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Out kopporna och vaksinationen.
Pest, kolera, smittkoppor ännu i dag fnnna wi knapt

höra nagot af bcöfa orb utan en hernlig rysning, en föreställ-
ning 0111 liågoiiting hemskt, ornotständligt, skickadt af en straffande
audainakt till folfenS färödelse. Men blicka wi ett ärhnndrade
oi) något liingre tillbafa i tiden, läfa wi oin de gränslösa öbe=
liiggelfer, soin sinittosannna farsoter ästadkoinmo dland de folk,
Uun (efbe da, kniina wi stönja huru längt frainoin wära förfa-
der wi stä, da det gäller liekäinpandet af slika härjande lands-
plngor, Kopporna aro i antägande! Dä wi i dag höra dessa
orb, luuna wi cj göra ofS en föreställning oin hwilken skräck och
bäfioan de nnikte för ett ärhnndrade tilldaka. Men wi hafwa
hiiller icke en miina, oin hwilken gränslös ödelaggelfe de förorfa-
kade. Ej allenast hela familjer ntan hela städer, hela landsän-
dar dogo fnllkoinligt nt, hopar af grymt wanstälde, stinkande lik
betäkte de wägar, där fjnkdomen farit fram. I stora staror
stydde männifkorna fran städerna och de angripna landsbygderna
för att i ftogar och ödemarker dölja fig för den frnktanswärda
fienden, men ofta nog upphann hau dem äfwen där och gjorde
gemeufam fak mcd köld och hungersnöd för att i massa dräpa
dc olycklige. Alla lagens och famhällets band woro npplösta, de
fjuka dctäkta soin de woro med mariga stinkande koppbölder, till
oigenlänlighet wanstälda af sjnkooinen, läinnades ntan wärd och
tillsijn att hoptals dö till sois ät korpar och hnndar, rnedan alla
soin tinnu ei angrioitö frän förständet af skräck och fafa begäfwo
fig yiä för att dock i sin tnr hinnas, stnpa pa wägen
cller och sora srniltan widare till ännn förstonade trakter. Barn



Om kopporna

flndde frän sinä föräldrai och föräldrar, soin ei mer i dessa
swullna, särbetäkta och illalliktande inassor kunde stönja sinä älsk ■■

liiigars drag, grepos af den allmanna besinningslösa skräckeil
och följde de flyende. Dylika stildringar frän olika land skänka
oss dessa tiders histoiieskrifware osta nog de förefalla oss
otroliga, me» äro dessmärre sanna. Lätom oss detrakta nagra
sifftor för att kunna göra oss en ungefärlig föreställning on: de
massor kopporna stördade. Först pä 1500 talet singo de nordi-
sta lande» gora denna fnlktanswärda sjukdoins bekantstap. Ar
1779 dogo i Ewerge öfwer 15 tusen människor i snnttkoppor,
är 1784 betndligt öfwer 12 tusen och likasä är 1800. I det
öfriga Europa war dödlighete» ej mindre och nian deräknar att
under siutet af förre arhundradet oinkring e» half miljon mä»-
nistor ärlige» skördades af kopvor»a ensamt i den»a wärldsdel.
En half miljon människor! En sadan oerhörd siffra har ej det
blodigaste, mest förödande krig nägonsin uppnätt! Och andra
wärldsdelar hafwa ingaluiioa trösterikare siffror att uppwisa:
man har gjort den erfarenheten att ju lägre ett folk stätt i bild-
ning och ciwilisation, ju större okuningheten och läheten warit
dess mera hjalplöst har det stätt gentemot sinittosamma farsoters
härjningar.

I Amerika hade kopporna warit totalt okäilda ända tils
denna wärldsdel är 1492 upptäktes af europeema, hwilka dland
annat godt och ondt äfwen dit öfwerförde koppsmittan. Här
sick den ett lika widsträkt som tacksamt fält för sinä härjningar.
Det sägs att wid en koppfarsot, som utbröt pä Grönland endast
G persancr sinppit undan nied lifwet af 2 tusen angripne. Äf-
wensä berättas det hurusom, dä sjukdomen angrep en af Ameri-
kas större indianstannnar, den rasade sä häftigt, att döden stun-
boui inträffade nägra timmar efter insjuknandet. De sjuka gre-
pos af förtwiflan fä att mänga dödade sig själfwa, snart lägo
liken i stora högar inuti hyddorna och ruttnade eller uppätos af
hundarne. En af de äldre höfdingarne tillfristnade; han sick se
sinä hustrur och darn dö efter hwarandra och när han siutligen
war ensam kwar af en ssara tappra krigare, lade han sig bred-
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auib bc ayhörigas lit iiiswept i fin buffelljub och förtärde hwar-
fen nmt ellei- dryck intitt besö böben flutabe Hans kwal.

Knapt näqon wia af luärlben har blifwit förskonab fmn
koppornas härjningar, alla albrar och sanihällstlasser hafwa fätt
lietala fin fta 11 at beiiua tyrmin, soin bragt kojorna säwäl som
palatsen att genljnba af weklagan, och >not hwilken man war
sä flillkoinligl förswarslös. Förgäfwes ljobo »ninkameS klago-
fdiiacr, bar de wanbrabe i procesnon mcd rökelfe och rabband,
anrooanbe ben häinnanbe försynen 0111 förstoning frän betta
ftultanswärda gissel, lnvarmeb han straffabe en brottslig inansk-
lighet, Tct skulle gä här säsoni alltib, att bär räbwill oföretag-
samhet och hjälplös klagan bCott drifwer elanbet tili sin höjb och
lätcr jämntcni ohörb furklinga i rymderna, bär fan ben forstanbe
miinniskoanben, ben uä sin företagsainhet och sitt eget fömuft
litanbe manNgheten nstabkomma stora ting. En wanlig böblig
»lännistä war det förbehället att resa ben danun niot sinittkop-
poruaa härjningar> soin inwer ärhunbrabens lopp hwarken mnn«
favncö frcmima mässor eller en hel inänsklighets ängestfulla suk-
kan klinnat ästabkonima, Denne man, hwars nainn genom ärtll-
senben skall lefwa blanb människoslägtets största wälgurares war
Edward leuner, oaksinationens nputäckare.

Det sker bock ingenting stort i wärlben, som ej reban till-
förene unber tibens 1000 blifwit pä ett eller annat sätt färbe-
redi, ingcn stor uppsinning göres sä och utan grunb i>
bet furflntna, att ej mänsklighetens sinnen reban pä ett eller
annat sätt gjorts mottagliga för densamma eller att ej uppsin-
naren själf genam tibigare försök och arbeten i sainina riktning
af anbra blifwit pä den wäg han mäste följa
för att nä bet mäl han sträfwar till. Sä war det ock med len-
iiovo upptäkt. Han war inglllunda den förste, soin sökte och för-sölte medel mot smittloppornas sträckwälbe, ehuru han war den
förste, som bärnieb näbbe ett tillfrebsställaiibe resnltat.

Litom osö bä, innan wi aå att ägna hela wär uppmärk-
samhet at oatsinationen och oe lysande trimnfer denna stankt sin
upptilckare och Hans wetenslap, kasta eil hastig dlick pä själfwa
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foppfjufbomen, dcss utweckliug och de första förföken att uppstllllll
fkyddsmedel mot densamma.

Kopporiia uppträda alltid säsoin följd af suutta. Det fin-
nes intet exempel pä att de skulle uppstätt af sig själfwa och
äfweralt, där de utbrutit bland wilda folkslag, har inan ägt
bewis för att de blifwit iuförda utifrän. WiSserligm är det
t. ex. i stora städer, där koppfarsoten hastigt sprider sig wida
omkriitg, omöjligt att i hwarje fall precis afgiira huru och hwar-
ifrän suutta n kömmit, men under sädaua förh ä llanden äro till-
fällena till smitta sä utomordentligt talrika, att det more en
därskap att tro eNer pasta, att sjukdomsgiftet skulle blifwit alst-
radt pä nytt af sig själft i hwarje särskildt fall, som es nöjak-
tigt kan förklaras genom att mcm precis kunnat följa med fmit-
tans öfwerföring. Andedrägten fynes wara den hufwndsträkwäg,
pn hwilkcu sjukdomsgiftct inlränger i människokroppen. Sjuk-
domen yttrar sig soin bekant genom stark feber, wärk i korsryg»
gen, hwarpä följer utbrott af bläsor pä hufwudet, i ansigtet och
slutligen öfwer hela Vläsorna fylla sig ined war, in-
torka och dilda sä kallade nifioor, hwilka, dä dc affalla, lämna
eftcr sig fördjupade ärr. Snuttäinnet finnes med full säkerhet
nti bläsorna och rufworna. Sedän dessa torkat, didchäller det
sig wärksanit under äratal, säkert mer an twä är och kan i form
af ett sint pnlwer eller damm fästa sig wid klader, möbler, wäg-
gar samt pä alla inöjliga föremäl. Uti sjukrummet kan det
llfwen förekonuna i luften, men det flyger icke gärna längt och
man har intet enda exempel pä att koppgiftet furts med win-
darne och sälunda gifwit anledning till utbrott af smittkoppor,
ej haller därpä att nägon blifwit fmittad ute i fria luften, ehuru
sudaut stendart skulle kuuna inträffa i folksamlingar o. s. w.
Alla de folkslag, oin hwilka mi hört att de fätt smittkoppor, haf-
wa kömmit i närä beruring med koppsjuka. Huruwida smittäm-
net äfweu innehällcs i den luft, som utandas af den koppsjuka
och i Hans uttömningar, är icke fullt säkert, men sä sannolikt
att man, hwad uttömniugarna beträffar, ej bor föra bort dem
ur fjukruminct, innan man med järnwitriol, karbolsyra eller nä-
got annat frätmedel förstört möjligen förekommande smittänun'.
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Utom pä det wanliga sättet genoin audedrägten kan smitt-
ämuet äfwen pä andra wägar inkomina i kroppen, t. ex. genom
sär och sprickor i hudeil. För mängn hundra är sedän iakttog
mai» redan att peisoner, som pn sädana tillfälliga wägar ädrogo
sig [mitta, fillgo helt lindriga smittkoppor, att dessa slogo ut
företmdeswis i och oinkring säret och eildast sparsaint ä den
öfriga kroppen, fanit att sädana personer sällan dogo eller bles-
wo sä wanstälda i ansigtet, som de hwilka pä wanligt sätt bleswo
smiltade. I söljd häras uppstod tanken pä nwjligheten att genom
m sriwilligt ädragen lindrig sjukdom skydda sig mot den wan-
liga swära koppsjukdomen, och sä utbildade sig smittkoppymp-
ningen sannolitt pä slere ställen oberoende as hwarandra.

Det är as stor wigt att es sörblanda denna smittkopp
ympning med vaksinationen eller ski)ddskoppympningen,
sum den äswen bliswit kallad. Wid den sörre tog man wärk-
ligt snnttkoppögist och inmnpade pä sriska människor, hwilka där-
för äfwen fingu wärkliga sinittkoppor, som för omgifningen woro
sulit ut lika farliga som de pä wanligt sätt ädragna och hwilka
till och med stundom förde den ympade själf till döden; om
styddskopp>)!»pningen skola wi senare tala.

Smittkoppmnpninge>i war redan tidigt känd i olika dclar
af wärlden säsom t. ex. i Kina. Frän Turkiet öfwerfördeö den till
England af engelska sändebudets i Konstantinopel gemäl. Hon
födde därstädeö en son, pä hwilken hon lät inumpa sinittkoppor.
Sjukdomen aflopp lindrigt och sedermera lät hon äfwen hemma
i England ympa en dotter. Däreftcr wann smittkoppi)mpningen
en wiss spridning bäde inom och utom England; förnämligast
bock inoi» de högre kretsarne af samhället; till och med furstliga
personer lato pä sig inmnpa smittkoppor. Genoin att efterhand
förbättra ympsältet kom man sä längt, att endast nndantagswis
nägon af de sälunda ympade dogo eller ens fingo mera swärar-
tade koppor. hade detta slyddsmedel äfwen stora olägen-
heter, som gjorde, att det aldrig blcf riktigt allmänt, allra minst
öland det fattigare folket, och att det sä smäningom lipphörde
alt anwändas. Dessa olägeuheter woro förnäinligast att den,
som nnderlastnde sig mnpningen, först lmder en tid af tio dagar
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mäste iakttllga en miingb förberedande lltgärder, mäste halla sig
pä en bestämd kost, taga in laxennedel m. m. och att han slut-
ligen insjuknade, säsom redan tidigare nämdes, i markliga smitt-
koppor med stark feber och utslag, ej blott pa ympningsstället
utail ofta nog öfwer hela kroppen, om ocksa ej i sadan mängd
som roid wanlig koppsmitta.

Da, som nri meta, dessa nmpkoppor woro fullt lika smw
tosamma som de wanliga, men den sjuke däremot osta nog war
sä litet beswarad af dem, att han till och med kunde röra sig ute
bland människor, war det klait, att de för omglfningen skulle
blifwa ännu farligare än wanliga smittkoppor och smittan skulle
kringspridas i än widare kretsar. Detta bekraftade sig äfwen
till sullo just i England, där under de första fyratio aren efter
smitttoppympningeils införande dogo 14 tusen personer mera än
under de närmast föregaende ft)ratio ären. Dock behöll den i
detta land sin ställning langt efter det den redan i det öfriga
Europa war utdomd och först 1840, flere ärtionden efter det
vaksinationen öfwer alt tillkämpat sig erkannande, blef smittkopp-
yinpningen genom ett parlamentsbestut i England förbjuden.

Om sälunda ej smittkoppympningen medfört mänskligheten
nägon direkt nytta, om den twärtom bringat död öfwer ett
större antal än den räodat, hade den dock säkert det goda med
sig, att den öpunade ögonen för möjligheten att widtaga
der mot koppsinittans härjningar och beredde sin nenä för len-
ners stora upptakt, vaksinationen, sä att denna vä ofantligt koit
tid hann öfwer hela den cimiliserade wärlden sprida sin wal-
signelse.

