsfullt och hän beslöt att en dag begifva sig tili
grannbyn för att uppsöka Malmberg.
Någon dag härefter begaf hän sig på väg.
Byn låg l x /2 verst från fjärden på sluttningarna
af en bärghäll och omgifven af bördiga åkrar och sädesfält. Tili höger om byn sköt ett långt smalt åkerfält liksom en långsträkt smal vik in mot skogen. I
vikbottnet hvilade på en från skogen utskjutande bärgklack, en koja, som helt liten nastan satt på bärgklacken med ryggstöd af bärget. Det var en fattig
mans koja i bokstaflig mening. Man såg redan vid
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första anblicken, att ägaren sökt blott med egen hjälp
uppföra kojan och det tili så billigt pris sora möjligt.
Den raot skogen vettande väggen utgjordes tili 3/4 af
sin höjd af löst hopfogade stenblock, riktigt en cyklopmur. Afven de bägge sidoväggarna bestodo af cyklop-virke ända fram tili dörren, sora för tillfället
stängd, ledde tili en genom byggnaden gäende förstuga.
Boningsrummet af stock såg för öfrigt med sinä två små
fönster helt inbjudande ut. Detta var ännu mera fallet
med omgifningen. Själfva bärgklacken var låg, lång
och smal, utskjutande från skogen som ett finger. Här
och där hade det i en fördjupning lagt sig matjord
eller hade sadan blifvit ditburen. Häraf hade den gamle
skapat potatistegar, sträckaude sig utmed bärgklackens
längd, 5—6 aln långa och knapt bredare än en trägårdsrabatt. Men omkring och i fördjupningarna
bärgklacken växte i bördig matjord frodigt grönskande
rönnar och aspar, under hvilkas kronor funnos sitt-

platser, uppförda af släta och glatta stenar. Ett af
träna var så frodigt, att det på den yttersta randen af
åkertegen, som naturligtvis tillhörde åkerns ägare, förtagit rågen dess växtkraft.
Det vittnade om nastan för stort tillmötesgående
och för stor fördragsamhet att låta en backstugusittare
bo inom själfva rågåkern. Blott en bonde kan vara så
lugn, blott en bonde kan låta en backstugusittare bo
så och ännu därtill låta honom anlita farvägen genom
åkern tili byn.
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Ofvanom stugubyggnaden stod ett litet fähus alldeles invid skogen.
Ja, gubben idkade ju boskapsskötsel på gamla
dagar. Det är lyckligt nog för honom, tänkte Henriksson, att afnämarne aro i okunnighet om att smöret icke
är tillredt af en jäntas nätta fingrar, utan af en åttiårig gubbes. Eljes tykte hän, att ali denna ordentligået icke gaf hopp om, att gubben skulle ha förräd af
visor. Hän gick tillbaka tili byn och fann slutligen
i en stuga gubben väntande på att badstugan skulle bli
färdig.
Henriksson var van att gå rakt på sak. Hän
talade dock först några ord om de gamla folkvisornas
skönhet, om huru lätt de undanträngas af yngre och
huru mycket vackert med dem för alltid sjunker i

glömskans natt.
„Ja, sjungen nu hvad Ni kan och det kan alt
hända, att Ni ännu blir en upptagen och hedrad man
på gamla dagar“, uppmuntrade värden.

„Ah“, svarade gubben med en afböjande rörelse.
„Icke bryr jag mig om sådant. Icke behöfver jag det
häller. Aktning och heder har jag rönt af människoma
i alla minä dar, så att nog kan jag göra det därförutan. Men jag är redan gammal
har svårt att minna, undskylde hän
var, stod hän högrest upp, stötte
enstafven i golfvet och drog tili,
stugan:
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„Mitt bröd det är sä smått skuret
Och kastadt så vidt omkring 11
Sedän följde den ena visan på den andra; „sådana, som hän hört, att ungdomen numera icke sjunger“.
Hän sjöng och berättade med samma trohjärtenhet som hän gjorde alt annat. Mången allmogesångare skulle dragit sig för att stämma upp en visa hos
andra. Det föll gubben Malmberg icke in att någon
kunde skratta åt honom. Hän sjöng mer eller mindre
.

fullständigt den ena visan efter den andra, den ena ringleken efter den andra och hans sånger voro ofta vackrare och rikare på poesi än de nya visor, som nu för
tiden sjungas af ungdomen på gungbacken och i lekstugan. Gubben gick så upp i sin sång, att hän glömde
om med afsikt eller icke
sitt bad, och Henriksson aktade sig att päminna honom därom.
Det drog ock långt ut på natten, innan de bröto
upp.
Under vägen gingo de förbi en skock nattsvärmande ungdom och gubben uppstämde:
Gud nåde de flickor som på gossarna tro.
De bli nu så evinnerligen narra;
Först bli de svikna af far och af mor,
Och sedän af syskonen alla.

„Ja-ha! Erfarenheten talar“, tänkte Henriksson.
„Har Ni alltid lefvat så här ensam? Hvarför har
Ni icke kömmit att gifta Er?“ frågade hän efter en
stunds tystnad.
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„Nå, ja; jag kom som ung att få mor och brorsbarnen på min anpart. Då mor dog, var jag redan
närmare 50-talet och snart blef jag för gammal att
tanka på giftermål, svarade gubben lugnt, nastan
opersonligt, utan skryt och utan klagan.
De hade kömmit fram tili grinden, som ledde in
öfver åkern tili gubbens stuga. Denne vände nu sig om
och trykte hjärtligt Henrikssons hand tili afsked. Detlåg
i denna varma handtryckning liksom en tack tili vissamlaren, som låtit honom i minnet återupplefva flydda
bättre tider.
Inkommen i åkern fortsatte hän sin ensamma

vandring mot stugan utan att se sig om engäng.
Så arm och bräcklig, raen hvilken rikedom på
sinnesro! Så tröstlöst ensam och öfvergifven, men
hvilket öfverlägset jämnmod och lugn!
Student Henriksson stod tankfull och såg efter
den garnle, hvars höga gestalt småningom insveptes i
nattens skuggor.

POTT-LEMS HlffiUS
FOGELN.

siggla äissen äin sundas-mori op höst-sidon ti
Oteroddssköjin.
Pass inga opa ti far ti sköjin me bysson
varna mor
he e int alt reisli
op sundas-morin
foglar, som komber i vejin op sundain. Men va tå
he ti säj åt me te ti’n någa.
Nå, bara e hälst sku kom orikti foglar, spasa
ja. A så lad ja själastussarn op härdon å djick
—

—

he hjälft inga ti bid eller näick.
Når ja komd ti Oteroddssköjin, djick ja o djick
väri se
0 int så ja äin fogel op häila sundasmorin
rikti eller orikti: To svor ja riktit o sa: undrar kvart
1 ali h—viti ali foglar a taji vejin
fast fritt e e op
sundasmorin.
Men när ja to komd til Höugklimpn, tär som tom
höug gränan 1 ) växer, tänkt ja som so: jär fick ja i
fjöderst om somarn stjuti äin bra tjädurhöno; tänk om
e sku vil treff se så än ja sku få äin i da o.
')

grän=gran.
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Oså tässä ja sakta fram i forfötren. 1 ) Mor vild
no’ alitilan en ja sku ta styflan op me
hon va allti
så rädd en mastjin sku stick me
men ja vild int;
si ja tykt som so än når ja ingan hunn har, so passar
e bäter än ja gar i forfötren, si, man gar allti letari å
--

saktagari i tom, tykt ja.
Når ja to komd smygand fram ti gränan, flöug
ingon tjädurhöno hälder tär opp. Men som ja to sir
opp, sir ja opp i äin teet 2 ) grän två stor ä biis 3 ) ögor.
Tom sku nu va så stor å biis ä gliter som dom
sku a väri åv bara gull o äild. Tär har ja nu för alt
kva ja a språndji me bysson op sundagan, tänkt ja.
Men no ska ja nu först si, förän ja Springer, tänkt ja
å to någer sakta stig nemari. O tom två ögona tom
glodd bara so biist o so visst op me.
Kva sir tu so biist op me? tänkt ja, kneip fast
om själastussarn o stana.
Nemari todist ja int,
Men når ja nu så nemare op te undre, så ja än
e va liksom äitt grått bisahuvu. O so komd ja ihog
än dom sa än äin gråbisi bodd i te ihulu Höugklimpn.
Ja tänkt reidan bör dra me tibaka, men når ögona

hadd vand se vider skumrastji, 4 ) varsna ja än ten siiri s )
hadd yssom klönar o va yssom äin fogel. Når ja än
så nemari, kund ja varsna yvi ögona yssom horn.
He va äin undi ti fogel, tänkt ja o so komd ja
*)
3

)
e)

forfötren=strumpfBtterna. 2 ) teet=tät.
biis«stint stirrande. 4) skumrask«skymning.
ten suri*den sure; svordom.
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ihog kva mor had sagt ät me. He va väl äin sliker
oriktiger fogel! Men når an tå bara satt o så biisi,
rann sinne op me oja tänkt: Tn må nu va send å
kvem du vil, men int ska du nu tär få sitä.
Sä lad ja själastussarn op kvistn o sku ti bör
sikt; men so brast kvistn o to flöug an äitt litet styck
framåt nemari mot Höugklimpn. Men hän sku nu flyg
så lett ä så tyst än int i världen hälder; alder i ti’na
ja sit äin makan ti fogel. Näräin så stor fogel flyger opp, så bulldrar an annors no’, so än ankan skräm
äitt kompani me rysser. Tessn äter svipa åsta’ so tyst
o so lett än e bara va yssom äin röik sku a fjutsa
förbi.
Adö! tänkt ja.
Kva sku ja tär let set r ) me.
Ja ett! 2 )
Å tär satt an åter åsä so visst å så biist sön’än 3).
Si hara, hur biist du vil, men int ska du nu läng
tär bli sit, tänkt ja, låd själastussarn til öga å sola tik
Men tror du en an bläj å?
Bara int!
Hän siggla op tom stor vingan sin yfvi Höug
klimpn o sidan så ja onor inga mäir.
Skollärarn, hän sa, att e va äin lappsk fjälluggk»,
o he kan man alt tro, än någa lappskt va e.
i) setadyda.

2)

ethefter.
143

*)

sön’ämså att.

UTÅN

KONTRAKT.

'H-

verst från Pagersta herresäte läg på andra
sidan ora skogen vid herrgårdens utängsmarker
Neder-Kärras torp. Man färdades dit långs en smal
körväg tili en början öfver en vid mo eller malm, bevuxen med höga slätstammiga tallar, sora med sinä
kronor i toppen påminde ora palmer. Sä sänkte sig raon och
man kom ned i en däld med förherskande granskog.
Men då man klef uppför och öfver den ett par verst

breda bärgs- och sandåsen, färdades man än genom
gruppvis växlande tali- och granskog, än kom man äter
in i en gles, parkartadt ren tallskog. Slutligen vandrade man fram öfver Ropan-bärgets fjällutskott, som i
långa afsatser sluttade ned mot en lågländt dal, där
vackra himmelshöga granar stodo i tätt fylkade led,
lämnande hvarandra stöd mot stormvinden. Plötsligt
glesnade skogen och man stod vid början af byns utängsmarker. Men klef man ej öfver ledet, som ledde
in i den ängsmarken garnerande tätä löfskogen, utan tog i
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stället af långs den usla vägen tili vänster tätt utmed ängsgärdsgården, komman ungefär efter en kvarttimmes vandring fram tili en lågländt öppen plats, där
i randen af skogen ooh skuggad af en väldig tali, stod
Neder-Kärras välbygda lilla rödmålade stuga med de
små fönsterrutorna ooh de hvitmålade fönsterposterna.
Namnet Kärras bar torpet efter kärrmarken litet
ofvanom torpets åkrar, ett hem för frosten som ock
litet emellan med sin ishand förintade årets förhoppning på åkern. Den förre innehafvaren af torpet hade
därför tänkt genom en kanal torrlägga kärret, ehuru
hän icke förmått eller hunnit fullfölja sin pian.
Den nuvarande torparen Rutström hade ock genast påbörjat arbetet på utfalls-diket, som skulle afleda
vattnet från kärret ned tili en liten bäck, som bildade
aflopp för det närliggande skogsträskets mörka vatien.
Det var en dag i slutet af April, en dag med
riktigt Aprilväder. På morgonen hade solen strålat
ooh gifvit alt en vårlik stämning; nu på eftermiddagen
föll det snö. Eljes hade snön smultit hastigt som sokker i vatten under denna vår. Annu för några veckor
sedän hade den legat i massor, tågen hade på sinä
ställen värit igenyrda, så att knapt gärdsgårdsstörarna
värit synliga engäng; människorna hade skakat på hufvudet ooh spått sommar först tili Johannetiden. Men
våren kom, och den porösa snön försvann spårlöst;
blott i en och annan backsluttning mot norr såg man
ännu i skogen mellan träna hvit snö glimra på marken.
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Neder-Kärrasen hade genast skyndat att upptaga
sitt arbete. Hän höll på att genomgräfva en liten höjning
i marken helt närä invid bäckstranden. Det var det enda
ställe på hela sträckan, där man under gräfvandet hade
stött på sten och denna skulle hän nu undanrödja. Det
blef ett tungt arbete så mycket mera som hän blott
hade hjälp af sin hustru och sin älste son, en liten

fjortonåring.
„Sakta, sakta“, kommenderade Neder-Kärrasvärden, i det hän likt en björn bråkade nere i utfallsdiket omkring stenen.
„Sakta, sakta“, upprepade de tvä andra, sommed
lonnor och spakar småningom sökte höja upp stenen.
„Sakta, sakta!“
Och mjukt och sakta som en stor snöboll höjde
sig småningom stenen tili randen af utfallsdiket och
rullades så några hvarf åt sidan liksom hade man
värit rädd att den skulle vältra tillbaka.
„Sakta kommer länga vägar; brädskan bryter
nacken af sig“, sade en reslig välväxt kari, som en
stund tyst och obemärkt åsett manövern med stenen.
„God dag, god dag“, hälsade hän och klipte lifligt
med ögonlocken, under det hän talade. Hän betraktade
arbetet med kännaremin och ett lätt, knapt märkbart
leende spelade i mungiporna och ögonen klipte. Hau
var synbarligen högst belåten med sig själf öfver att hän
icke blifvit nog olycklig att få bråka med ett dylikt
ofruktbart arbete.
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„Men är du nu säker på att afloppsdiket leder
bort vattnet; har du haft någon agronom att afväga
markens sluttning“ ? sporde den nykomne öfverlägset,
i det hau alt Jämt klipte med ögonlocken.