"Man hade redan tidigt i landsbygdeil pä olika trakter
obserwerat ett slags koppor, som slogo ut ua jufren och spenarne
hos kor (äfiuensom hos far och swin), att dessa koppor stundom
smittade och slogo ut pä händerna hos dein som mjölkade och
att de, som en gäng haft dylika kokoppor ej mera woro mot-
tagliga för smittkoppor. Det berättas att den engelske läkaren
Edward lenner en gäng, medan han ännu war en ung medicine-
studerande, hade hört en sticka frän landet yttra: „lag är icke
radd för smittkoppor, ti) jag har haft kokoppor." Dessa ord
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föfte sig i hons minne, han säg en möjlighet skmnto ott frälsa
silt folk och hela niänskligheten fran en af den tidens fasansful-
laste och meft frnktade olyckor, Och frän denna tid ciano.De han
hela silt lif ät att stndera kokopporna, deias jmittofamhet ocl>
markan af deras öfwerförande pä männifkor, Till först tog han
vaksin, soin han tallade srnittäinnet af det latinska ordet vacca,
som betober ko, of e» slicko foin hode kokoppor och vrnipade där-
mcd en otto ars gosse, hwilke» äfwen ganska riktigt fick dnlika
tllppor. Da hlln sednn pä somme gosse inmnpode wanligt smitt-
kopogift ntan att gossen sinittades, ansäg han sig redan knnna
wara säker pä fin sak. Han ntsörde nu slere mnpningar, dels
frän >nä»niskor, iorn hade kokoppor, dels direkte frän kor, och
alltid med sonima lyclliga päföljd. De ympade blefwo onwttog-
liga för Eappfrnitta. Hien nu inträffode nägonting, soin fursatte
lenner i stort dryderi och tnktes knllsla alla Hans sälraste beräk-
nlngar: han träffade en inöiigd personer, soin med säkerhet upp-
anfwos hafwa haft kokoppor och som fcotf öfwerföllos af sinitt»
koppor. Han förtwiflode docl ej, nton onstalde de noggronnoste
undersökningar och fann nn, att det finnes en onnon utflags-
fiiikoom af förwillande likhet med kokopporna, soin ocksä angri-
per samma djnr, äfiuenledeö öfwerföres pä handerna, men ingo-
lnnda läninar nägot skydd mot smittkoppor, hon kallode denna
sinkooni falska kokoppor och sä snart han lart sig med säkerhet
diirifrän stilja de ätto, mar han orf fullkumligt säker pä fin sak.

Under sinä trägno och ihärdigo forskningar, sinä noggranna
»»dersukningar och tolriko fiilsök hode lenner emellertid hnnnit
noro femtiu ärs älder innon han är 1798 onsäg tiden mora
lm« alt göro fin uppfinning dekont för rnärlden. Hon mille
icke onioin ott i förtid, innon han ännn själf rnor olldeles full-
lofflligt iifnHulnoob orn meolets oswiklighet, ntbasnnera detsanirna,
Möjligen fbrwärka det förtroende han ansäg det rnara rnärdt.
äßen sä inar ocksä segern fnllständig: de fä stärninor, som höjdes
till motständ, forstnmnmdeö eller ufwerröstadcs snart af det all-
moiiiia jnlilet, ufioer hela wirlften spred sig nnheten att smitt-
toppornas makt wlll taiten och det lennerska vaksinärnnet sökte
sig wiig tili de aflägsnaste landöändar. Inoin högst fä är rnar
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vaksinationen införb iifweralt och sä lysande woro desä wäiknin-
gar, att säwäl leinier själf som ftere Hans samtida redan med
full tillfursigt drumde oni den gyllene ttb; dä smittkopporna
helt och hnllet skulle förswiinm frän jorbeit och blott lefwa
i imrniet af den fasansfulla styggelse, som de under ärhundia-
de»as lopp ästadkoinmit. Ett och annan fruktade redan at
jorden icke mera skulle räcka till att föda alla deiii, som sko
nades frän smittkopporna. Detta i förening med de siffroi
wi redan tidigare anfört, kan gifwa en fureställning om hwilka
massor kopporna före uaksinationen stördade. Lätom ofS nu
äter taga siffrorna till hjalp för att med swart pä hwitt mija
skilnaden i koppornas framfart före och efter vaksinationen.
För Swerge, där vakstnationen infördes är 1801, hafwa mi
rätt noggranna uppgifter, hwilka wifa oss, l)uru wälsignelserikt
lenners Uppfittning wäikat i wärt moderland. I Swerge dogo
är 1752 öfwer 10 tusen personer i smittkoppor; 1757 äterige»
öfwer 10 tusen; 1703 dogo öfwer 11 tusen serhundra;
1768 äter öfwer 10 tusen; 1709 öfwer 10 tusen; 1773 öfwer
12 tusen; 1770, hwilket wi redan omnämt och som war det
allra swaraste koppäret, öfwer 15 tusen; 1784 öfwer 12 tusen
och 1801 öfwer O tusen. I allmänhet gick autalet döda ej un-
der 5 tusen om äret. Ten minsta dödligheteu iuföll 1780, da
serhundrnsjuttioen och är 1775, dä 1 tusen twähundrasjuttiofem
personer aftedo i smittkoppor, men dessa twanne är utgjorde all-
bclcj särslilda undlmtag! Ai 1802 säledes efter det vaksinatio-
nen blifwit införd i Swerge, ehuru ingalnnda annu färdelez
allmant, dogo 1 tusen femhuudratrettiotre i smittkoppor; 181»
dä ikyddsympningen wunnit fastare fot finner man redan en
tydlig minskning i dödsfallen, det äret dogo ättahundratjugofyra;
sedän finner man ett >ämt aftagande och 1820 dogo endast ett-
huudrafyratiotre; 1822 endast 11. Pä 1820 och 30-talen upp-
stodo äter mera swärartade farsoter, under hwilka kopporna togo
fart, men i den allra swäraste. som inträffade 1830, dogo dock
iöe fullt 2 tusen, ett jämförelsewis ringa tal, dä wi betänka
hnrn mucket större folkmängden nu war mot i slntet af förre
ärhundradet, dä 10 till 12 tusen ej war nägon owanlig dödlig-
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httsWll. <Bn fioör odh Inngroarig foppfarfot börjabe långjamt
år 1848 och nnbbe fin höjbpunkt 1851, imber hwilket nr åtcr
bctijMigt öfmcr 2 titfcn personer bnfnbe unber för fjiifbomen.
IDetta tat fan unöferOgcii fpiias högt nog, meii unberstiqer bocf
be gijniammoftc åren t förre nrfjunbrabet, om roi från[e be reban
näinba inibmitagäåreii 1775 och 1780, bå fopporna rooro sä
owmiligt »lilba, I'lren 1843 till 1846 bogo enbctft fcmtmaiitagbt
23 pcrfoncr i hela Swerges rike. Ester 1853 till och rneb
Ist 1 hafwa ärlign böbsfallen i fmittkoppor nägra gänger ituber-
stigit hnnbra, ingeii gäng öfwerstigit tusen. Wi linfwa längre
upuehällit o)ö nrio Swerge, emebnn betta lanbs förhällanben i
det närmaste likna wärt eget lanbs och wi bärifrän äga be nog-
grannaste och tillfiirlitligaste uppgifter. För att bock nfwen ifrån
Jintanb inebbela »ngra flffror anföra wi följcrnbe. Dm mi
ktraktn kopporna och ben böblighet be ästabkoinmit i föchällande
tili hela fkaran af öfriga fjukbomar, fä wi för wärt lanb neba»-
stnenbe tai: af hwarje hunbra perfoner, foni bogo nnber be tio nren

1781—1760 skörbabes af koMtna 12 å 13,
17(11—1770 räknabes af hnnbra böbe 14 k 15 i koppor.
1771—1780 bogo 10 pä hnnbra.
1781—1700 ontkring 11 och
1701—1800 onifriiig 10, pä hwarje hunbrabe.
Vaksinationen införbeä i Finland är 1802, ba ben första,

lyckabe kokoppyinpningen wärkstälbes, och feban bess ha biiblig-
hetsförhällanbena stält sig pä följanbe sätt: pä hunbra böbe aflebo
ittibcv be tio nren

1801-1810 omknng 7 i koppor;
isi I—lB2o war beras antnl 5 h (»;

1821 1830 bogo 4 pä hnnbra, och likafä
18.'il—iSK);
Is I! i «50 fanit
1851- 1860 bogo blott 2 och
isin Isto fttecigen 3 perfoner i koppor pä hwarje hunb'

ratal böbe, Om man nn betänker, att vaksinationen ingalnnba
warit allinänt genornföro och att sälnnba en stor bel af beni,
fom hiiv upptngitö foni böbe i koppor, albrig warit vaksinerabe
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och fer, [jitru boct ben afintänna böbligheten i foppor märflmrt
■tiftagit, måfte mau luilligt erranna att oaffiiiatioiieu årligen räb=
dat och fortfnranbe riibbar tufentalö niäimiltolif. Att fjufbomen
till fin natur ingahtiiba blifroit mUbare äu i forna bagar fe toi

•bävaf ntt beu fortfaranbe meb fainma häftighet fom förr rasai
'blanb ovaksinerabe. Isunnerhet blanb späba barn ar bödlighe-
ten alt «mut sä stor, att af hlinbra, fom iixfjufua i fiiiittkoppor
fjuttio [törbaä of böben.

Dm nmn ocffå ej sä allbeles sällan fer att perfoner, fom
blifwit vaksinerabe likwäl angripas af kopporna, blifwa bessa
bock fällan häftiga och föra allbeles ytterst fällan till böblig ut=

■gång. Tetta är äfwen en föibel af vakfinationen, fom inga-
lunba fär läinnas obeaktab. Ti) bet är pä längt uär icke vak-
finationens enba förtjänft att ben räbbat otaliga niäiinifkolis
undan en säker böb ofta nog habe böben warit tusen gängei

,att förebraga franifor be fiiljbfjukboinar, foin woro fmittkoppoi-
naö wanligll wapenbragare, Huru inänga af beui, foin i form
bagar tillfrifknaoe nr kopporna, woro ej för hela lifwet böfroa,
blinba, lplta och wonstälba, en börba för fig själfwa och fina
mebinäiiniskor, Däroin hafwa wi i wara bagar knapten crning,
ben ftora allinänheten har nastan helt och hällel glömt, hwad
finittkoppor will fäga, hwilken förfärlig fjukboin be forboin woro,

Huru mängen har wäl tänkt fig en niobers lidanbe, bä hon ftob
franifor fitt ohyggliat wanstälba barn, hwars kropp fpribbe om-
kring fig en obräglig ftank, hwars anfigte fwält upp till en
oforinlig klninp, foin knappast kunbe wibröras ntan wänijelfe!
Om inan äniin i ivära bagar stnnboin träffar en och anna»
med fnla ärr i ansigtet, nägon gäng en person, som i smittkop-
por förlorat ena ögat o. f. m,, sä ser inan bock sällan lingon,
hwars hela lif efter sjnkboinen bliswit en kebsa af kwal. Cch
betta hafwa uri uaksinationen att tacka för.

Likasoin alla ftora och wälsignelsebringanbe upptäkter hai
•ej häller uaksinationen saknat sinä inotstänbare och beras antal
har ökats ju mera ininnet af koppfarfoternas gränslöfa öbeläggel-
fer unber förgängna tiber hnnnit förblekna. Tom wanligt är det
okiinnigheten, fom mest tagit sig talan i saken och träot npp mot e»
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iimittmng, som ben tlllgna och sllinwetsgranna wetenstapligll
fovffiiingcii, ftöbb pä infigt i ämiiet och noggranna beröfniugar
sunnit roota i n(Io injttig och iiöbroaiibig.

Man har melat pästä alt genoiii Daffinntioiieit
ofunbn luätffor i froppeii, som göra lnännifforna fjuEUga, att wi
feban fopponia rnotarbctatå i ftället fntt en inaöfa anbra fjuf=-
bornor, förut ofriiiba, som i lifa Ijög grab fom fotonia atigripa
och gbra af tneb niäniitffonia. Sctta är enbaft löst prat; bet
hnr beroifat sig ntt ben attmnnno bbbligheten ör för är blifwir
alt niiiibre, hwiltet roftl ej skulle nxira fallet, oin inänniskorna
blefwe fjukligare och kopporna ersattes af anbra lika föröbanbe-
fjiifbornar. I fannnanhang meb ben anfurba bewisligen ohäll-
bara beskyllningen niot uaksinationen fär mau äfrocn stunbom
[jöra, hurnsoni bet wore ett otillständigt ingripanbe i Gubs räb<
slng att genom inmnpandet af giftiga äimien föka fkybba sig mot
m sjnkoom, fom 1)0.11 i sin allwishet fänbt öfwer
Pä fäbana nttalanden kan mnn enbast meb en namngifwen tyst
liikare fwara: „stä bä ocksä meb betsamma ihjäl alla läkare, rif
neb flnssar och bammar i floberna och förklara krig ät hela ben
mänskliga bilbningen"!

En anmnrkning, fom bä ej är sä fnlllomligt haltlös fom be
sörenäcnbe, är att bet stunbom hänbt, bet anbra fjnkoomar meb'
naksinen öfwerfdrts frän fjuka pä förnt frifka barn. Desfa fall,
iovgligci i och för sig, hafwa bocT fä ntomorbentligt fällan in-
lnisfat och bä alltib förorsakats af flarf, fom ej mera kan före-
fomma, feban vaksinalionen bl ismit stälb pä en fnllt orbnab fot
och anförtrotts ät pälilliga perfoner, hwilkas förfla regel är att
nlbrig taga vaksin af andra än erkänbt frifka barn. Hwab beir
oimnivfiriiigeii äter beträffnr, att inan borbc anwänba vaksin frän
nrnvfliga kokoppor och ej taga ben frän ymputflagen hos män-
niskor, swara wi att reban lenner fjälf lika ofta anwänbe yMp»
iimne frän uaksinpnsller hos bem han själf uaksinerat som birekte
fnin kokoppor, och att änba feban bess betta fatt stäbfe blifwit
meb fnllkomlig framgäng bcgagnabt och tili och meb wisat sig InckoA
lrnttre iin vaksinationen frän kokoppor, hwilken operation forbrar
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alldeles särskilda »mtt och steg, som ej äro sä lätta att iakttaga
af hwem som hälst.