Neder-Kärrasen hade

hunnit upp ur diket och
det
i det hän lade handen och armen öfver ryggen
då
heredde
hän rätade upp sig
gjorde nämligen ondt,
hän sig att tala. Detta ord agronom hade hän icke
förstått; men icke behöfde hän ju häller förstå hvad
den andre sade; det var ju ändock hufvudsaken, att
hän förstod hvart hän själf syftade med sitt arbete.
Hans ögon lyste, det rödhylta anletet lyste, det röda
skägget lyste, den solbrända fjällande näsan lyste då
hän med utsträkt hand sade: „Fogden harju lika
stora ögon i hufvudet som jag och kan ju själf utröna,
i hvilken riktning diket skall gräfvas. Vattnet harju
nu
vårtiden
nått sin högsta höjd, och öfverflödsnu

vattnet, som söker sig aflopp, visar nog själfmant, i
hvilken riktning utfallsdiket bör gräfvas.
“

Det drog litet tili i fogdens ansikte som hade hän
varsnat, att hän möjligen kunde få litet „snus i ögonen“, om hän altför flitigt klipte med ögonlocken.
Hän återtog dock genast sin förra min och sade:
„Nå, är diket tillräckligt djupt att kunna torrlägga
kärret?“
„Ja, det fär man sedän se“, svarade torparen
med en suck.
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~Ja, nog får man sedän se; men det är för sent
då“, invände fogden skrattande.
„Nog blir det ju svårt då“, svarade torparen.
„Nej, icke hade Ni bort börja med det här, icke.
Salig Löflund lämnade åt Eder ett dåligt arf. Hän var

ock alt bra sangvinisk eller som det heter på ren nyländska: „lite jäppoger“; det var nu hans olycka, det.“
Neder-Kärrasen svarade ej något på en god stund
det stramade tili öfver hans ansikte. Slutligen begynte läpparne skälfva litet och så kom det: „Människan måste nu någonting försöka
icke kan mansitta
invid ett slikt frostnäste med händerna i kors och år
ut och år in se på huru frosten bärgar grödan. Någonting måste människan försöka. Kanske nog karret
sedän lämnar någon vinst för arbetet. Där är god
lerjord.“
Fogden måste skratta. „Lerjord! lerjord! Hvad
betyder det, om där än finnes aldrig så mycket lerjord,
-

■

—

om där icke finnes humus. Se det beror alt på hurudan humus där är! Det borde aldrig den börja med
ett själfständigt jordbruksföretag, som icke kan göra
analys på ingredienserna. Men det är nu så här i
världen, hvar och en, som blott litet kan päta i jorden,

tror sig vara fullärd jordbrukare. Nej, det är ingredienserna; ingredienserna är det, som göra susen. Pins
det icke goda ingredienser, fins det icke humus, och
utan humus är det kapitalt åt fanders med alt hvad
jordbruk heter, det kan jag kavera.“
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Neder-Kärrasen förstod åter icke tili fullo innehållet i fogdens andragande; det blott förstod hän, att
denne ville spela öfverlägsen, men kantänka nu, icke
het det hål på skinnet. Hän behöfde häller icke förstå hvad fogden sade. Hän började bli otålig, men
försökte dock lägga band på sig och småputtrade blott
otydligt något om att en klok kari icke kunde rätta
sig efter hvad hvem som hälst pratade. Eljes var saken den, att de egentligen icke ansågo det nödigt, icke
engång klokt att uttala sinä förhoppningar för fogden.

„Ja, ja, hän som a lasi någa, så väit hän å någa“, svarade hustrun.

Men då fogden vändt dem ryggen, begynte hon
klaga och smäknota öfver det förspilda arbetet.
Neder-Kärrasen harsklade sig och sade slutligen,
i det hän åter smätt misslynt reste sig liksom hade
innehållet af fogdens tidigare andragande nu klarnat
för honom: „Den som hälst litet har ögon i hufvudet
kan se att i kärret är god jordmån. Såg fogden
icke den rika omväxlande växtlighet, som öfveralt sticker
upp från tufvor och tufbildningar. Såg hän icke huru

björk och vide där omväxla med tali och gran! Såg
hän icke huru tufrikt det är och huru dessa tufvor
bära rik och omväxlande växtlighet, odon och örter
af hvarjehanda slag, hvilka naturligtvis alla behöfva
näring, äfven de, för att kunna lefva och frodas. Huru
skulle de spira upp, om där icke funnes matjord.„
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hvad där växer, men icke behöfver
där finnas matjord för det“, invände åter hustrun. Och
som hon själf icke förstod sig på saken, var hon därför så mycket ifrigare att motsäga honom.
Såg hän icke huru usla dessa björkar voro
kerta, magra och nödvuxna.
„Alldeles som herrgårdstorpare", inföll gubben
„Där växer

nu

skrattande.
„Ja just“, svarade hon,
Men gubben förklarade då, att det berodde af alt
mycken
njutning af lifvets goda. „Si he e nu så
för
me björkan som me sombel människor en dom int rik11
tigt vil tål vider te altför mytji itande och drickande
skämtade hän och vinkade med en knyck på hufvudet
efter den bleklagde fogden, som mot en och annan
sup brännvin påstods lämna dem bland frälset, som hade
råd att bestå sådana, vid tillfälle och lägenhet en
,

lämpa i hästdagsvärken eller dylikt.
Hustrun begynte skratta, och hän log äfven godt
som alltid, då hän log. Ögonen lyste, det rödhylta
anletet lyste, skägget lyste, den solbrända fjällande
nässpetsen lyste.
Såvar åter den sakon för denna gång slutdiskuterad.
Hän såg sig om utefter det långa, djupa, jämna
och välgyorda utfallsdiket, som öppnat sig för hans
flitiga spade, och hän kände i sitt hjärta något af ska-

pandets fröjd, något af den fröjd man känner efter ett
med möda, men med framgång fullbordadt arbete.
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Hän tog åter spaden och började sitt tunga, työtä arbete, obekymrad om fogden ute i byn och uppe
på herrgården gaf honom erkännande för hana sträfSamtria, tysta arbete eller icke.

Neder-Kärrasen arbetade denna sommar mera rast-

iöst än någonsin och gaf sig ro hvarken dag eller natt.
Fivickberg hade man redan kallat honom, medan
lian tjänade som „mellandräng“ på gården. Och nu
var det dock helt annat! Hän kände ju mer än förr,
att hän arbetade icke blott för sin egen otan ock för
sinä barns lycka. Ville hän rota sig fast på torpet,
inåste hän ju under de första tiderna uppbjuda ali
sin arbetsduglighet. Ty förrän hän hade torrlagt karret, kunde hän icke vara trygg för att icke missväxtår
på missväxtår kunde drabba honom. Och förmådde hän
fcke torrlägga kärret, ja, dä kunde det gå honom som
det gått hans företrädare. För barnens skull arbetade
hän, för barnens skull hade hän tagit emot torpet.
Här skulle de ha ett hem att växa upp i, och då de
engång funnit hemmet för trångt och dragit ut i världen, skulle de här tinna åtminstone en nödhamn, där
de i händelse af motgång och vidriga väder kunde söka
skydd.
Dä hustrun varnade honom för att så „fäkta för
brinnkära lifvet*, svarade lian endast: „blott vi engång
få alt i ordning, få vi det nog lättare sedän!“
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„Ja, ja, men du får icke fakta så för brinnkära
lifvet. Du gör ju rakt ända på dig. Ooh dä du engäng skulle kurnia draga nytta af ditt sträfvande, ligger du kanhända med torfvan på näsan“.
„Nä ja! barnen få ju det.“
„Ja, Gud vet!“

gjort något
Huru skulle världen se ut, om alla i tiden tänkt
som du. Medan vi lefva, må vi lefva i arbete; nog
få vi sedän i grafven hvila i fred ooh ro“.
Därmed blef det igen för denna gång. Neder-Kärrasen var emellertid rastlöst värksam. An gjorde hän
ofta under
dagsvärken tili gården än arbetade hän
natten
på eget jordbruk; det var då svalare, sade
hän. Det såg under denna sommar tidtals ut som om
det för honom icke funnits skilnad på dag ooh natt;
då hän blef trött, lade hän sig ofta uppe på „stallsskullan 11 ooh det fullklädd för att så mycket lättare

„I alla fall käns det godt

att ha

vakna upp igen.
Särdeles ansträngande blef för honom arbetet i
utfallsdiket. Hän måste ju för hvarje spadtag slunga
upp den tunga leran ur det på sinä ställen mer än tre
aln djupa utfallet. Svettpärlorna sprungo upp runda
som ärter på hans panna ooh skjortan på ryggen var
våt som hade hän stått under en störtdusch.
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Det var några veckor senare. Hötiden var inne.
Den första dagen Neder-Kärrasen var ute för att
siä hö, höll hän flitigt på ända tili sent på kvällen.
Hvar och en, tili och med den mest härdade arbetare,
blir efter den första dagens majan de öm öfver veka

lifvet, „lisår“, som det heter.

Neder-Kärrasen hade
ock följande morgon svårt att komma upp, så öm var
hän i kroppen. Hän tog dock genast lien och gick på
nytt tili ängen. Snart nog mjuknade hän upp och höll
på ömsom med lie och räfsa tili kl. 11-tiden i den ljusa
sommarnatten.

Följande morgon skulle hän på dagsvärke.
„Hon är 1 /2 3, klockan
vill du int stiga upp
sade hustrun, i det hon mildt skuffade tili honom. Så
gick hon och lagade i ordning hans vägkostpåse. Kom
så igen och ruskade om honom; men det var svårt att
£å honom vaken. Då hon slutligen fick „lif' 1 i honom
och hän reste sig upp, kände hän sig så trött och
„lisår“, att hän icke visste huru hän skulle kunna hålla
ut hela dagen på herrgårdens äng. Hän ångrade att
hän „tagit så kärt i“ föregående dag. Men hän hade
dä velat „slå under“ så mycket som möjligt, isynnerhet som alla tecken lofvade uppehållsväder
och
hvem kunde väl sedän veta huru länge detta räkte.
Kl. 4 var hän framme på gårdens äng. Det låg
dagg i gräset, sora därför gick lätt att maja. De gingo
en tio tjugo liar efter hvarandra. Hän kände på sig,
att hän nog lätt skulle kunnat föra sitt slag, om hän
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värit kry och rask för tillfället.
ansträngning uppe.

Nu höll hän sig med

Den främste lien icke blott gick raskt undan,
tog breda vackra jämna slag, så jämna att icke
ett strå stod upp inom dess område.
Så okänslig ock Neder-Kärrasen i många fali var,
ville hän dook icke lämna skäl tili anmärkningar emot
sig. Hän hade från „barnsben“ värit van att göra rätt
för sig och akulle väl hällre tålt ett par tum kalit stål än
klander. Och anmärkningar skulie nog lätt göras af
fogden, som vid första bästa tillfälle skulie låta gammal, på lager hvilande ovilja bryta ut
det visste
hän. Tili 1/ 2S tiden gick det äfven hra undan för honom, slag upp och slag ned. Men naturen låter icke
göra våld på sig. Hän begynte kanna sig illamående,
klef upp tili närmaste skogslagg och kom där tili uppkastning. Hän skalf i hela kroppen „limalöus x) som en
utan

härfva“. Hän gick emellertid tili arbetet igen ochförsökte nu hinna upp de andra.
Hän hade trott sig ha krafter att arbeta för fullt
dagsvärke
som en vanlig dagsvärkare
trots alla
de ansträngningar som hän där hemma nyss förut gemen det blef den tyngsta arbetsdag hän
nomgått
i sin tid upplefvat.
Tillika kände hän sig skoftals så sömntyngd, att
hän var rädd att snafva öfver egen lie.
')

Limalöus» slapp* utan last hållning.
157

UTAN KONTRAKT,

den sedvanliga frukostSlutligen slog klockan 8
timmen. Hän var så trött, att hän icke förajådde äta något;
drack blott litet kärnmjölk ooh lade sig genast ned att
sofva, i det hän anmodade on af dagsvärkarne att väcka
sig, då arbetstiden åter var inne.
De andra stojade och skrattade omkring honom
utan att hari märkte det ringaste däraf. Och då klokkan slog 9, var det icke så lätt att få honom väkt.
Hans kamrat ruskade först med ett par kraftiga hand-:
tag om honom, men då det icke hjälpte, stälde han
sig på knä med munnen på 1 kvarters afstånd från
Rutströms öra och begynte entonigt och jämt mana
honom att stiga upp: „Rutström, Rutström!
Hän ropade ej högt, men i stället entonigt och
oafbrutet. Hans förfaringssättt päminte mycket om en
stenhuggare, som med släggan enformigt och jämt
drifver borren in i bärget. „Rutström, Rutström, Rutström!- Den sömntyngde begynte klagande vrida på
sig. De omkringstäende skrattade. Rutström, Rut-<
—"

‘

„

ström, Rutström “, Ijöd det lika obarmhärtigt och en-

tonigt.

„Nå, nå, nå“, jämrade sig den sofvande liksom
bedjande om medlidande.
„Rutström, Rutström 11 Ijöd det alt vidare utan
afbrott och Neder-Kärrasen sprang smått brydd, men
klarvaken upp.
Sömntyngden hade emellertid lämnat honom, och
hän kände sig jämförelsevis rask un der hela förmidda,
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gen. Men så kom den långa eftermiddagen, het, tung.
och svettdrifvande. Hvad solen denna dag länge höll
sig högt på himmelen! Det tyktes honom tidtals rätt
som hado den stannat i sitt lopp.
Trött blef hän och hade man hela dagen hållit
på med inäjning, hade hän värit tvungen att „göra sig“
sjuk och mcd skam draga bort tili närmaste skogsbacke att där hvila ut. Nu fick man emellertid räfsa,
höet i strängar. Hän snafvade mot en tufva och kom
så att trampa i höet. Då hän såg upp, säg hän, att
fogden med skadeglad min gifvit akt på hans trötthet,
„Trampen icke höet tillbaka ned i gräsroten, då,
ni engång fått af det“, sade denne. Neder-Kärrasen
svarade ingenting, men arbetade så mycket ifrigare.
Det var icke utan att hän med en viss elegans fö.rde
räfsan.
Men då solen gått ned och dagsvärket var tili
ända var det ock slut med Neder-Kärras,ens krafter,
Tröttheten prässade samman hans hjärna liksom mecl
en hei mängd osynliga händer, benen vägrade att göra
tjänst och hän raglade då och då som en drucken. Då
lian gick genom herrgården, fästehan sig vid, att tjänstflickorna gåfvo akt på honom. Det klarnade tili för
honom, att hän raglade. Hän ansträngde sig att gå
rak och rakt, och hän kände att han; lyqlqades så där

tämligen.
Jaså, suckade hän, hän hade nu sålunda hunnit
därhän äfven hän, att hän raglade af trötthet. Ha n
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hade nog förr, då hän var dräng på gården sett, att
en eller annan efter en ansträngande dag kömmit raglande hem. Den tiden hade hän skrattat däråt. Nu
fann hän, att det egentligen var ingenting att skratta
åt; hän var snarare nu böjd att gråta. Emellertid var
hän ledsen öfver att tjänstflickorna sett honom ragla.
„Skratta, skratta 11 puttrade hän, „nog kan det ock för er
11
randas en tid, då I icke skratten.
Hvad akulle de häller förstå honom, tänkte hau:
,

icke visste de ju huru öfveransträngd hän var. Och
människor som minst försökt, ha ju lättast sinä härda,
ofta lättvindiga omdömeu öfver andra tili hands.
Neder-Kärrasen gick öfver den vidsträkta åkern,
där rågen sakta vajande för vinden liksom hälsade den
flitige arhetaren. Hän säg det icke. Hän kände icke
huru vänligt beställsamt vindarne med blomdoft dansade honom tili mötes. Med stelt blickande ögon och
stundom raglande gång stampade hän framåt. Hän
hade ock mer än en 1/ 2 mil hem. Uppkommen genom
björkskogen in på tallmon, satte hän sig här med ryggen stödd mot en väldig fura i den torra barrdoftande
svala kvällsluften på mon. Hän ville blott hvila litet
helt litet. Ett stycke ifrån honom satt i en tali på
en famnshöjd frän marken en spillkråka med hufvudet
under vingen lik en i trädet inslagen kortskaftad granrisyxa.
Bäst hän satt, såg hän endast en granrisyxsa,
men i detsamma skrann den väldiga tallen undan och
160

lITAN KONTRA KT.