Det borde sälunda icke kunna bestndas, att uaksinationens
nytta ar ofantligt niycket större än de olagenheter man päbördat
densllinma, isyirnerhet som dessa olagenheter dels äro gripna
ur luften, dels utan swärighet kunna fullkomligt upphäfwas.
Att barn stundom i följd af vaksinationen fä en lindrigare eller
starkare feber och allmänt illamäende samt att swullnaden och
umhcten omkring det ympade stallet pä annen nägra dagar kunna
-förefalla lilet beswärliga, ma wäl iöe utgöra nägot skal att und-
wika en ätgärd, som skyddar för en af de swäraste och obehag-
ligaste sjukdomar.

I betraktande af alt detta skulle man nastan tycka att uak-
sinationens utomordentliga och i ögonen fallande fördelar bort
göra att icke nägon skulle uudandraga sig eller de sinä densam-
ma «ch att wi sälunda skulle komma alt närmare uppfyllandet
af lenners förhoppning att smittkopporna med tiden blefwe en
okänd sjukdom. Äien um man ä aiidra sidan har i minne män-
niskonaturens manliga tröghet och likgiltighet, som gur att mau
wanligen ej tanker pa att fiirbereda sig mot en fara innan det
nr för sent, och när man wet, hnru okunuighet och widskcpelft
städse göra det segaste motständ mot de allra nyttigaste och wäl-
signelserikaste uppfinuingar, bör man ej häller förundra sig att
icke vaksinationen i nägot land blifwit riktigt allmän, innan rc-
geringen tagit saken om hand och genom formlig lag pädjudit
dcusamma. I flere bildade land finnas därför redan lagar,
som tnnnga hwarje medborgare att läta uaksinera sinä barn och
öfweralt har vaksinationötwänget ästadkommit en nedsättning af
dödligheten i koppor. I England till exempel hade förr än uab
sinationen war känd ärligen af en miljon inwänare 3 tuse»
dött i koppor, cfter uaksiuatioucus införande dogo pä samina
antal inwänare, endast fyrahnndrafem i koppor, men sedän
uaksinationstwäng blef genom lag infördt, hwilket i England
inträffade redan är 1833 har koppdödligheten ärligen warit en-
dast twähundrafemtio af en miljon inwänare, Äfwen i Swerge
infördes redan är 1853 lagbuudeu uaksiuation och ej
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hllft milebiiiitg att raam missnöjb meb refuttaten. I TtManb
Hl lagen out ffybböympning sä fträitg. att till och meb fängelse-
straff åbömnö bem soin wägra unberkasta sinä darn bensainma.
Denna lag fureskrifwer: „Vmp»i»g meb sk>)bbskovpor skall tittbcrgå:

1, Hwarje bar» före titgåitgen af bet pa bess föbelseär föt-
jande kalenberäret;

2. Hwarje lärjtmge i en allniän läroanstalt eller priwat-
skola, soin bärstäbes sylt sitt tolste är."

För milttftrcn äro ainut slere ympningar söreskrisna, »ten

sör anbra fullnuiriia har inan ej ansett bet läinpligt att päbjttba
iwängsyinmiing, ehnrn man numera wet, att ej vaksinationen
siilert skybbar för längre tib än tio ör frainät Just i benna
umstänbighet, att en i barnboinen utförb skiibbsynipning inga-
limba ntebför full säkerhet tuot smittkoppor for hela lifwet, hafwa
mi att söka orsaken tili att lenners brönt oin sntittkoppornas
förswinnanbe frän jorbeit ännu i wär tib är sä långt frän sin
flillborban. Först seban bet dlifwit allinänt bruk att lata vat>
sinera sig en gäng hwart tionbe är, knnna wi meb större skäl
förena oss i lenners förhopmiing.

Men bet gntnla orbspräket, „3iont bygbes tele uä en bag",
for äfwen »n wara wär tröft, bä wi se httru längsamt öfwer-
lysselse» um uaksinationens niibwänbighet wäxer in i bet all-
manna mebwetanbet. Till eit burjan sä wi wara nujba meb
att knnna bnitgct saken sä längt att intet enba barn i wärt lanb
htniter tmi ars älber utan att wara uaksinerabt. Det är jtt
flrnämligasi blnitb barn, som smittkopporna plaga giira sinä,ri-
kaste skörbar; bessutom är alltib en vaksination bättre än iitgeit,
och oin ben ej häler ät alla lämnar fullt skybb mut koppor tm-
het clt helt lif (somliaa, som äro minbre litottagttga för smitta
kuuna nog tvara stijbbabe geitom eit uakstnation,) sä kait ben
bock i betyblig utan mildra sjnkdontens häftighet.

Ätt tmfsiitationeit ännn tils wibare ingalunda i wärt lanb
innehaft ben ställning som ben bort, och att wi säluitba i betta
fall stätt bdtibligt efler t, ex. wärt gaiula moberlanb Swerge,
botta har rebnn läiige itärt bekymmer hos fosterlanbs: och män-
Nistoryännen, som meb gräntelse sett, httrttsom ärligen ett mängb
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mäniiiffor och framför alt fmä barn offrats ät en sjukdom, som
pä ciroilifationeiiS närwarande ständpunlt iiigahmda boxt sä ut-
öfwa ett sädant heriawälde. De klagomäl, som ärligen inlupit
frän prowinsialläkarene pä mänga orter öfwer nllmogens försirnv
lighet att hämta sinä barn till vaksinations- och ssranftningsmö-
tenä äfwensom de siffror, som uaksinationsförteckniiigarim upp-
wisa, hafwa nogsamt ädagalagt nödwändigheten att äfmen i
wärt land widtaga strängaie inatt och steg för att göra vaksina-
tioiien allmän. För att med siffror bestyrka wärt pästäende att
dm es pä längt när warit tillräckligt allniän wilja wi nämna
som erempel att af 100 under föregäende är lefwaxde födde
barn är 1877 endast omkring 59 med framgäng vaksinerades,
ar 1878 omkring 56 och 1879 omkring 66 och att sälunda för
hwarje lOCKtal barn ärligen mellan 30 och 40 fä wära upp
utan att wara styddade för en af de farligaste sjukdomar, och
det fastän detta skydd sä lätt ästadkomZ och kostnadsfritt erbju»
des hwar och en, som will motaga det. Wisserligen stiger alltid
vaksinationssiffran tämligen betydligt hwar gäng nägon swärare
koppfarsot hemsöker landet, mängen will dä i sista ögonblicken
reparera sin försmnlighet, men dä är det ofta nog för sent och
smittan har hnnnit sprida sig wida omkring. Tä wi t. ex. läsa
att under äret 1881 ensamt i Lappajärwi kommun pä tre och
en half mänad dogo 110 personer i smittkoppor, däribland 94
barn under fem är, dä wi läsa sädant kunna mi wäl kimppasi
twifla om att försumligheten och likgiltigheten i afseende ä vak»
sinationeil betydligt bidraga att höja den ärliga dödlighetssiffran.

Att kopporna i wärt land anda till senaste tiden utgjort
en af de allra mest spridda sjukdomar, därom öfwertyga wi oss,
dä wi t. er. i medicinalwärkets berättclse för är 1881 läsa om
utbrcdningen af de allmännast förekommande farsotema, hwilka
äro mässling, skarlakansfeber, tyfus och smittkoppor. Af
landets 51 prowinsialläkaredistrikt hade detta är 14 hemsökts af
tyfus, 21 af skarlakansfeber, 36 af mässling och 48 af smitt-
koppor. Alla öfriga sjukdomar förekommo i ringare utbredning.

Att en sadan ofantlig spridning af smittkoppor änuu i se-
naste tiden warit möjlig, är wäl det kraftigaste bewis för att
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wärn uaffinationöförtjällanbcn wäl tålt ivib en gnmblig granst-
uing och förbattring. Scbt af förebömet från onbra bilbabe
(anb och uppmuntrabt af ben frnmgdng och be goba refultat
bcn lagbitnbna troåitgäijntpningcn roifat öfroeralt, dii» ben blif-
roit införb, I;av börför äfrocn Finlanbs folk genom beflnt wio
smaste lanbtbag antagit en bulik lag och barmeb gifwit elt nuit
bcuus pä att bet wet att gä mcb i främsta lebet, ba bet gäller
mäiistlig obling och fimnätskribanbe.

Innan frägan om införanbe af allniän troangSuinuning i
imut lanb framstälbes tili stänbernas afgöranbe, blef ben grnnb-
ligt afhanblab af ftnstll läkaresällstapet pä bess allniänna nio-

le är 1881. ' Det gälbe framföralt att konnna till öfwertngelse
«m Ijnnnuibci sanihallet ägbe rattighet att pälägga sinä nieblein-
mar ett bylikt twäng och om man kunbe länina fnll fäkerhet för
att inga olucksfall i forin af finittosanuna fjnkdoinars öfwerfö-
ia»be in. in. genom vaksinationen (kiille astabkommas, Senna
fenare bel af fragan afamkabe icke stort kjnfirnibbn;; genom en
af nnjnbigljctcrna öfiuerwakab och af Innnige, iväl inlärbe vah
flnatörer utförb sfnbbsninpning kuuna icke bessa olyckor wällas,
hwilla alltib förntsätta okimnighet och grof warböloshet. Hwab
frngans förre bel beträffar, hnruwiba man agbe rätt att tirnnga
ben, fom ej sjalfniant lät vaksinera sinä barn, att nnberkasta
sig benna ätgärb, framhölloö inänga syiMnkter. Blanb an--
»at linplästes ett langre anbraganbe af boktor I. Collan. Där
WboöjOtbeä först för migra loetenskapliga fiirsök, fom ntförls
f6t att bekräfta oakfinympningens gynsamma loarkan sifom fftjbbS*
irtebel mot fmittkoppor. Därpil fwmhölls ett nytt exempel
yii, huru bäftigt kopuorna angripa ovo.kjincvo.be perfoner: ben
w< september 1880 ulträffade i Hamburg ett fällskap af atta
Mmäer, inwänarc frän bet norbligaste Äinerika, ett folk pä
låg bilbningSgrnb, blanb hwilket vaksinationen är lika litet kiinb
fom niigra anbra ciwilisationens Ivälsignelser. En af sällskllpet
lldrog ii g koppsniilta i T»stla»d och bog; frän honom fpribbe
sig lbppoma till be öfriga och i meblet af jännäri 1881 boga
de fem sista mebleinmarne af betta sällskav, soin för nägot läng-

S
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re än ett år tillbakll stäpats ftän Amentll till Europa för lltt
wisllS för penaar.

tzerr Collan fortsätter sitt andraganoe ungefär pä följaiide
sätt: „Da det fälunda är otwifwelakt igt att vaksinationeil läm-
nar ett mäktigt skydd mot smittkopporna, fa torde önskligheten
af en allman vaksination wara en afgjord fak. Men äger fam-
hället rätt att twinga sinä medlemmar att underkasta sig vaksi-
nationen? För att beswara denna fräga skolami undersöka i hmil-
ket orsaksförhallande samhällets ovaksinerade medlemmar stä till
de, sainhallet i dess helhet eller till stor del drabbande olyckor,
soin kappoina medföra.

Da en koppfarsot härjar, angriper den städse häftigare
ouaksinerade personer, hwilka den i meckotal fjättrar mid sim«
gen, medan de vaksinerade merendels undstippa med att ligga
till sängs nägra dagar. Luften i sjukrummet blir i samma föo
hallande mera förpestad och smittande som koppustlerna äro ut-
brcdda öfwer kroppen och möjligheten att till omgifningen och
de desökande öfmerföra sjukdomen utstrackes fa mycket längre i
tiden, ju längre sjukdomen warar.

Da man nu wet att allmogen i den wida wägnar större
delen af landet under wintern bebor endast ett rum, där de friska
och siuka lefwa tillsammans, där besök af främmande mottagas,
där bam och qrifar bullra om hwarandra, där ställets wärdinm
stökar undan sinä barnsängar och sa widare, inser nian nogsamt,
hwilken gränslös olycka en utbrytande koppfarsot bringar öfwer
ett sädant hushall. Ej nog med att hemmets frid och säll-
het blir alloeles störd gcnom de sjukas jämmer, genom den för-
pestade luften, genom det eller de ovaksinerade darnens insjuk-
nande och deras nastan säkra böb; alt detta elände sprides äf-
wen till grannarne. Skall nu famhället ej hafwa rättighet
att fkpdda sinä medlemmar mot dylika wederwärdighcter, ja är
det icke rent af sainhällets plikt att twinga likgiltiga och häg-
lösa medlemmar att ombesörja sinä barns vaksination för att
fälllnda minfka härdarne för smitta och undandraga barnen en
wid utbrutande koppfarsot nastan säker död eller Ivten, som för
dem omöjliggora fjälfförsörjning och bringa dem till tiggare-
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stafwen eller fattighuset? Huru mångeii ovaksmerad person
hai ej genom koppor förlorat sin syn och frän en wärlsam, wäl-
rnåciibc männistä förwandlats tili fattighjon! Huru mängen har
ej genom koppor niist sin hörsel eller fätt nägot annat kropps-
lyte, som i hög grad minstat Hans eller hennes förmäga till
sjiilssörsörjning! Men hwem sörjer för de lyttas bargning?
Jo, denna börda äligger lagenligt samhället. Skulle da sain-
(jället ej hafwa rättighet att genoin allinant pabjuden vaksina-
tion fiirsuka aflägsna en af orsakerna till fattigdom och nöd för
att sälunda för sinä medleminar lindra en tung börda! Hwein
lan wäl ens tweka om swaret? Det är ej allenast samhallets
rällighct, det är dess skyldighet att införa allmän tmangsuaksi-
nation isnnnerhet här hos oss i Finland, där stora tiggaresta-
tot winter och soinmar wandra frän gärd till gärd och bilda
ett utmllrkt niedel för farsoters spridning. Men om det nu sä-
lirnk är sanihällets rättighet och sknldighet att införa lagbunden
«aksination, sä hur det ocksä samhället till att pä det omsorgs-
sullaste waka däröfwer, att ingen skada genom vaksinationen
diabbar nägon bland dess medleminar." »Mänga af läkare-
sällskapcts medlemmar uttnlade sig i samma anda, som herr Collan
och ns dc siesta framhölls, huru som wärt folk i allmänhet in-
galxnda h>)scr nägon egentlig misstru eller obenägenhet mot uak-
sinationen, utan fastmer blott af den natnrliga trögheten, detta
all»iänt spridda fel att „icke komma sig," underläta att föra
si»a liani till uatsinationsmöte.