tog yxan med långt, långt i fjärran; hans ögonlock
runno tillsamman, hufvudet skrann ned mot bröstet
ooh hän sof godt tili långt inpå morgonsidan känslolös 1 för den visserligen lindriga nattkylan. Kom så
hem kl. 2—3 tiden ooh lade sig då yttermera för att
få hviia ut.

Det var pä höstsidan. Kärrasen hade redan
rågen sådd och vårsäden bärgad. Hän kunde nu egna
mera tid än förut åt utfallsdikets uppgräfvande. Hans
företrädare hade ju redan päbörjat detta utfallsdike,
soin akulle torrlägga karret genom att afleda vattnet
tili bäcken. Neder-Kärrasen lofvade en dag att ha det
i fullt
skick efter tre år; men hustrun visste nog, att
det myeket tidigare skulle bli färdigt. Hon kände
mycket väl hans ifrigt otåliga lynne, som fordrade, att
„arbetet skulle vara färdigt samma stund hän började
därpå“. Dagligen höll hän på att gräfva, och hon fruktade för att hän skulle öfveranstränga sig
hän såg

redan helt tärd ut. Och hän var ännu långt från bäckstranden. Med rep utstakade hän riktningen och upphögg efter repet dikets bräddar för att få dem jämna
och diket prydligt och rakt. Det var ju ett arbete, som
skulle bli beståndande för tider då hän icke mera fans
hän arbetade ju för att säkerställa sinä barns framtid. Emellanät hade hän äfven hustrun och älste gos161
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sen tili medhjälpare vid arbetet, men de hade dock för
små krafter för ett så tungt arbete ooh tröttnade snart.
Men hän höll på tili sent på hösten, sä länge
blott marken var ofrusen; och tidigt följande vår skred
hän redan tili värket, förrän kalan ordentligt gått ur

jorden.

Det var i början af september följande år. På
Neder-Kärras torp var en högst egen syn att skäda.
Med träskor på fötterna och spade på axeln tägade
Neder-Kärrasen, åtföljd af hustrun och alla barnen ned

tili utfallsdiket.
Det var nu så godt som färdigt. Hän skulle endast behöfva upprifva mellangärdet. Nere vid bottnet
begynte hän gräfva hai på mellanväggen. Snart nog
strömmade det mörkbruna vattnet ut och flög i en stråle
långs dikesbottnet. Hän fortsatte att underminera väggen, tils hän slutligen våt och lerig blef tvungen att
klifva upp för att hugga bort resten af mellangärdet,
som dock af det påströmmande vattnet refs i stycken
och fördes ned långs diket tili bäcken.
Barnen stodo tysta omkring.
Först då fadern på uppmaning af hustrun gått in
för att taga tort på sig, först då hoppade och sprungo
de i jublande fröjd kring modern.
Vattnet föll under dagens lopp småningom i kar-

ret menut torkade det icke.
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Neder-Kärrasen gick följande dag barfotad i det
gytjiga karret och fann snart att afloppsdiket var för
grundt. Det sved och brände honom i bröstet som
hade hän haft ett hett stryklod därinne. Hän var närä
att brista i gråt, då hän för hustrun berättade om hum
dåligt resultatet af så mycken möda och besvärlighet var.
Den dagen tog hän icke ett spadtag mer. Hän
låg liksom andligen och kroppsligen tillintetgjord. Hela
framtiden syntes honom så mörk. Hän säg
hän hade
ju ålltid faktat för brinnkära lifvet och hvad var hän
bättre för det
mörker bakom sig, mörker omkring
sig, mörker framför sig. Huru hade hän icke arbetat
under dessa år! Hän hade i detta företag lagt så stor
insats af sinä krafter, att hän redan kände, att hän
icke kunde arbeta i en framtid synnerligen. Och hvad
hade hän vunnit! Stort ingenting! Knappast skulle
torpets åkrar bli mindre frostömma, om hän icke orkade helt och hållet torrlägga kärret. Nej, det var ett

dåligt arf hän emottagit af sin företrädare. Näppeligen skulle häller någon annan så med hela sitt jag
vägat sig på ett sådant företag som hän, Kvickberg,
såsom man kallade honom. Det låg tyvärr en viss sanning i detta okvädingsord. För kvick var hän tyvärr.
Hans hustru försökte trösta honom, men hän vred
sig otåligt under hennes trösteord. Som hon väl kände
honom af gammalt visste hon, att det var bäst att låta
honom hållas. Nog skulle det snart åter gä öfver;
snart skulle hän åter vara den förre, driftige Kvickberg.
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så onådigt de blefvo
Hennes ord hade också
värkat ett omslag i hans tankegång. Hän
emottagna
började frukta för att hän sett saken i alt för mörk
dager. I detta hänseende var hän ock en Kvickberg,
kvick att släppa sitt tag och låta skrämma sig från
fullföljandet af det mål hän engång föresatt sig.

Följande dag begynte hän åter gräfva utfallsdiket
djupare. Det var nu vått och på samma gång kalit,
och hän stod i det kalla vattnet dagen om; emellanåt
steg det honem högt upp på benen. Tillika blef det
i hög grad ansträngande, att dagen igenom kasta den
tunga gytjan upp öfver kanterna af diket.
Så arbetade hän rastlöst in emot november och
utfallsdiket närmade sig alt mer sin „fulländning“.
En dag insjuknade hän häftigt. Hän kände äfven, sedän hän kömmit hem och satt sig framför en
uppgjord brasa, en dödskyla i ben och fötter. Hän lade
sig i sängen och lät täcka in sig väl, men fick ej var-

Hän kände det tvärtom som hade denna kylä
spridt sig upp ända in i ryggmärgen på honom.
Följande dag hade hän stark feber och låg sedän
sängliggande sjuk i flere veckor. Tvänne gånger hade
hustrun låtit stadsbud från byn gå tili tals med doktorn. „Han var sjuk i hela kroppen, men i bröstet
mest“, vidare upplysningar kunde ej det första budet
mare.