Oftare scr man dä att folk hyfa rädöla för att läta taga
imisin nf sinä barn, ehuru denna beskattning hwarken medför
smärta eller nägra odehagliga följder i wärlden, det är ju dock
»aturligt att samhället stall äga rätt att ställa denna fordran
pä sinä medlemmar, och man tucker att hwar och en med nöje
sar det allmänna bästa bordc nnderkasta sig det utomordentligt
lilla odehaget att läta skatta nägra vaksinpnstler. Den för»
del sanihället erbjnder genom en allmän, kostiladsfri «aksination,
den säkerhet och det stydd mot utbredningen af en swär och för-
udnnde sjukdom, som därmed ästadkoinö, kan wäl icke anses för
duit dctalad, om i ersättning ej fordraö annat än en droppe
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tmfjtnfaft. In meret vaksinationen cjenom beftrnnb lag ställes
pä fullt orbtwb fot och nrinner oinfftrftrift utbrebniug,, bess ftörre
blir äfioen behofwct af vaksinämne och bet är bärfnr ocksä nöd-
wänbigt att samma lag, som förbinber hwar och en att lata
vaksinera sinä barn pä samma gang forbrar en miss mängb af
de lyckabe vaksinkoppornas iimehäll i geugälb. Ty „bär e»
stor fara hotar samhället bör ingen hänstm göras för ben en-
skilba lrögheten och förbomen", yttrabe en af läkaiefällstapets
meblemmar.

Slutsumman af mötets förhandliiigar i beinia fak dlef att
läkaresällfkapets flertal förenabe fig om följanbe uttalanbe, fom
fkulle gälla fom ledninq för stänbernas beflnt i ftägän:

„LälanWfkllPet uttalar sig för ett gradmis genomföranbe
af allman laglnmben uaksination, till en början i städerna, famt
i laubsorten i ben män tillgäng pä fakklinnig och pälitlig mb
sinationsperfonal famt tillförlitligt naksinationsämne i tillräcklig
män kan erhällas."

De äsigter, hwilka härigenom fingo sitt uttryck blefwo af-
nzen inom lanbtbag«n be fegranbe och fälunba ägcr nnmera äf-
wcn wärt land en lag, fom förbinber hwar och en att inom wiss
tib läta vaksincra sinä barn.

Ni wilja i betta fammanhang rebogöra för be wigtigastepnnk-
tcrna i ben kejfcrliga förorbningen angäenbe vaksinationen i Fin-
Innb, som meb stäindernas famti)cke utgafs ben I? becember 1883.
Det bestämmes bär attuaksinatiunen cller fkybbskoppyinpningen stall
hanbbafwas genom kommnnernas försorg unber inscenbe och kon-
troll af statens bärtill utfebba inynbigheter. I wissa stäber
skola inrättas fäkallabe vaksinbcpoter eller byräer, som öfwerwa-
kas af en förcstänbare och bär vaksinämne alltib bör sinnas i till-
räeklig mängb fä wäl för ortens behof fom ock för att förfe vak-
sinatörerne pä landsorten, om pmpämne tniter bem.

Vaksinatörer och vakfinatrifcr ntscs pä lanbet af konniin
nalstämma eller kommnnalftillmäktige, i stad af räbhusstämma
eller stabsfullmäktige, men umcm be anställas bör ntlätanbe om
dc sökandes lämplighet inhämtas, i stab af hälfowärbsnämben
och pä lanbet af weberböranbe prowinsialläkarc.
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För den vmpning vaksi natör wärlftäller wid utlofta ymp-
niiiQSmöteii erlägges ingen afgift, rnen kallaa han att wid an-
,mt tillfälle förrätta ijinpning ersattes hai, enligt öfwerenskom»
nielfc.

Fiiräldrar, fosterföraldrar och målSiitän äligger att lata
med fk>)ddsfoppor ympa de i deras wärd warande bavn innan
dessa uppnätt twa ars älder, sä fraiut ej giltiga skäl till ymp-
niiincitö uppstjutande förefinnas. Sk>)ldigheteii att undergä vak-
fination gäller afioeit för aldre barn och sllllwuxna pecjonet,
hwilkas uciffiiiatioii atitingcn cifCitpit utan framgäng eller blifwit
försuixmad eller uppskjuten. Frän skyldigheteil att uildergä
uatsiiiation filkallas endast den, soin bciuisEicjen genoingätt wärk-
lina fmitttoppor eller oclsä ntan päfoljd under tre pä hwar-
andra följande är blifwit uaksinerad frän ann till arin och sä-
lunda wäste antagas wara oinoUaglig för uaksi».

(£ f tcr wärkstäld ympniyg ff aII den vaksinerade till utrii-
»«»de af ptuiuiigenS framgäng af uafsinatören granffas och bör
str fädant andnwäl wara tillftädes ä tid och ort, foin därtill
ulsättas, Detta fordras duck ej af de», furn redan förnt wid an-
»at tillfälle uudergätt gmnikiung. Den, forn icke lätit granska
fin, betraftas fom ouaksiaerad och bör förty underfastas ny >)>np-
niiig, fäwida det ej kaa ntredas att han tidigare blifwit wed
framging uafsinerad, Ingen har rätt att förwägra uafsina-
tiircn att till yinpnjng taga eller nppfawla vaksin frän af denna
inywvade valsinkovpor; dock bör winft en koppa pä annen läm-
ntw urörb. llnderläler nigon af föräldrar, softerföräldrar eller
rnålöiiuiii, hwilfa hafwa ovaksineradt barn i fin wärd, att inom
tiirn är efter barnets födelfe läta uaksinera detfainrna, eller ur-
aklläter annan uaffiirntioiisffnlbig att nnderfafta fig uakfinering,
fä ftadgar lagen att koninninalnäniden pä landet faint inagistrat
cIKt ordninMätj i ftad fkall pröfwa faken och finxlägga den
ftlsumlige en wifs tid, inom hwilken den nrattlätna vakfinatio-
neil bör wara wärkstäld nnd wite frän twä till feinton inark.
Fölfummajl den fälnnda utfatta tiden ädömes witet och N!) tid
med förhöjdt wite föreläggcs, (dock ej till högre belopp är tret-
tio mnrk), riir tittgäng till böternas erläggande trvter, aftjänas
de med lämpligt arbete inom kommnnen.
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Tillämpningen af denna förordning roibtager för städer
med vaksindepot är 1885, för öfriga städer 1886 samt beträffande
landskommunerna: för Nylands län 1887, Abo och Björneborgs,
Tawastehus och Wiborgs län 1888, S:t Michels, Kuopio och
Wafa län 1889 och Uleäborgs län 1890, alt beräknadt efter de
rnindre eller större smärigheter, som anfes komma att möta mid
vaksinatioiisförhällandenas ordnande i de olika landsorterna.

Det är ett stort framsteg, fom wärt land genom denna lag
gjort och stnrelfen ntför en wigtig del af sitt anstvarsfulla älig-
gande att öfwerwaka den allmänna hälsowärden i landet genom
att »oga se tili, det denna lag utan undantag efterleftves. Sa-
länge den enskilde genom likgiltighet och uraktlätenhet att sköta
sin kropp och skydda sig mot sjukdomar ej skadar nägon annan
än sig sjalf, mä det mara Hans ensak, men sä snart han genom
sin försumlighet äftuen utsätter sinä medmänniskor för fara, da
är det tid för myndigheterna att instrida. Wid detta sakförhäl-
lande har man pä senare tiden alt mera börjat fästa uppmärk.
samhet! i wärt land likasom annanstädes i den bildade wärlden
ntwccklas det allmänna sundhetswäsendet dagligen i olika rift:
ningar. Hit hör bland annat tillsättandet af sundhetspoliser i
städerna, införandc af allmän köttbesigtning pä missä orter, pä-
bud oin renhällning af gärdar och bostäder, lnftwäxling i skoloi
allmänna samlingslokaler, fördud mot anhopning af orenlighet
annanstädes än pä därtill utsedda platser m. m. m m. Lagen
om allmän vaksination är, som wi i denna uppsats sökt fram-
häla, ingalunda en af de minst wigtiga af de ätgärder, som fö-
retagits till famhällets skydd mot sjukdom och elände. 2Bi hafwa
wisscrligen ännu icke därigenom nätt det nttersta mälet, ty sa-
som ocksä tidigare blifwit päpekadt är icke en vaksination tillrack-
lig att med säkerhet för hela lifwet skndda mot koppor utan borde
den företagas atminstone en gäng hwart tionde är för att lämna
fullkomlig trygghet. Här hafwa wi ock orfaken till att koppfar-
soter ännu i wär tid anställa rätt betänkliga härjningar till och
med i land där mksinationstw äng för minderäriga redan länge
warit infördt. Siffronm, hwilka alltid lämna de sätraste bewis,
och hwilka äro det enda man egentligen kan halla sig till, da
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det soin hiir gllller alt pä otwifwelaktiga uppgifter om !N)ttan
«f e» hlllsowäidsätgäid, siffroina tala äfwen i delta fall ett spiäk.
som mäste föistäs af den infkiänktaste, de lämna bewis, som
inäste öfwertyga den mest häidnackade. Lätom oss för den stull
bctiakta nagra sifferuppgifter frän Tiistland. I detta land, dar
som wi redan omnämt, ett tämligen stiängt vaksinationtztivänl;
gnller för alla medborgare, har man annu bland niilitären in-
sört styldigheten att efter wisfa är läta onwaksinera fig re-
ualsinaliunstwäng. Om man nu jämför dödlighetssiffrorna
blaiid militären, dar revaksinatioi.en är allmän och bland den
öftiga defolkningen, dar den endast undantagswis förelommer,
sä fär man ett fläende bewis pä, i hwilken män upprepad vak-
sination förhöjer säkerheten mot koppsmitta.

Ifran är 1831 hafwa alla rekryter i Preussista annen blift
wit omvaksinerade och 1833 utgick en befallning att denna ät-
gcird skulle ntsträckas tili hela denna anne, Detta hann dock icke
till sullo wärlställas förr än 1835. Frän detta är och tili är
186 G blefwo 1 miljon serhlindra scxtiotusen
fem soidater omuaksinerade. Pä öfwer hälften af detta antal
stoa vaksinen an, hwiiket war ett tecken pä att den sorsia vaksi-
naiionenö skuddskraft hos ett sä stort antal gätt förlorad nnder
libens lopp och att alla desfa säledes äswen siulle warit moitag-
lina för koppsmitta. antoni oss mi jämföra koppdödlighetcn in-
om denna samma prenssista anne sure och efter den tid revatsina»
Ilonen (:onwakfineringen) war införd. Arcn 1825—1834 <säle-
deS de ninmasie lio ären före denna tid) dogo saninmnlagot
496 foldater i smittkoppor, 1835—1844 dogo 39; 1845—1854
dogo IS och 1855—1804 dogo 12 soidater i denna sjutdom.
llndcr de sista tjnao ären skördades wanllgtwis ej mer an en
soldat om äret, nnder det att den ciwila bcfollnlngen flere gätt-
ger hemsöttes af swära loppfnrsoter, sä t. cx. är 1858, dä in°
gen juldat dog, men 4 tnscn scxhundraniltloen af de ciwila, Ar
L 866 dog en soldat i smittkoppor, 1860, som war krigsär, dogo
iit!a, men dä knnde ej samma ordning iakltagas som i fredstid
»ch ingen af de döda war omvatsincrad. Vland fasiningslrnp-
sittna i i södra Tystland, dar äfwen omuaksincring
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är påojuben, hafwa unber mer än tjugo är, fråit 1849—1870,
roiäferligcn uågra sjnkbomsfall inträffat, me» icke ett enba böbs=
sall i sinittkoppor. Vlanb 6 tusen twähunbra tjuguett fall af
smittkuppor frän ett sjnthiiS i London funnos enbast 3, soin nieö

säkerhet rooro omvaksinerabe.
Fran wnrt eget lanb kunim mi ej anföra några siffrorj

emeba» omvaksineringen hos oss ä»nu albrig bebrifwits i större
utfträckmng och tywärr till och meb mnste anses höra till sällsynt-
heterna. Det tll bloii, när nägon farsot är i antäganbe och
hälst reban storbat nägra offer, soin be flesta läta painimia
sig om att be i kopporna hafwa en siende, som icke ar att leka
meb och ba stormas vaksiiibyiaema. Cm ej sebcm beösa aro be-
rebba pä ett säbant tillopp och vaksinämne tryter, bä ligger bet
närmast till hanbs att höja klagorop öfwer webcrböianbes för-
fumlighet och ingen tänker pä att bet som ar en jämförelsewis
lätt sak att meb liiga urdning ntföra smäningom och unber ärens
lopp, det kan bli en omöjlighet bä alla framstalla sinä forbrin-
gar pä samina gäng. Det är ej, när fieilben reban är i lanbet,
som ett folk plär börja sinä krigsrustni,!gar, utan bet mäste
stänoigt halla sig berebt, om bet ej stall öswerrumplas. Tack ware
den lag om allmäitt vaksinationstwäng, som wära senast fursam-
labe, upplyste stänbcr skänkt oss, kommer äfwen Finlanbs folk i
en snar framtib att niara nistabt ätminstone mot be swäraste
angreppen af ben farlige siende» smittkopporna och wi kunna
meb tillförsigt hoppaS att wärt folk, som genom sinä själfwalbe
ombud stiftat lagen, äfwen med gläbje skall unberkasta sig ben-
samina. Och när i en framtib äfwen reuaksinationen blifwit
allmänt införb, skall »ml ben bag komma, bä kopporna fullkom-
ligt upphurt att wälbgästa Finlaiibs bngber och salunba upplns-
ningen änyo wniniit cn härlig seger i wärt lanb.
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I början af betta ärhundrade lefde en yngre man säsom'
präst i Heune och Lönne af 9iibe stift. Tibigare l)abc han warit
präst pä en liteu ö; mm oin det war Manii, Asko eller nägon
annan af Danmarks „hundrade öar" fer jag niig för ögonblik-
ket icke iständ till att upplyfa om, och det kan ju ocksä rccira oss-
ganfka likgiltigt.

I ett bonde- eller ftftarehus pä den omtalade onämda uir
habe en gäng under Hans ämbetstid ett litet stickebarn dlifwit
kwarläninadt. En del fäga att det war en fkeppsbruteil mau,,
medan nndra pasta att det war en furfallen och förfupen kwin-
na, fom hade kwarlämnat barnet, roi. befinna ofs säledes här pa
sännens osäkra grnnd. Barnets tillwara är däremot fäker nog,-
lifttforn det är fäkert att husets fattiga ägare tykte högst illa oirr
bciiirn oberättigabe tillwäxt i Hans allaredan ganfka talrika fa-
milj, Mannen wände sig därför till prästen, hwilken det för-
näinligast äläg att »ttnnka hwad soin fknlle göras rned barnet,
bå det wäl ej gis ai» alt utan widare kasta det i fjön.

3iej det tunde da rakt icke gä an, fade urasten, fom nu
fiiretog fig att utfräga den lilla flickan; rnen hon kunde ganfka
bäligt göra reda för fig. Hon wifte att hon hette Ätagdalena,
hon wifte ockfä nägot oni ett fkepp, fom gnngade upp och ned
;m de klara böljonin, och oni en stad med inänga stora hlis,
rncb höga trappor och mncket männifkor. Det fans i det hela
föga reda och samina nhang i hennes ineddelanden, nien hon,
kunde nu en gnng icke gifwa bättre. Prästen gaf henne dä ett
hem i fitt hn« under den tiv, soin fknlle förgä, medan han bref-
rolljtabe med ätfkilliga makter och myndigheter, för att utsinna
hioem fom war förpliktigad att förfurja den lilla.

Det är icke fnllt klart hwi Iken utgäng Hans möda fick. Prä-



stens hnstrn sade sedän at fTicfan att hennes föräldrar rooro
döda, hwaremot prästen skall hafwa sagt till anbxa, att äimin*
stone hennes moder lefde, men till liten heder för fig och andra.
Det är nog möjligt att Hans utsaga war den ratta, och att Hans
hustru af kärleksfnlla skal icke sade den niiaa ftickau sanningen.
Wärlden sick endast med säkerhet weta, att l)crn hette Äiagdalena
Nielsen, ivar född i en eller annan danst handelsstad, och att
prästens af bannhertighet ätogo sig att uppfostra henne.

Meningarna om stickan själf äro ocksä delade, i det nägra
säga, att hon war ett nnderskönt och innerligt fromt barn, me-
dan andra mena att hon ganska riktigt war wacker soin m engel,
inen att hon eljeö niera liknade till att wara afkoinma af ett
annat slags niotsatt wasende. Atan är wäl häraf berättigad
till den stutsatsen, att det redan tidigt yttrat sig hos henne starka
lidelser säwäl i god som ond riktning

Prästen och Hans hustrn woro wid den tiden nnga och barn-
lösa, men sa förblef det icke; de fingo efterhand en stor barw
skara. Prästkallet pa den fattiga ön gaf dem endast en tarflig
ntkonist, sä det war swart nog för dem att siä sig ut. Den
lilla främlingen, som smäningom blef större, mäste med tiden
göra mitta för sig, först säsom barnpiga och sedän pä annat
sätt. Det war i sin ordiling. Tillochmed under det hon gjorde
dc simulaste uigsysslor, fick hon hos den hederlige prästen och Hans
gcda hnstrn en tiofaldt dättre uppfostran, än hon riinligtwis
kunde hafwa fätt !>os sin närmaste slägting, i det grnndwalen
här blef lagd till det goda, hwartill hennes af naturen kraftiga
nuija, sedän stull< uppöfwas i lifwcts skola.

Trakten där hennes nngdom förflöt är egendomlig för sin
storartade wildhet. Prästgärden lag närä den milsbrcda Filsö
och hade ntsigt öfwcr fält och ängar och rykande sandreflar, bak-
om hwilka det nräldriga Nästerhäfmet dänade och bnllrade.
Upp emot norr synes flygsandstraktens kämpe, det mörka B!ä-
--bärget, som säges hafwa fätt sitt nanm däraf att defs topp oftast
är inhöljd i en bläaktig dimma. Alen ntsigten därifrän, när den
nagongäng är fri, är ntomordentligt wid och wild. Det ändlösa

<hafwet, som rlillar sinä wäldiga wattenmassor inot Intlands
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jltttlust/ sn jorben ffafcir, de stilla lecnde infjöarne midt eincKan
de brofiga sandreslarne, bärgetö mörra, liksoin fiinberftitiia nias-

fot iiieb efffogar raib foten, de spridda männlskoboningllrnll, forn
dnfa upp här och där inellan de rykande fnnbinitoiiia alt
delta srainstar säsom e» naderdart storartad bröinbUb och är
offlrgätliat för den soin en gäng, har sett det, Drager där sedän
frarn dswer näjden, ett af de osta äterkoinmande äskwädren, da
[jiiiigelben spelar i alla riktningar, turdönets rnllande giswer
genljnd liksoin djupt inne i bargct, medan infjöarne niörfnci ge-
nom äterspeglingen af ffycwne ofwanoin, och stormen piskar haf-
wet till det hwitaste sknin, af hwilket det knstar stora flngande
flagor längt upp pä landet dä kan det wara foin om »naii

snge en nrtidsbild, ett drag »r stapelsens bag, dä himniel ocr)-
jorb n'ä»de sig i födslosinävtor.

Trakten är eller war dä för tibeit härd och fattig,
md tarflig utkoinst for människorna. Inwnnarene inäste föka
e» stor del as sitt nppehälle pä hnfwet, antingen soin fiskare,
eller soin cgeittlige sjöinä». Det föll pä kwinnornns lutt att
ulrätta ttiänga af de ardeten, soni pä andra orter tillkonuna
mlnnen. SJtoabritena inäste, fo>n fnllnnire», följa prästens plog
0$ wagn, faint färdas nied hacka och fpade.

Man wiste icke att hon kände sig otillsreds härmed; ti)
Ih„i war ra st och stark, fanit willig till sinä fiiftlor, Mot prä-
rtouö och dcrciS bar» »ppförde hon sig tilldörligt och wäl; inen

Mtemot andra inindes ho» alltib att hon war prästens foster-
botter, icke Hans tjänstepiga. Hon förbifäg fin omgifning; hon
lulade ett annat fpräk än de och iigbc en längt ftilrre fjälsbild-
mii!i,, hafsgastarne fann hon räa och odrägliga att nmgäs med,
hwaremot döndcnic fnnno henne ljöginodig och cgcitfintucj.

Där gjorde» nigra Öirebrftelfer ä dada fidor; och följden
bles att hon förde ett enffiint och inlmndet lif, och hade iugm
jiiwnärig wän eller wäninnn, Stnndom sysölade hon, nnder
si,in fristnnder, nied hnsets lilla boksaniling, urio andra tillfällen
liiste hon i natnrenö bok och sökte pä sitt wis tyda de underliga,
viniov de» i hennes närhet uppenbarade. Under fina ensanuua
wandrlngar nppnädde hon idland af Nläbärget, där hon
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febatx ftob och rörbe armarne fom om hon roarit en fågel, fom
wille flyga till fjärran obefanta fcmb. Stundom gick hennes
niäg till kyrlllll, unber hwars frnrnlf hon kunbe sitta timtal och
stirra pä Gnb Faber, jungfru Maria och hennes wälsignade fon,
saiilt ben helige Nikolaus, hwilkas bilber i utsturet trämärk finu
nos pa ben gamla altartaflan.

Magdalena war e» stor, fullig flicka, meb ett wackert an-
sigte och en rikboin af ljusbrunt här. Där war nagot, icke
just brommanbe, inen snarare unbranbe, i hennes stora ljusblä
ögon, fom oin hon albrig kunbe degripa, humlebes hon, stabens
barn, war lösrnkt frän sin rot och kastab in i benna öbemark,
bar hon icke riktigt kunbe finna sig. Och bet war ocksa hänbel-sen i botstastig mening; tn hon kunde albrig lära att stilja be
stänbigt korsanbe wägspären, och hon for mycket ofta wilse mellan
sanbreflarne.

Kärleken, benna lifskraft fom fä niäktigt ingriper i nastan
hwarje »nannifkolif, kom ockfä till hennes hjarta; men om hen-
nes kärlekshistories uppkomst och fbrsta utweckling, wet man nu
icke nägot att berätta. Man wet enbast att lon Tuefen war
fon till en hemmansägare och sifkare bar i trakten, och att han
war en hurtin, och stark nngling, fom af sinä jämlikar och kam-
rater aktabes fä>'om en ypperlig stallbrober unber be farliga och
möbofamma färberna pä hafwet. Han habe ockfä farit pä ett
örlogsfartyg; ty wib ben tiden war bet krig mellan Danmark
och England; men orfaken till att han nu, unber sinä unga
kraftiga är, habe kömmit hem, meban kriget ännu pägick, wet
jag icke.

Efter fiil hemkomst war han icke mera fä garna febb bland
sinä kamrater soin förr. Han habe blifwit fä sin, hette bet, och
han tyktes wärkligen icke hafwa lust till det räa och wilda lif,
fom däförtiden fördes.bland Han gick hällre sin egen
wäg. Men fä fann man det häller icke underligt, att den iiwil-
fka prästflickan, fom man kallade Magdalena, och han kände sig
dragna till hwarandra, ty de ledo nog af famma fjukdom, de
twä, mente man.

Dä deras förhällande blef kändt, tykte prästens wäl icke
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ritligt om det, de tänkte kanske, att deras wackra fosterdotter
kunde gjort en större lycka. lon Tuesens fader ä fin fiba,
fanit det få galct fom möjltgt, att Hans foit wille äkta denna
halffornäma jungfru, fom därtill war få fattig, att hon ej kunde
fägas äga de klader, fom hon gick och stod i. Och få war det
en fråga, fom wärkligen war wärd att öfmerwäga, om hon
oclfa dugde till att blifwa bondehustru och kunde sinna sig i det
stranga tarfliga lif, fom hos fandbanksboarne har blifwit deras
andra natur.

Då det iiitga paret icke wille uppgifwa fin kärlek, blef
Jöns flägt sienbtligt sinnad mot Ätagdalena, och hon fom war
stolt och egenfinnig ätergäldade fiendffapen. lon, en ärlig och
rättfinnig karl, försökte utjämna den ömsesidiga ofämjan, men
det wisade sig wara omöjligt.

Han och Vlagdalena Hollo sig Ulinat trofast till hwarand-
ra, medan aren gingo; men då Hans närmaste icke ändrade tan-
lar, få han hade kunnat genomföra fin wilja med fog, få geiwm-
förde han den likwäl och gifte sig »ted Magdalena, utan föiäld-
rarnes famtycke.

Från ett fandbankshemman i Vejers eller Hoostrup, eller
hwariftån det nu war, lon war hemma, kunde en fon wid
denna tid icke få någon stor arfwelott, när det, fom här war
fallet, fans många fnskon, fom fknlle dela den tarfliga förmö-
genheten. Men någon hjålp att fkaffa sig ett hein och köpa sig
del i en siskarbåt, sknlle lon nog kunnat få hemifrån, om han
fiirofrigt hade följt sinä föräldrars råd. Men då han gifte sig
med pråststickan, wille de alls icke hjälpa honom, och henne wille
de icke fe för sinä ugon. Till gengäld war hon nog lika illa
sinnad mot dem, och det såg ej ut som om fiendskauen kunnat
järnnas på uågot fått. Till en biirjan slogo de unga sig ganska
bra ut. De hade gift sig tidigt om wåren, och nu drogo de
dada till hafwet, för att få arliete och förtjäust wid wårfisket.

Denna nåringsgren plagar taga fin början wid påfktiden
och warar änba till fommarfolståudct, Man fade att furing-
hwalarne wid den tidcn i stor mångd fökte sig ned till Horns
rcf och förjagade sisken från kusten. lag wet ej om detta ar
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den riktiga oisaken; men fiskeritiden är nog uugefär densamma
Ml som dll. Under deiuill tid fördes där ett egeiidomligt lif,
som nog hllr kunnat förändras litet under tidernas lopp, men
som dock i sinä grunddiag är detsamma, som det warit i är-
hundrade», dä det är betingadt af själfwll kusten, hafwet och
sysselsättningens egcndomlighet.

Som bekant är lutlands wastkust fran Skagen till Skal-
liiig-ende, begränsadt mot hafwet med en sträcka af sandreflar.
Det gifwes wisst enskilda afbrott i längdsträckningeu; men afbrot-
ten äro endast koita, och sandäsbältet är af olika bredd, fä att
det pä sinä stallen sträcker sig endast en fjärndels mil, men pä
andra ställen en mil inat landet. Korta afbrott bilda bland
annat inloppen till de breda floddäddarne; men dessa inlopp:
3lyminde, Torsminde och Aggertanal, äro smala och föränder-
liga, samt lait utsatta för att tillsandas och därför till icke
mycken nntta for sjöfarten. Tet finnes ingen ordentlig hamn
pä hela kusten, men längs denna sträcka sig ut i hafwet de
dekanta farliga refwen, hwilka mängen kustbo häller för en under-
wattens furtsättning af 3lorges fjäll. Fiskarene kalla den inre
sandbanken „Nrand" och den yttre „Vaal". Längre ut sknll
det, efter en dels pästäende, ännu ftnnas ett tredje ref, som dock
är mera och mindre farligt.

Den tron att fandreflarne skullo sammanhänga med Nor-
ges fjäll är helt wisst ogruudad, ty reflarne hafwa icke bärgnatur
utan bcstä till det mesta af bara fand. Droligt är därför ockfä
att wägswallct är orsaken till deras uppkomst, ty da en fram-
wältande hllfswäg törnar emot land och häjdas, sä sjunker den
tillöaka och glidcr ned för den sluttailde strandbäddeil. I det
den drager sig tillbaka mötcr den da en annan framstörtande
bölja. Nid mötet iuträder likasom ett ögondlicks lugn, under
hwilket dcn i wägen innestutna fanden faller till botten. Däraf
uppstär det inre sandrcfwet: det yttre bildas wäl pä ungefar
litnande fätt. Äien dä wägstageil icke wid alla tider hafwa
samma styrka, sä följer däraf,' att reflarne kuuna flyttas och om=
bildas, sä att deras läge och höjd icke nöjaktigt kan beräknas.
Därigenom blifwa de ännu farligare bäde för fartyg och för
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fuftcnö fiffare. Mun mä nämligen icke tro att Wästerhafwets
sistare, likasom fiskarene i wära smala fjordar och funb, ligga
nilra till laiib. Tär hafwa de intet att göra och det stulle ock
wara för farligt. De gä i stället 3 till 5 ja flere mil iit till
hafs; ti; den rikaste fängst cjöreö wanligen låitgt ntc, i det
fiiliunc wisfeiligen sknlle wnra större, nien längt färre till autat,
rniniuue litit sandreflarne och strandbädden.