lämna, och det andra var ej häller stort bättre.
Emellertid gaf sig febern ; men frisk blef hän icke.
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Sedän hän förgäfves vecka efter veeka väntat på förbättring, begaf hän sig själf tili staden.
Den förr sä rödhylte mannen satt gulblek i släden; tili oeh med det förr så lysande röda skägget
ha de förlorat i färg.
Det var andra tider, förr ooh nu! Förr hade hän
sprittande af lif och lust åkt denna väg. Huru annorlunda nu! Fattig och utarhetad, kanske med döden
i barmen, hlek och hvit som om hän legat under jorden satt hän och högg efter sin dagsvärks-„kavås“.
Då hän kom tili staden, gick hän genast tili
stadsläkaren. Nog var ju provinsialläkaren också en
hra kari; men se stadsläkaren var den skickligaste hän
hört talas om och så kunde man tala med honom „rik-

tigt som med en honde“.
Det var en grundlig undersökning Neder-Kärrasen
undergick. Hän tykte, att doktorn med sin nervosa
rörlighet och sitt flitiga hamrande omkring honom i
hög grad påminte om en hackspett hamrande på ett
ruttet träd; och att lian var ett träd, som tagit obotlig röta; det kände hän tyvärr nog.
Då läkaren slutfört undersökningen, skakade hän
lätt på hufvudet, såg upp på Neder-Kärrasen och rykte
fö rvånad tili, då hän såg dennes lugn, såg leendet i
de matta ögonen. Hän hade icke tänkf säga huru det
fö rhöll sig, men nu kom det: „Stackars guhbe; icke
hlir det mera kari af dig.“
~Detta harjag äfven längesjälf fruktat 11 svaradeNe,
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der-Kärrasen och böjde lätt på hufvudet, mera såsom det
tyktes af trötthet än slagen af den afkunnade dödsdomen. Med en halfkväfd suck tog hän upp sin börs
men dä doktorn afböjde hans försök att betala, trykte hän
dennes hand, tackade och gick med bondens stilla
underdåniga resignation.
Det var sålunda utfallsdiket, sora knäkt honom.Nu var det visserligen färdigt. Nu skulle denna mark
lämna goda skördar, men hans kraft var bruten. Dock
det skulle ju bli tili gagn för hans barn, och då
hade hän ju icke arbetat förgäfves. Hän hade värit
oförsiktig, men för den som är fattig, är det icke alltid lätt att vara försiktig. Hän hade arbetat som en
kari, sträfvat som en kari; stupade hän ock, hvad gjorde
väl det. Hans barn skulle ju så mycket mera hälla
honom som en mönsterbild för ögonen. Och det var
ju väl, det.
Hemkommen drack hän sötmjölk och tog pliktskyldigast in medioin; men hälsan återkom icke. Gulblek, aftärd och vemodsstämd satt hän på sängkanten
i sorgsna betraktelser och anstälde jämförelser mellan
nu och fordom. De starkt utvecklade musklerna på
armar och ben hade förtvinat tili ett intet, och då hän
med fingret strök långs den slappa huden, säg hän
burn det venösa blodet i ådrorna under huden utan att
flyta fram undan fingret slog upp i snirklar. Denna
omständighet fann hän i hög grad oroande. Emellanåt
var hän raskare och då steg hän upp och deltog litet
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i arbetet eller följde blott med och gaf goda råd
gammal och erfaren som hän var.
Men det var för stor ansträngning, och hän måste
åter intaga sjuksängen.
Barnen och hustrun fingo efter bästa förmåga
förrätta arbetena, den älste sonen åter gjorde numera
alla dagsvärken ooh fick däremellan arbeta hemma.
Blott i undantagsfall legde man arbetsfolk. Tili
och med själfva nyodlingen upptog man tili stor del
med egna krafter.
Medan modern och de äldre barnen efter förmåga
uppgräftade stubbar och röiter och sammandrog dem
midt på tegen, vaktade de yngre den antända delen af

kärrjorden.
Den sjuke fadern satt eller halflåg dä dagarne
igenom ute på sveden för att kunna följa med det hela,
äfvensom för att ge akt på att icke matjorden skulle
brinna jämte stubbarna och trärötterna och mossan.
Barnen fingo springa härs och tvära öfver tegen med
illa beklädda fötter och slå med tunga tallruskor ut
löpelden, som med en lekatta smidighet och roflystnad
i mossan sökte sig väg ut tili skogen.

Det var en solvarm dag i slutet af juli på 2:dra
året efter det Neder-Kärrasen insjuknat. Hän hade alltid önskat få upplefva den första skörden från svedje167

UTAN KONTRAKT

karret
och hän hade nu hunnit så långt! Hän hade
hela försommaren fröjdat sig åt att se huru vacker
halmen stod och huru fullkorniga axen voro. Men det
var ju ändock icke något att lita på. Råg som växte
i en kärrodling var ju mera ömtålig än råg på väl upparbetade åkrar. Hau hade visserligen säkerstält åkrarne
sä vidt åkrar i vårt land kunna säkerpå torpet
ställas för härjande frost; men det var helt naturligt,
att hän dock var mån om att fä en god skörd från

svedjelandet, hvarpå hän nedlagt så mycken möda och
sä mycket arbete. Hans hjärta jublade därför den stund
hän sag, att halmen började draga sig i gult från roten
uppät. Axen voro ännu smätt grönskiftande, men voro
dock redan tillräckligt rnatade
d. v. s. fullgångna.
Det var därför hög tid att taga tili skäran. Stod rågen på kärrsveden längre, torkade rågkornet för mycket
och fick i sädant fall ett skrynkligt och ömkligt utseNu däremot kunde hän, om den genast bärgades, vänta sig en grofkornig, vacker råg.
Den angenäma sinnesstämning, i hvilken hän un-

ende.

der dessa dagar gick, var för honom den bästa medioin. Så lätta dagar hade hän icke på läng tid haft.

Emellertid begynte under skördetiden ett rykte
sprida sig, sora väkte oro i jordtorparnes sinnen. Det
var ryktet om förhöjda utlagor tili herrgården. Fogden
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hade sagt, att kollegierådet lofvat höja gärderna
för följande år. Ryktet, som snabt gick ~frälset“ rundt,
mottogs i hvarje stuga af ett utmanande: åhå! Man
talade i en förolämpad, förbittrad ton och gestikulerade
med armarna liksom för att värja sig mot den hotande
faran. Så gick man tili sin granne med sorgsen och
förbluffad uppsyn liksom vid hvilken oförmodad olycka
som hälst. Och så hegynte man orda i saken, tils
man slutligen äfven här talade sig varm. Så lofvade
man sätta sig tili motvärn, men var redan pä hemvägen något mindre modig. Då man följande morgon
uppvaknade, kände man ett smätt obehagligt minne
väckas tili lifs liksom hade man värit pä kalas aftonen
förut och im kände bondänger och själfförakt öfver
hvad man sagt och gjort. Hvad kunde man ock göra?
Hvartill skulle motstånd gagna? De hade ju ej något
ordentligt kontrakt, ett sådant som skulle hafva värit
bindande på en 20—30 år. De hade med sin husbonde
blott ingått aftal, uppgjordt „fyr ögon emellan". De
åter som hade skrifvet kontrakt hade det blott pä „årsde fingo när som hälst stryka pä foett ars uppsägningstid. Deras husbonde
hade sålunda lagen på sin sida. Hvad lönade det då
att prata. Hvartill tjänade det att spjärna mot udden?
Var det ej klokast att fmna sig i hvad hän
om det blott blef någon möjlighet att göra det.

fardag“

d.

v. s.

ten med blott

Så resonnerade i tysthet litet hvar.
Det rådde ock under den följande tiden en dof
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hvartill tjänade det väl att omtala en
trumpenhet
sådan ledsamhet. Det var bäst att låtsa om ingenting
och bida tiden an. Kanske doge det fula ryktet af sig
själft; kanske var det ock blott fogdens funderingar,
när alt kom tili alt.
Neder-Kärrasen låg orolig, äfven hän. Hän hade
visat erhållit löfte att få afkastningen frän kärrjorden
för samma arrende som torpot. Nog hade papper på
saken ändock värit säkrare, ett kontrakt på 50 år t. ex.
Men hvem hade väl då vågat väcka fråga om skriftligt
kontrakt? Det sirulle då uppstälts så stora fordringar,
att man icke gått i land med dem
och så hade det
raot
sin
husbonde.
Emelju värit att visa misstroende
lertid lugnade det honom, då hau hörde, att det blott
arit fogden, som taiat om, att utlagorna tili gården
skulle förhöjas, Fogden hän pratade ju så mycket;
det var ej så stort att fästa sig därvid.