Frän de langst afliigsna tider har det dedrifwits fiske längs
med kusten, och pä wissa platser hafwa fiskarena haft läfletpfats
ser redan i ärhnndraden. Pä aiidra ställen äter äro lägerplat-
serun förflnttade, likafom ju sandreflarne själfma, tid efter annan
kurnia flntta och förändra sig, Ilär en nu lägerplats skall an-
läggns, fä nppfiiker man därtill en flält, eller dal inne inellan
ftndreftoen, fä att den genoni en sträcka af fandref är flild ifrän
hafwet och har andra ref emot norr, Man föker nämligen lä
emot de fkarpa nordan- och wästanwindarne Däreinot niäste
platfen ligga fä fri och öppen mot föder fom möjligt, för att
man skall knnna ätnjuta det största möjliga mätt af sol och
wärme. Inne i det trnggaste och lugnaste la, uppför man sedän
si„a fiskardodar. Deras antal är olika i förhällande till bätens
storlek. Hnrn stort det bntlng n>ar, i hwilket lon Tuesen blef
dclägare, wet jag cj; men jag förntsätter att bäten war deman-
nad mcd sjn min, hwilket förhällande däförtiden war niycket
wnnlicst.

Dät uppfbrbes da sura hnddor sida wid sida, tätt intill
och mcd gaflarnc mänba mot föder och norr, Wäg-

gavnc uppfördes af ljungtorf i likhet med en jordwall af um-
kling en «lnö höjd Där ofwanpä sattcs sparrar och ribbor,
foni fcdan täktes med ljungris, fäfom pä Mingen bondgärd där
i tvalku. En sadan fiskarbod kostade icke mncket att npofära, tn
tltlmlrket war oftast en gäfwa af hafwet brädstumpar och
(franbabt rimmer —; linna, och ljungtorf kunde fäs mellan ref-
lxrne. Huset war cndast tillgängligt genom en Uppskuren dörr,
det will säga tmi hälfma dörrar ofwanför hwarandra, pä södrn
gafwcln, Har man rad därlill är dcnna wägg stundom helt
0$ Imllct af trii och har ett par sinä fönster. Detta kände man

,'!

33Prästena fostcrdotter.



bocE icke just tili, pä den tibert, hwaremot rnnn ibland hllde m«
fattat eil enda liten glasruta i öfre döirhalfman. Skorsten hai
hyddan ej, men en eldstad strax inimiifur dörren och emellanat
ett rökhäl ,i taket, som kan täppas med en torf- ellei ljung-
knivoe.

Ett siskelag bestod wanligtwis af lika mänga män och
kwinnor, och där bodde twa män och twä kwinnor i hwarje
Ijndda; men om parens antal war ojämt, fä bodde i en af hnd-
dorna endast ett par, och da, om det kunde pasfa sä, man och
hustru. Flskbodarna med deras tarfliga lmggnadssätt och inred-
niitg, knnde tacka sin kwinliga befolkning for att de innehollo
större trefnad än man hade mäntät sig. Wi milja i tankaine
trada in i en sadan hydda, sadan den daförtiden war, och skala
dä strar spära den ordnande och prndande kwinnohandens wärk-
samhet. Det mörka och lösa jordgolfmet ftamter en omisskänne-
lig stmfwan efter renlighet och äi beströdt med hwit sand. Torf-
mäggarile och ljungtaket aro innanför prydda med wackra halm-
flätningar, osta af guldglänsande hafrehalm, som är afklipt
med sar och ser mycket bra ut. I hyddans norra ände, sinnai
twa sängar, som stundom äro ätskilda med trawark, hwilket osta
tager sig ganska egendomligt ut, dä det kan wara strandade wrak-
ftnckcn, som aro polerade, mälade eller rikt förgylda. Sädaut
äro kwinnorna mycket begifna pä, hwaremot det oftast är män-
nens omsorg, att sasom skildtwakt ställa wid dörren en galions-
bild frän ett skepp, föreställande en engelsk stornian, en heduist
afgud eller nagon annan markwärdighet, med en sndwäst fastsydd
pä hufwudet och en söndrig flaska, en skallra, eller nägot dylikt
i handen.

Framför sängen, eller sangarna, star ett bord eller annu
oftare en kista med platt lock, hwilken gur tjänst som bord. Wid
den ena sängen, iblcmd mid dem bada, hänger en liten spegel

och en handduk. 3)ltunnan och bränwinskuttingcn hafwa ocksä
sin plats där i närheten, under bordet finnes en inrättning, som
liknar ett stort hönsbo och som wärkligen är ett förwarings-
ställe for hönsägg, som utgöra den enda omwäxling i inwänar-
nes wanliga föda: bröd, smör och ftst; kuksredskap, bränw
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torf och dillikt äro roanlige» imbangömba i nägon wrä, sä de
icke lält falla i ögoiien.

Hwad mau däreinot genast ser, är twä gropar, soin äro
gräfda i jorbeit till höger och wänster i huddan. Hwarje grop
är ungefär eil aln i längd, bredd och djup, sidorna äro inwä»-
digt beklädda med trä, för att deil lösa sanoen icke stall glida
ned. Här hafwa kwinnorna fiskarflickorna, soin de kallas,
antingen de äro gifta eller ej sm egentliga, dagliga arbets-
plats, i det de sitta pä kanten nied fötterna nere i fördjupnin-

■<je» och hafwa frainfiir sig ett bräde, soin kallaa „batkträg", och
hwari de nied stor färdighet nedlägga krokarne, efter det de för-
sett deni med beten. En „bakke" bestär af en 000 alnar lang
tina med 000 krotar, det erfordras inycken öfning och sticklighet
för att med tillbörlig snabbhet lägga betet pa krokarne och ned-
lägga dem pa brädet i sadan ordning att linan icke trasslas när
den stall läggas nt. Till en dat ka» höra 50 „bakker" eller
flere alt efter bätens storlek, sa att det ej är ett ringa antal
trokar, som skall ordnas och förses med beten. Da kwinnorna
äfwen mäste uppskära och ränsa den fängade fisken, fanit ornbe-
sorja hushället, sä inseS lätt, att det icke är nagot lätjefullt lif
de föra wid hafwet, lika litet sorn de sa wara rädda för köld
och wäta.

Under ett sädant lif, förflöt första tiden af Ätagdalenas
gifterrnäl, och den knnde anses brudsarn nog för henne, soin war
orhin wid dnlika snsslor. Oro för fin rnan, dä han i swärt
nnider färdadeö pä hafwet, war hon häller icke fri ifrän. Men
ho» war stark och härdad, hade en cjob hälsa och kraftig wilja,
sä hon snart wande sig wid fiskarflickurnas oöehagliga arliete och
blef rnycket dnglig däri. Ocksä war den hnddct, soin hoit och
heimcö mllN allena belwdde, försedd »tcd fnllkoniligt lika niiicken
bekwärnlighet so»l grannarnes.

SBib rnidsummartideil upphörde wärsisket, och Jöns kainra-
lev öfwergäfwo fistelägret för att draga bort till sinä stilda Horn
och andra ardrten. lon och Äiagdalena hade intet annat hem,
det fanä icke häller nägut bestämdt arbete, som wäntade pa demz
ty mellai» dem och Jöns föräldrar hade ännu icke stett nägut
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närmctnbe. Os) Magbalena habe iiigen mau eller fränbe, Icke
ens prästens kunbe l)on nu bebja oin räb och hjälp; tn be hnbe
flyttat flän trakten, rebcm tibigt 0111 wären, bä hennes fosterfa-
ber habe dlifwit kallab till präst i Noria-Snebe. De unga tu.
woro emellertib ofursträkta och habe för länge seban öfwerlagt,
hwab be stulle göra. De packabe siim kläber och litet annat
lätt fluttbart gobs i ett knyte; seban läste be igen börren till
siskaiboban och wanbrabc sä nieb hwaranbra mot söber.

Det hölls ärligen wib 3:t HanZtiben marknab i Ribe,
bär bä knstbefolkninssen frän söbra Intland infann sig för att
stabsla arbetsfolk till höbärgningcn. Det mar mest ungt folk
frän norra Intlanbs hebar och största belen blanb bem habe
tillbragt warmanaberna wib sisset, här traffabes be nu för att
söka arbetsförtjänst, och bet kan nog hänba,att knstboarncs an-
tonist till Rlbe niarknab habe mera inflytanbe på siskets afstan-
lianbe, an jpriiiachumlciiS *) ankomst till Horns ref.

lon och Hans hnstrn gingo ock till Nide marknab och fingo
arbete wib hädärgningen och kornskörben. Da beZfa moro afflu-
tabe äterwänbe be till fisklägret wib Nyminbe utlopp; ti) wib
Mictelsniäsfa stnllc höstfisket taga fin början, och bet wille be
nog nmra meb oin.

Arbetet inbragte bäförtiben ytterst litet, jämförbt meb nu-
tibens förhällanbei:, men penningcwärbet niar bä langt större än
nu. Arbetarens wilkor woro emellertib icke goba, och förnöj-
fanchet war för honom en nödwänbig bygb. Men nai man,
fom bet här omtalabe unga paret, kunbe och wille pätaga sig
alt tänkbart besiuär och uppföka bet arbetc, som för hwarje tib
af äret lönabe sig bast, sä kunbe arbetet och gifwa en inkomst,
som stob i förhällanbe bärtill. Fisket fortfor till närmare jul-
men bä kunbe lon ocksä aflägga en penningesumma, som mäste

*) Tet haftdjur, fom wid wästkiisie» kallis springhwal, fir ett slagö
bclfinovt, fom af fistarena ocksä kallas stoärdfist eller ~spl>khugger".
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anfeä belyblig för de nio nmnaber de nrbetat tillfammans. Det
beljöfbcs ocffa nog, li; de habe förcfatt sig, att meb ftit och
sparsamhet sknpa sig e» själfstäubig ställnlng, sä atl lon kimbe
bli deläglire af e>i båt urib fttanbcn och uope i lanbel få sig ett
orbeutligt winterhem nieb jorb och kor. Delta hem skulle Mag-
baleim sedän wärda, och bär skulle hon sä bo lugnl och gobt och
icke mera behöswa siä i geuoinwäta och srusna klädei i slorm
«ch snöslagg och ranfci fisk roib haswet.

Men bä war bel ej märbt ali uppofsra pengar lill hus-
h»;ra för beii winler, soin uu förestub. De habe arbelat pä att
fä siskarkojau iät och luarm inot höststormarne. lou hade äswen
ihuptinirat ett stags fforfteit af braber och uppfatt eu kakelugu
af fttflfien och jullänbsk lem, ljuuglorf habe de bnrgat till bränsle
och koki tran till belystting, sä att be gärna kiinde kwar-
stauua bär uswer wintern. lon skulle kauske fä trbskuiugsar-
bcte upue i Innb, cljcs fiinbc hau förtjäna föbcni meb att bööa
fjälhunbar ioib hafskusleu.

Sa btefroo bc bä kwar bär öfioer wlntern, och i fiskarhyb-
bcm södbe Magdalena uuder winterus lopv fin förste son. Gos-
seu ficf Heta Eöreu efter heuues fofierfar.

Da tideu för arbele och förtjäust älerkoi», war baruets till-
wara ett htndei för niobeni att bcllaga i arbclet, isyunerhet
kunbc hon ej sola siördearbele i uägon aslägsnare Irakl. Dä
blef lon orkfä heininä och sökle arbele i närheten. Del blef
mindre, »ien docl nägol, öfwerskoll del ärel, och mannen war
nu i lillfälle ali köua sig en sjundedel i bäten och redskapeu, sä
att han, dä han ben Iredje wären drog ui till hafö, war fnll-
stäudig belägare. Andelen i bäten war icke fullt betald, men
rolb nldelningen efler wärfiskel, hoppades hau kunna gälda sin
stuld.

Sllllrigel med England forlfor emellerlib och tilllog ali
meta i billerhel. Del war om miten ,1813. Fiendssäpen war
»U lill siur förtrel för wästkusten i bel eugelska kapareskcpp swär-
made ikring bär, laubsalle ibland och röfwade hwad de älkommo.
Älau hade ulslnll luftwakltt längsmed strändcrna, saml upprest
wärdkasar pft Äläbärgel och pä nndra slällen, men bcösa habe
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icke hnft mucket ntt betyda pä kusten emellan Nyminde och Vlä-
waildshuk, soin hiltils hade warit tämligen förskoimd för dessa
objudna ssäster. Nu hade det blifwit annorlunda och dä blesroo-
knstwakterna ocksä mera päpassliga. I fiskelägret hade man i
alla fall icke niycket att fmlta; tn engelsmännen wiste nog att
där icke war nägot rikt fojte att göra.

Ute pä hafwet iakttogo siskarene tämligen stor försigtighet
emot de främmande seglarene. De frnktade just icke för nägot
stort öfwcrfall, men det hände stundom att en dat dlef präjad
och mäste lämna största delen af fängsten ät de frännnande.
Det war en skada, fom nog kunde förutses, nien fom det dock'
war bäst att förföka nndgn. Emellertid kon: man till midfoni-
maren och fisket war fnart flut för den gängen.

En morgon wid daggryningen samlade siskarene sig äter
nere wid stranden oinkring sinä bätar, det säg ut att blifwa en.
wacker dag, winden fläktade swagt ifrän öster och alt bädade
godt. Jo» war ocksä nere wid fin bät. Enligt öslig sed knä-
böjde nianskapet nu oinkring sinä bätar med sänlta hufwuden,
och de hopknäpta häudcrua hwilande pä relingen, wedan hus-
wudniaunen wed hög röst bad en bön om lycka och wälsignelse
till dagens farliga wärf. Dä bönen war flutad, ljöd en liflig,
arbetssäng och ined rasta tag sköts bäten ut, I det ögondlick
den greps af wägorna, sprungo mannen onibord, och sä glel>
bäten bort för fulla scgel.