v

Så gick någon tid.
Men snart uppdök historien igen. Denna gång
hade kollegiirådet själf sagt det åt en af torparne, som
värit nog oklok att fråga honom om saken. Samtidigt
flck man ock från annat hali höra, hvarför man hade
fått påökning. En af kollegiirådets söner, som tjänade
vid ett garde i Petersburg hade där gjort skulder och
fört ett öfverdådigt lif. De tili procentare lämnade
falska växlarna måste för släktnamnets skull inbetalas.
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Det var en hei egendoms värde och de lorut högt beskattade torparne skulle yttermera beskattas. De redan förut utarmade underhafvandene skulle under tidernas lopp småningom i sitt anletes svett afbetala de

bonvivant-skulderna, i hvilka uppgingo långa räkningar på fina supeer, champagne-räkningar, penningar
slösade pä kvinnor i den högsta samhällsställning, penningar slösade på fala kvinnor ur de lägre klasserna,
cigarrer ä 25 kopek per styck, gjorda för löjtnanter
och unga embetsmannakandidater, som aspirerade
pä lifstidsfängelse
räkningar på Gud vet alt hvad
en lättsinnig ungdom i en världsstad behöfver, en
stora

ungdom som icke har en aning om huru tungt det är
att själf förtjäna ihop siika summor.
Torparne samtalade åter med hvarandra mer elleimindre öppet, alt efter somman trodde sig kunna lita
på grannen.
Eljes varman försiktig i sinä yttranden. Man
kände lagens paragrafer dragna omkring sig som maskorna i en not, och husbonden kunde hvilken stund
som hälst draga noten upp på det torra d. v. s. vräka
dem på landsvägen. En torpare utan annat kontrakt
än blott ett sådant på „årsfardag“ står rättslös; det

är ju blott sin herres godhet hän har att trygga
sig tili.
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Det var på höstsidan de en söndag kallades upp
tili herrgården tili tals med kollegiirädet, såväl t.orpare
som backstugusittare.
På en upphöjd kulle hvilade palatset af sten, stort
och öfverväldigande, omgifvet af fredliga åkerfält, vid
hvilkas utkanter lågo här och där i grupp torparnes små
kojor, halmtaktäkta, ledbrutna och lutande, hopplöst
sökande stöd af hvarandra, raedan deras små fönster-

gluggar med de solstekta, grönskimrande rutorna vemodigt blickade upp tili palatset.
Hvilken harmoni!
Palatset stod där tungt och öfverväldigande, hotfullt och nedtryckande såsom rikedomen, då den kömmit på orätt hand, såsom makten, då den icke förenas
med ädelmod och vishet!
Det var ett pinsamt ängslande tryck, ty man visste
icke hvad man af framtiden hade att vänta!
Neder-Kärrasen så skral hän eljes redan var, hade
äfven låtit forsla sig tili herrgården.
„Nå, du harju fått en så god skörd i år?“ sade
fogden med sitt falska leende, som hän sökte dölja
bakom en olycksbådande vänlighet.
„Ja, si det beror på „ingredienserna“ ooh sedän
ännu mera på „hymysen“, svarade Neder-Kärrasen.

Fogden klipte med ögonlocken och gick.
„Ho kan sig i ryggen gripa“?“ sade Neder-Kärrasen tili Svärd, en af backstugusittarne, känd för stor
arbetsskicklighet och duglighet.
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„Nä, ona ingen annan kan det; nog kunna torpare det“, sade Svärd och pekade ut öfver de församlade gårdsunderhafvandene.
De sutto merendels hetänksamma och försagda,
uppradade långs bänkarne i dagsvärksstugan. Blott en
och annan pratade och det i tämligen lågmäld ton.
„Nej, jag tackar Gud“, sade åter Svärd, „attjag
icke är i en usel skuldsatt torpares ställning, och att
barnen redan äro stora.
Par jag för stor påökning, kan jag låta flytta
etugan min hvilken stund som hälst och potatislandet
suckar jag icke häller efter.
Annat är det med en jordtorpare, särskildt med
den som har stugan full af barn. Skulle de alla våga
säga upp sig på engång, men det göra de aldrig alla om
de ock skulle lofva det. Osäkert är det äfven, om det
skulle gagna tili nägot. Nog skulle hän få några stakkare att försöka sig på det igen. A andra sidan kunde
det kanske för mången vara en ren fördel att i tid bli
bortjagad, ty godvilligt flyttar ändock ingen; det har
,

jag sett; de skola först blifva utkramade som svampar
och så bortvräkta, då går det.
Si, man vill försöka!
Och försöka fån I alt, om I ännu tänken orka
med högre skatter, var säker på det.“
„Det beror nu alt på huru mycket hän höjer på“,
sade Lillstusen. 1 )
') hemma

ifrån Lillstu.
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„Ja, visst ja. Men illa mig räds, att I stannen
under huru svära vilkor som hälst.“
„Det är helt naturligt“, sade Neder-Kärrasen, „när
man arbetat ut sig, då kan maa icke mera tanka på
kyratt flytta annorstädes än tili fattiggården eller

kogården.“
Tårar kommo honom i ögonen; haa strök med
afvig hand öfver det bleka ansiktet.
„Nog är det så, nog“, framsuckades här ooh där.
„Nog får man arbeta på herrgårdarna“, sade Svärd.
~Och redan från barnsben får man börjapå; 12 årspojkar hänga som knaggar hakoni plogen; därför bli de
ock knaggar i alla sinä da’r; därför ser man ej mera

häller bland det uppväxande släktet någon visklig 1 )
karl“. Hän bröstade sig omedvetet, i det hän kastade
en blick öfver församlingen. Hän var ock själf värkiigen bastant bygd, en ståtlig och stark kari och jämfärde man honom med de andra var hän att ses som
en stolt och fullgången fura bland martallar.
Detta sista utlåtande träffade litet hvar; litet hvar
hade i små omständigheter låtit sinä barn arbeta öfver
höfvan. Svärd, som ej åsyftat någon specielt, märkte
det på tystnaden. „Kast stakan i hunnhopnil tänkte
hän, „han e tar, så kvinkar an“,
,

„Sä vill det litet bli här och hvar“, sade slutl ) visklig*vid
sinä sinnen; normal; här; normal tili
växt och hållning, „ordentlig“.
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ligen Neder-Kärrasen med en suck, „arbetet tilltager,
i och med det befolkningen ökas.“
„Ja, annat var det förr i tiden“, sade åter Svärd,
att man behöfde lifva upp stämningen.
märkte,
som
~Då fingo barnen samla krafter, medan de voro barn
och ännu litet därutöfver, efter hvad det tycks. Min
farfar berättade alltid förr om att Stor-Jeppas Anders
Jovan ännu fick di, då hän var så stor, att hän kunde
stå bredvid modern med bröstet i munnen och var den
tiden redan så matto stark, att hän kunde bära 20
kappar råg pä ryggen."
Det skrattades godt åt Svärds öfverdrifna berättelse.
„Icke mindro duktig pojke var Bronstu Simon-bisom Ni kanske ha hört omtalas. I sinä unga
sin
dagar gick hän utan byxor ännu då hän var på tjugonde året och stalp så engång med qvarnlasset i ett
utfallsdike. Länge räkte barnaåren för dem; men så
växte det ock kärna i dem.“
Det var nägot af Rousseaus originella tankar, som
själtfallet på Svärds tokroliga sätt tänktes och uttalades. Hän afbröts emeliertid i sinä betraktelser af fogden, , somj kaliade torparno upp tili tals med kollegiirådet, icke alla på engång, utan en och en i sender
det var så de lättast skulle böjas
ifall motständ