Fram emot dagcu stegrades winden och niiddagstideu war
det nastan storin; men wädret war nndock icke wärre än att alla.
sistarbätar kommo tillbaka, sänär som pä den lon hörde till.
Andra fiskare sade sig hafwa sett den omkring fyra mil ut till
hafs, men dä hade de själfwa blifwit jagade af ett kapareskcpp
och därwid hade de förlorat den ur sigte. Den kom icke mera
äter.

Det hände icke sällein, dä en bät af en eller annan orsak
blef drifwen längt ut till hafs, att den blef borta öfwer natten,,
\a tillochmcd flere dagar, Denim dags storm war ej sä swär,
att icke en fiskarbät mcd dugligt manskap kunde halla ut med
den i ru»n sjö, om icke nägon särdeles olncka iuträffade; bätens-
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utcblifwnnde wäkte därför ej synnerligt stor oro; mm den till-
tog, dä dagarne försnntnno och bleswo roecfor. Dä fiinde det
icke längte rnara Iwiswel oin att ju bälen och dess uesättning
hade förolyckats, Vätlagetc> öfliga fistarflickor drogo dä bort;
iiicii Magdalena hade jit intct annat [tälle att gä tili, Hu» stan-
nade därfiir kwar i hnddan ocksa sedän fisket war fliit, alla bå-
tar dragna i land och alla fistarkojor toina och öfwergifna.

Hennes ställning war ytterst tröstlos, ti) hon hade jn sitt
lilla bnni, och hon stulle äter blifwa nior. Hon hade inga
manner; tn hennes högdragna sätt och ett roisöt öfwerniod till-
bakastötte l)cnncö unigifiung, Det ensanima lifwet i kojan, me-
dan hon i all sin fattigdoin kände sig ril och upphöjd i sin tar-
leks- och moderslycka, gjorde wäl henne icke häller mera till-
gänglig. 9hi war hon öfwerwäldigad af sin fovg och olycka. I
länölan af sin stora öfwergifwenhet, stall hon boct' hafwa försäkt
ett närmande till swärföräldrarne; men hon blef afwisad med
hän och kuld, Dä brog hon sig tillbaka med sorgen som sin
e»da wän och bnndsfiirwandt, stannade kwar i fiskaikojan och
lefde pä siit lilla hopsainlade furräd af gods och pengar.

Duck, förraden sknlle snart wara förtärda, wintern när-
niade sig och med den en ödesdiger tidpnnkt, dä hon i sin cnsain-
het stulle kanna sig dnbbclt hjnlplös, Lange war hon onriss,
hwilken ntwäg ho» stulle malja, men slntlige» fattade hon sitt
beslut. Säng, lista och hwad hon eljeö hade, sälde hon för
hwlld hon i haft Innde fä för dem. Sedän tog hon sitt barn
md handen och wandrade bort frän trakten. Hon hade intet
ställe i wärlden, där hon knnde hoppas pä ett wänligt emolta-
ganbe, utorn hoä det aarnia prästfolket, Dem mille hon npp-
sola i förhoppning om att de icke sknlle forskjuta sin hjalplösa
fosterdotter i henneö nöd och clände. Hon sade till ingen af
sinä bekanta, hioart hon gick, tn det fans ju ingen som brydde
sig om henne.

Här är det kanske pasöligt alt inföta den nnderrattelsen,
ati Jon Dnesen och Hans kamrater icke hade drnnknat, säsom
det allinänt antogs, uta» att deraö försioinnande hade ett annat
saiinnanbang. Del pä den tiden sä stolta och mäktiga England
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iunr bd äfwen i frig meb Frankrike, sdwäl soin meb Daninark
och ftcre anbra lanb. Det uppbjöb en utomorbmtiig kraftlit-
meckling, bess flotta betäkte alla haf och arnuanbe en ofantlig
massa fjöfoß. Därför war bet äfwen swart för be af lanbets
fartyg, som gingo i frebliga wärf, att fd ett erforberligt antal
sjöwanbt manskap. Man har pdstatt och erfarenheten pd
lutlanbs wästknst, besannar bet att Engelska kaparefartyg,
utan oinswep, gingo pd manniskojagt roib främmanbe kuster, för
att nppsnappa fistare och strailbboar, som be seban salbe at be
steppsbefalhafware, som behöfbe manskap. Det skall hafwa wa-
rit en saban kapare, soin ben ofwannämba sommarbagen war
pd jagt blanb siskarbdtarne utanför Nnminbe och Henne och som
fangabe lon och Hans följeslagar och förbe bem till Englanb.
Där blefwo be dtskilbe. lon kom omborb pd en grönlanbsfa-
rare, som gick pd hwalsiskfdngst till Ishafwet, Lang tib förgick
innan Ijan kom i tillfalle att afsänba ett bref meb nnberrät-
telse om att I)an war wio lif; ännu langre tib tog bet innan
brefwet, nnber bessa oroliga och förwirrabe tiber, ndbbe hem
till tzenne. Da habe Magbalena reban gdtt bort och ingen
wiste, lnuar hon war alt sinna.

Det war som en bjnpt särjanbe enkä, hon meb sitt barn
pd annen wanbrabe usterut, sd raskt som hennes börba och hen-
nes tillstdnb tilläto. Det blcf bock enbast korta bagsrcsor hon
knnbe göra. Litet penningar habe hon i fickan, och mycket ko-
stabe bet icke häller för henne att färbas i bet gästwänliga Wäst-
jntlanb. Den hafwanbe kwinnan och hcnnes barn woro
mdl för lwnbkwiilnornaS meblibsamma omwdrbnab, hwar hon
iin Hull rast. Det hon berättabe om sin mans förswinnanbe,
ökabe mcblibanbet, soin yttrabe sig pd ett mera hänsynsfnllt sätt,
bd ben främinanbes sprdk och wäsenbe tnbbe pd anbra wilkor,
än hennes närwaranbe. Hon behöfbe nog ocksd ben wälwilja
henne erbjöbS; ty bet blef för henne en swär wäg pd ben mdn-
ga mils langa heben i bet stormiga och gräkalla
ret. Där fanö ingen orbentlig wäg, utan enbast sig korsanbe
och söriuillanbe spdr, och hon, soin alltib hast balig lokaltanne-
boin, gick osta wilse och gjorbe bärigeiiom mängen unöbig omwäg.
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(Sn dag blef det isunnerhet beswärligt for henne. Hon
stulle öfwer SfjeniänS breda wattendrag, och hade ej förstätt
-att itppföEa de» wäjtliga aHmänno fanoägcn, eller de Östra hiij-
dcnta och fåhmda imdnå swärigheterna. Hon hade endast frågat
efter deil närinaste wägen och hade sålimda blifwit wisad rakt
igenom landet, därför befan» ho» sig Ml i en wät och sumpig
tralt, där flere äai och bäckar slingrade sig som ett nät genom
de widsträkta inossarne. Atödosanit ardetade hon sig frani ge-
nom ljung och watlen, pll willsanima gängstigar fran bro till
bxo, frän sarja till sarja. Här och där inäste hon mada genom
nägot niindre wattenflude, under blast, snö och regn, medan hon
kände sig sjnk och >)tterligt nedslagen, Men hon tordes icke stan-
na, ty hon anade att en smär stund snart förestod henne. Under
dagens lopp hade man wisat henne en fjärran höjd i nordost
och sagt henne, att frän denna hiijd knnde inan i klart wäder
se kyrka. Det war dock alltid en tröst. Hon pä»
skyndade siil gäng sä godt hon knnde lnot näinda höjd och hon
koin den täinligell närä. innan hon om aftonen gick in i en en-
sarnt liggande lwndgärd, där hon fann hwila och kärleksfull
wärd.

Men hon kom ej sä snart därifrän, som hon hade tänkt.
Följande morgon höll hon en nyssfödd son i sinä armar.

)tll infanii sig en winter sä trysande hird och kall, att
den dä lefwande generationen icke klinde päminna sig nägon lik-
nande, en winter lika udesdiger för Danmark, som den hwilken
inträffade 60 är senare; inen i Virkholts warma stnga war det
godt att wara. Mcd det stora förrädet af bränntorf, knnde man
hana winterkolden. Lada och förrndarum woro wäl fylda, men
framföralt där fuirnoö kärleköfnlla, deltagande hjärtan. WårdS-
wärdinnan, Maren Virtholt, som själf war moder, war ocksä
som en moder for den nnga kwinnan, och man knnde alls icke
märkä att den främmande war e>l hbrda i nägot afseende. Ma-
ren stlltte wänligt säwäl det lilla, som det större barnct och ban«
nade gudmodigt, dä Magdalena icke wille unna sig själf tillräck-
ligt ro, eller dä hon dwaldcs med sinä tankar wid fin sorg och
siua niurka utsigter. Tä den nnga modern lwrjade sä krafter
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igen och gick uppe, stirillde hon längta»sfullt ut genom fönstrei,
där det emellertid icke war annat att se an det uthallande smära.
wädret.

„Hwad tittar du efter?" sade Maren till henne. „S)ir
tanker wäl aldrig pä att ga härifmn igen! Det sku' just likna
bicj, att begifwa dig ut öfwer heden, ineb twa smä barn, genom,
famns djup snö. Men det skall du wackert läta bli. Du skall
nog siippa häiifran, men först när snön gätt bort och wädret blif-
wit »uldaie, och dä kuskar 3lils dig nog ett godt stycke pä iväg..
Du hai wäl häller icke nngon sa urimlig hast."

Magdalena suckade. Hon hade wisst icke nägon i hela.
wärlbeu att hasta till; men i deu fiämmande bondgärden hade
hon häller iutet att göra, och där hade hon ju alls ingen rätt,

att ftanna.
Huöbondefolket pä Birkholt hade flere och ganska smä dcira-

Det war bäde lugnt och trefligt i huset, men emellanät kom där
dock en kuut pä träden. Det kuude nämligen komma öftver
Maren, att hon skulle lära sinä barn läsa och det kuiide hon nu.
gauska däligt själf. Varnen tnktcs hafwa mycket trög uppfatt-
ning och den eljes milda och saktmodiga Ätaren, war mucket otä-
lig därwid. Dä hon började hwarje läsetimme med att taga,
fram risot, sä war underwisuingen mer än till hälften förstörd.
Mannen hade stor aktuing fiir sin hustrus bokliga lärdom, ty
han ijälf kände endast stora ,>A," och det ocksä endast när hent
säg det i „U-l'-c-boken"; men han tykte icke oin att hon under
tärar och wrede piskade de olycklige smä ungarne, för att de ej
kuude fatta de löjliga smä krumelurerue i buckerna. Han tykte
ocksä att stafniugen, och hwad därtill hiirer. war sädant me-
ningSlöst tokeri och icke som den läsning hau hade hört i kyr-
kan och pä andra ställcu. Hau yttrade ibland den furmodan,
att Maren kanske äudoct war „för bräd med karbasen."

Det kuiwe dä hända, att där föllo nägra mindre wäuliga
ord, mellan makarne, med anledning däraf.

Prästens forna fosterdotter, war själffallet icke försummad,
med afseeende ä sin läskunnighct, och som barnpiga hade hon äfwen
haft öfniug i att underwisa smä darn i de första grunderna.
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Medan l;on mi satt där i fiugan, forn det liksoin af sig
själft, att ho» blandade sig i sake», och naftan soin gcnom ett
trollslag foin ben i en annan gänga; ti; dä I)on sick boken i
hand, kastade hon riset i torfkorgen, och lekande och lockande
sökte oå) fann hon wägen till barneng fattningsförinäga. Det
lijcfabcö öfwer förwäntan, och 9RUB Virkholt skrattade högt at
stn hlistrn, soin litwäl ändock hade warit „för bräd med karba-
sen," Och Äiaren det sag först nt soin oin hon melat suraö;
iiien det blef ingenting af; ty snart skrattade hon med.

Ingen borde jn wara gladare än hon, oin saken wärkligen
kunde gä för sig, ntan att hliset nppfyldes af skrik och gräl.

■Man kunde wäl säga att Virkholtfulket woro hedniugar,
sätillwida, soin rättskaffeiis inänniskor kiinna wara det, hos hwilka
dopets heliga planta blifwit planterad och soin aro uilder en
omsbweten päwärkan af den kristliga folkandan. Äiagdalena
hioilka fel hon än kunde hafwa haft i sinä yugre dagar hade
kummit nnder audeus tuktau, och i nödeus tid hade hennes taukc
lärt att finna wäg till Gud med ödmjuk tillit. Nirr hon nu
bnd en bön wid sitt bnrns wagga, lijsssnnde makarue allwarligt
och stilla. Det war ett nijtt spräk, som Ijöd i deras hein, men
ett suräk som gjorde dem imderbart godt.

Nils Virkholt mar formligen stolt öfwer fin gast, och talade
oin henne med innotct beröm för sinä graiiiiar. „Hon kan!"
sade han, „Hon laser lika bra som prästen, och jag will hällre
höra henne bedja Fader" war, än kloekaru i kyrkau. Och sä
kan hon räkua, sä att jag fär hufwudlvärl att tanka därpä, och
hon kcln strifwa sä, att däde hon själf och andra kuuna läsa det."

Det sioära ivintcrioädret höll läuge i sig, men mildradcs
dock oinsider. Deu unga twiunan hade uu flillstäudigt äterwun-
nit sinä krafter, hon hade däriämtc blifwit luguare och uöjdare,
t» hon kändc att hon dock icke warit eu fullkomligt onyttig durda
i det gästioänliga huset. 2Bäl hade de sinää lärdom icke gätt
Mycket framät, meu deras i alt öfrigt milda och förständiga mor,
hade fätt e» suudare blick för sakeil och det war i sig själf myk-
ke! nog

(Sn wacker solskenödag fis Äiagdaleiia en af gärdsfolket.
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meb sig upp till beit mörka bocfcn och lät wisll sig det aftägsiill
högt liggande kyrktoruet i Norra-Snede. Där war ju hennesresas mäl. Me» hon rufte, da ho» säg de» stora mellaiiliggan-
de öbemarfcn, och >?ä»de nedslage» o>».