försöktes.
Det tyktes alt korama att draga länge ut. De
som värit uppe,| kommo nedslagna tillbaka, skakade
på hufvudet och sågo misströstande ut. Hade äfven
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en och annan sluppit för så billigt, att lian trodde sig
kunna slå sig fram, var hän tillräckligt försiktig —en
att icke låta någon
sorglig erfarenhet tvang därtill
få blicka in i sitt hjärta. Sakernas värkliga läge mäste
hän härefter dölja. Bättre att synas fattig och dock
äga något än att kanske en dag skuldsatt och måhända
utpekad som oärlig drifvas med barnskaran ut pä lands-

vagen.
Slutligen koni Neder-Kärrasens tur. Trött och
sjuk och böjd klef hän uppför trappan och koni in.
Kollegiirådet hälsade honom med den öfverlägsna vänlighet hän ofta brukade anslå mot sinä underhafvande.
Neder-Kärrasen var så trött att hän mäste sätta

sig. Det var en undantagsförmån, som kom den sjuke
tili del. Neder-Kärrasen säg ock så skral ut, att hän
knapt tyktes kunna hålla ihop mer.
Kollegiirådet tog fram ett papper och läste upp
de nya pålagorna; bland annat: en veckodag tili i året.
„Må jag icke betala tillräckligt redan. Kommer
icke kollegiirådet ihåg, att ingen just ville springa pä
torpet efter Löflunds död. Tili och med fogden sade
då, att hän icke engång skulle tagit det tili skänks.
Det räkte ju ett helt är, innan kollegiirådet fick någon
att taga emot det och Gud vet, om någon skulle tagit
det, om icke jag gjort det“.
~Men nu skulle mången taga emot det äfven mot
större förhöjning än den Neder-Kärrasen får“, svarade
kollegiirådet.
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„Det är möjligt

svarade Neder-Kärrasen.
„Men vet Kollegiirådel huru myeket arbete jag nedlagt
därpå. Jag har under dessa år nedlagt så myeket arbete därpå, att jag nastan blygs att tala om huru galen jag värit i arbetet. Jag har tänkt få ett hem för
mig ooh minä barn. Det har ock blifvit ett annat torp
än det jag mottog; men det har stått mig dyrt. Jag
har därpå nedlagt icke blott svett ooh möda, utan äfven min hälsa och minä krafter. Kollegiirådet säg huru
jag såg ut, då jag tog emot det och ser huru jag nu
ser ut. Det har kostat ett människolif
det är med
mitt lif jag köpt det, soin är utöfver hvad det. var, då
jag tog emot det. Därför håller jag efter mitt enkla
förständ det för rätt att minä barn skola få tillgodonog“,

göra sig detta i någon mån“. Hän blef varm under
det hän talade, det var gamle Kvickberg igen, som
kröp fram. Hän kunde förödmjuka sig; men ett tu tre
stack hans hetsiga lynne upp igen, och hän lät då alla
hänsyn fara. Det var då detsamma, om det gälde att
gorma ut mot dem, hän kort förut ödmjukt böjt sig
för eller om det gälde att kasta sig på ett sådant arbete som uppodlandet af karret.

Kollegiirådet gjorde en otålig rörelse med hufvudet: „Icke rår jag därför, att någon är så galen, att
hän gör af med sig. Skall jag betala för hvarje dumhet minä underhafvande göra, då kunde jag få mer än
nog att svara för. Torpet måste ju vara och förbli
min egendom, det må Neder-Kärrasen väl kunna inse.“
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„Visserligen; men jag borde få draga fördel af
mitfc där nedlagda arbete och det får jag icke nu.“
jag ber dig
„Kan du höra på ett ord förnuft
jag sade reupphöra att prata innehållslöst snack
dan, att jag tog hänsyn tili det arbete du där nedlagt.
Ty det står fast, att jag kan få för torpet ett högre
belopp än den påhöjning jag fordrat af dig. Du bar
att väljä mellan att betala eller att flytta.
„Nå, nå“, svarade Kvickberg: „jag tänker snart
tili kyrkogården; men ett ville jag doek dessflytta
förinnan ha visshet om: „skall jag nödvändigt få påhöjning, vill jag för minä barn ha detta skrifvet i kontrakt på bestämd tid“.
Tanken på barnen grep den sjuke; rösten stockade
sig och tårarne kommo honom i ögonen.
„Jag har icke uppgjort skriftligt kontrakt med
minä underhafvande. Det kan eljes icke ske utan en
noggrannare undersökning af torpets beskaffenhet och
då på högst 10 år“.
„Kanske det då får bli“, svarade Neder-Kärrasen,
tog sin mössa och gick.
Då Neder-Kärrasen kom ned, hälsade honom Svärd
glad som alltid.
„Nå, du hade mycket att påstå, tänker jag.“
„Nog har jag alltid sagt hvad jag haft att säga“,
svarade denne.

„Nå, där får man höra en kari som säger sanningen. De andra våga icke säga stort någonting;
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jag vet icke, ora de äro rädde för fogden, som sitter
och lyss, (fogden satt och klipte på ögonen ooh sväljde
pillret), eller hvad hin går åt dem, men de som värit
uppe tili tals med patronen, äro alldeles som äkta männen i deras förhållande tili ungkarlarne. Jag kommer
så väl ihåg från ungkarlsåren, huru jag
en rallbuse
som jag alltid var
alltid frågade dem, som voro
gifta, angående ett och annat förhållande, som en ungkarl naturligtvis icke kan ha så fullt reda på; men aldrig fick jag något riktigt upplysande svar. Alldeles
lika är det nu ock. Men nog är det hra sorgligt att
folk skola vara tvungna att så där dölja allting, vara
tvungna att tala i smyg eller fara fram med osanning.
Däraf följer sedän käringaktighet och oärlighet af

hvarjehanda slag. Hvems är felet? Är det folkets eller
husbondens?' 1
„Är det folkets, är det icke så mycket att undra
pä“, svarade Neder-Kärrasen. Man gör ett och hvarje,
då barnen svälta. Jesus tager ju ock främst af alla
böner, som röra detta värt jordiska lif, bönen om värt
dagliga bröd. Ja, ja. Vårt dagliga bröd gif oss i dag,
heter det ju. Först sedän komma de följande bönerna.
„Och förlåt oss vara skulder Och inled oss icke i frästelse“, fortsatte Neder-Kärrasen. „Det har jag icke
förr kömmit att tanka på och icke har prästen häller
sagt det“, menade Svärd „men bestämdt ligger det en
mening däri; en mening, som borde litet närmare begrundas af världens store“.
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Tysta ooh nedslagna tili sinnes begåfvo sig torparne hem; men Kärrasen kände åter mer än förr den
där dödskylan i benen, som trängde upp ända in i ryggmärgen. Då hän kom hem, lade hän sig genast ooh
steg sedän icko upp mer. De två siata dagarna låg
hän helt medvetslös och säg blott liksom förvånad ut,
då det kerta dödsarbetet begynte och döden, med hvilken det är öfverflödigt att uppgöra kontrakt, kom och
frigjorde honom från jordiskt tvång.
Men då i framtiden en ättling tili herrn på Fagersta skrifver gårdens historia, skall hän väl, äfven hän,
låta den förvånade allmänheten veta att Fagersta’s historia är dess ägares historia.
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