Maren Virkholt gissade ka»ske tili e» del henneö tmikar
och intät sig nu i ett allwarligt sanital med he»»?, i det hon
frägade he»»e angae»de alla hen»es förhällmide». Det hade hon
gjort endast ofulltoniligt fömt, hwilket Eom sig dels af blyghet,
dels ocksä elnedaii ho» trodde, att de»'främ»la»de icke i alt wille
säga he»»e hela sa»»i»ge». Tarwid hade Magdalena nied inyk-

ke» förbehällsainhet, eller egentlige» osäkeihet, talat o»l si»a
franttidsplaner. Tm hade det önisesidiga förtroendet tillwurit,
och dä hon n» frägade, fick ho» weta alt om Magdale»as per-

-so» och hennes faltigdoni, fanit huru ensain och öswergiswen hon
I'tod i wärlden. Xä betankte Maren sig en stnnd och sade där-
pä: „Men dä har du j» ingenting att göra i de» där präst-
gärde» och ka» likasä gärna sta»»a här."

Det war hustruns allwar, och »lännen instäinde med henne
däri. Man hade märlt att de» frä!nina»de war e» skicklig kwinna
bädc i fint och groft arbete; »ie» det war dock hen»es bokliga
lärdom, man tänkte draga uutta af. Kringspridda i den stora,
bactiga hedeil lägo flere sinä bondgärdar, hwilkas inwanare för
det mesta woro wälbehällna, i fördälla»de tili deras tarfliga lef-
nadZwanor. Men i hela trakte» fans intet ordnadt'kolwäsende,
och licfolkniligen i de flesta gärdar woro likasä olärda forn det
nkta paret pä Virkholt. Man tykte dock att det wore bra om
de smä knnde fä nägon underwiöning, och det rnkte Magdalena
reda» hade fätt mcd afseende därä, gjorde att männen slogo sinä
kloka hnfwnden ihop och öfwerlade om de icke knnde behälla
henne i trakte». Magdalena war ej swär att öfwertala och
förargades icke häller öfwer, att man ändock först wille hafwa
ett bewis pä, att hon wiirkligen war en lagligen wigd luistat.
Nils Virkholt war själf efter delta bewis i Norra-Snede, me»
dä präste» frägade, hwar ho» n» uppehöll sig, war mannen nog
slug att nänma ett oriktigt och aflägset ställe, einedan han war

,rädd att prästen skullc konnna och taga bort lärarinnan för Hans
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born; st ntt rtfet återigeit skulle fomma ntt fpcla skolniästnre.,
M: han koni hem orntctlabe hcm dock icke fcjirai listigt han bnnt
sig nt därwiblag.

Säluxda sick den stackars lwinnan äter ett hem, foin hon
fiiiibe talla sitt, Där slod ett äde hus utcrnför Virkholts gärd,,
och 9cilö iurättade där mcd ringa omkostnad ett nim, där det i
alla fall war trestigare att bo, ä» i fiskarkojan, ty här hade hon
ju dock tak öfwcr hufiuudct, fanit ordentliga föxster med glas-
Mtor. Hon franitog iiii fin lilla spnrpemltng och skaffade sig
därmed litet dohag. Maren Virkholt länade det hoi», ej tiinde
anskaffa, och hon fick det viitt trefligt. Nill Ms stora förund-
ran fiek hon äfwen, hwad han kallade omhängen for fönstret.

Sn skulle hon da dli lärarinna for näjdens bani, hwilka
hon först täntte sanila hemmn hos sig. Men det gick icke an,
ty de tonnno icke> fllvätdiarne kunde ej nndwara bein. Dä tog,
hon sinä smä pä annen och gick omlring i gärdarne, och ttu gick
det dättre; ty sä snart hon hade fastslält en rolfs ordningsföljd,
fick hon, icke allcnast den isrngawarande gärdens, utllN octsä, da
det ej war bräd arbelstid, nndra bllrn att infinna sig, Det
förutfattes soin en sat att hon, sä snart skoltimnien
war slut, sknlle dcltaga i gärdcns arbeten, sa litoin, soin inom
hn«, Man insäg dock snart, att hon hade inera smak och fal-
laihet för stnare säin och dylikt, än de flcsta, och sä hade hus-
trnrna sulit upp af arbete att gifwa henne.

Sälunda wandrade ho» oinkring och blcf i en del hus an-
sedd soin en hcdrad gäst, i andra nastan som en tiggare eller
ett nllmosehjon, Men sodan sick ho», säwäl som hennes smä
gossnr och stundom e» friwillig gäfwa dnrtill, utaf dcm som
tänlic pä ntt hon och hcinieö dnrii ocksä skulle hnfwa kläder. Och
Itttt lion, triitt af weckans mödor, drog sig tilldaka för att till-
llllnga söndagcn i sitt hcm, sä war hon i närhete» af den all-
tid lila lltrlelsftllla och ädelt sinnade Ma«n Virkholt.

Kllttsll war det timgt, för den engäng fä stolta kwinnaii.
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lltt wllndrll frän hus till hus för att utföra ett aibete, som
mau icke räknade för uägot och därför icke häller lofwade nägoil
bestämd godtgörelse för- kanske plägade det heuue att heuues
näriugsfäug af mängen betraktades som ett slags tiggeri!
Det wet mau icke. Heuues drifwaude tauke war att hou war
mor och siua barus euda försörjare, och hemies bar» kunde icke
swälta.

Mfliiga och laitaa är giugo pä delta wis, gnssarue Söreu
och lou hade blifwit stora och kunde själfwa förtjaua sitt bröö;
meu fä fick Magdalena >»ed ens det iufallet att icke läugre wilja
uuderwisa barueu, eller st) kläder ät de niauuiskor, som hittils
hade betraktat heuue och henues arbete med ringaktniug. Till
de mera wälsinuade stod hou auuu i godt förhällaude, inen äftoeii
de ledsuade wid tjeirne. Nu war tidsaudau de», att alla skulle
hafwa skoluuderwisuiug, meu dä uägra af iuwänarena icke wille
ikaffa sig friwillig underwisning, orduades saken för hela trakteu
med e»s.

Förorduiugeu blef deu att dar skulle autagas eu wiuterla-
rare, som skulle gä omkriug i gärdarue, uugefar fa som Magda-
lma hade gjort. Mau säg sig dä om efter e» helt uug persou,
som mau kuude fa för eu liten löu. Walet föll pä Magdaleuas
alste so», som uuligeu hade blifwit koilfirmerad och hade fätt eu
god uuderwisuiug, samt uuder de föregaeude äreu warit ett slags
medhjälpare ät sin mor. Om fommareu tjäuade hau i eu boiid-
gärd, bade hau och Hans bror artade sig wal och woro irnjcket
omtykte, Emcllertid bodde Magdalena kwar i Virkholts hus,
Hou snsslade med siu uäl och war sömmerska för trakteus kwiu-
nor. Detta gaf eudast eu ri»ga förtjäust, meu hou behöfde ocksä
sä litet, dä barueu uästau kunde fursörja sig själfwa. Nu hade

chon goda och glada dagar och de rakte uugefar fyra är; meu sä
,uppdykade äter eu tauke, som dref heuue till rnja äfmentur.

Söreu sick alt mer och mer lnst till skollärarekallet; meu
:det förekom houom ganska litet tilldragande, om hau skulle till-
fredsställa deuua lnst, med att i alla sinä dar' gä omkring som
wiuterlärare, pä hedeu ikring Birtholt. Han skulle mer tykt om
.att blifwa ordeutligt uppslolad och seda» fä eu warkuiugskrets
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af wera betndelse. Det tytte Hans mor ocksä och hon gick ii:
pa Hans öilstan. Mm för att staffa sig bcn nödwändiga ut-
bildningen, dehöfde han pengar, och det hade hwalken han ellet
hon. Mangen tintme futto de och nppgjorde beräkning ufwer
hwad han och hon och lon kunde förtjäna, och huru mncket det
kunde belöpa sig till om hon förwandlade all fin egendom i pen-
gar; men utslaget blef, att här i denna penningefattiga trakt,
fkulle mänga är förgä innan den erforderliga summan war fam-
lad. Einellanät lät l)on honom berätta, i hwilka trakter landets
■olifa seininarier rooto belägna, och sä beslöt hon sig för det i
Snedsted.

Stor och widtornfattande wärldskännedom hade Magdalena
icke. De glest befolkade trakter dnr hon alltid lefwat ensam och
tillbatadragen, hade icke afhulpit hennes bnst i detta hänseende;
och det kan uog tyckas att ho>l inängen gang hade kunnat bara
sig förstnndigare at, än hon gjorde. Men dä hon engäng hade
fattat ett beflnt, widhöll hon det orubbligt. Ehuru det otwif-
welaktigt wällade henne fmärta, att öfwergifwa en trakt, där hon
i fin nöd hade funnit tillflyktsort och wänner, fä bröt ho>! dock
upp fran Airkholt och wandrade bort ined sinä bägge söner,
nta,i att nägon riktigt fick weta hwarthän hon gick, eller hwad
I;ou wille. Sä fick Sören plats wid seininariet i Snedsted, men
,ned de» andra sonen gick hon själf till Thylands-hafskust;
ty lon, sjönmnnens yngste son, hade tidigt yttrat lust att fara
tili sjös. Modern lade intet hinder för denna Hans aträ, men
hon wille att han foin deltagare i hafsfifket först fkulle genomgä
en proftid eller ett stags förfkola. Men hon fjälf, den furrytta
lwlnnan, tog iter arbete soin fiskarflicka. Hon hade fätt reda
pi ett sialle, där fisket bedrcfs nret oin, och hela äret bodde hon
nu äter i e» stflarloja, men denna gäng hade hon nnge lon till
kanirat. Fisket och haines arbete därwid, war det mesi ansträn-
gande, men ocksä det mesi lönande arbete hon kände till, och det
war jnst förtjänstcn hon gjorde afseende pä. Hwarje söndag
gick hon till fots till Snedsted för att bringa Sören den inkoinst
hon och lon hade haft af weckans arbete, och sä lät hon sonen
berätta, hwilka framstcg han hade gjort, saint ointalade i sin
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tur för I;onom, ntt hon alls icfe led någon brist och icke hade-
det illa pä nägot siitt. Ester twä eller tre ars förlopp, war
inälet wuunet sä tillwida, att Suren hade tagit skollärareexa-
men, fä att han Ml kunde antaga en plats forn hus- eller hjälp-
lärare och fa en ringa lön; och efter naara är kunde han uppnä
en dättre och mera själfständig ställning, med en tarflig ntkomst.
Dä stulle hon följa honom till det hem han malt sig och bo i
Hans närhet, och han skulle blifwa hennes nlderdoinsstöd och
glädje.

Vien till en dörjan wände sig hennes tankar och sträfwan
till ett annat mäl. Unge Jöns lust för sjömanslifwet hade sna-
rare till- an aftagit, genom det han redan upplefwat däraf. Mo-
dern terin' darefter.intet fcrnid pä denna lust; men hon wille att

han skulle utrustas ,ned kunskaper, sä att han ej länge dehöfde
sara som simpel mattoa, utan snart komnia i en mera ansedd
ställning suin sturman, eller mujligen med tiden som skeppsbefäl-
hafware. I detta stycke mäste han ätlyda henne, och nu kwar-
stannade hon i sin oefattning som sistarflicka, medan han i Thi«
sted eller i nägon annan stad skassade sig underwisning i
alla de kunskaper, suin crfordras för att wara en kunnig och
upplyst sjuiua». Med hwarje stilliug hon kunde förtjäna och
spara, understödde hon honom i denna sträfwan och han anwände
hwarken tiden, eller sin moders med möda färwärfwade pennin-
gar till onudigt, utan höll troget ut, tils han hade uppnätt den
utbildning, som ansägs nudwändig för Hans framtidsbana.

Men nu war ocksä Magdalenas hälsa kuten; sjuk och fat-
tig wandrade hon dort frän hafwet, där hon hade lidit mer af
möda och brist, än nägon anat. Hon war äter hemlös, men
war icke mera sä elisäm i wärlden. Inom Himmerlands heden
hade hennes alste sun fätt sig en prowisorisk lararctjenst, och i
Hans närhet hyrde hon sig, i en fattig mans hus, en litcn stuga,
att bo i. Men hennes hälsa äterwände icke, ty hennes bröst
war förstördt. Hon lifnärde sig med den fmula handarbete hon
ännu kunde litratta, och af det heuues söner gäfwo henne. De
dclnde med sig gladt och gärna; men deras inkomster woro icke
rikliga, och hon uändes nastan icke mottaga nägot af dem, och
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förföftc halla bcm i ben tron alt I;on lefbe i öfroerfföb och wäl-
ständ. Däreinot war hon ofönutftig i sin önstan att ofta se
bcm och höra ifrän bem och nät hon hwillet sällan inträf-
fabe habe bem bäba hos sig på en ssä»g, wä»be ungbomens
rofor tilldaka till hennes kinber och henneö ögoit tinbrabe af
•glabjc. Da berättabe hon för bem om beras far, om Hunt ärlig,
trofast och o,ob han habe warit langt bättre än hon, beras
mor, ock) fä tillabe hon ofta: „lag mille fä gärna, när jag
fnart möter honoin i Gubs rike, knnna faqa honom, att Hans
ftner bock icke altförmncket hafwa faknat en fabers räb och bi-
stanb."

Oinkring fyra eller feni är habe hon lefwat i sitt nya hein,
bä bet hänbe \\q att lon pn m af sinä fjörefor war i tzain-
burg. Där hörbe han tillfälligtwis näinnas en Ärhnssteppare,
forn hette lon Tuefen. Han fäste fig ioib bet ganfka owanliga
naninet, »ie» fabe till fig fjälf, att bet ju icke angick honom, bä
I,an« faber lag i fin wata graf reban förr än han, fanen blef
föbb; men bet kam en fäban oro öfwer honom och bet knnbe ju ej
ligga nägot onbt i, att han uppfökte och gaf fig i famfpräk meb
en lanbsman och nrkesdrober, här i ben frnmmanbe staden. Det
gjorbe han ockfn och efter nägra frägor och fwar framgick bet,
att ben nlbrige fkepparen war ben unge mannens far, fom altfä
<in»n icke habe biitt. Här möttes fälebes faber och fon, fom förr
albrig habe fett hwnranora och be fnnno hwaranbra fom yrkes-
bröber och heberlige män. I stället för att fkilbra gläbjen wib
det owäntabe mötet, soin ingenbera af bem nägonsin försökte
göra reba för, skall här i korthet mebbelas, hnrn bet hade gätt
för lon Tuefen.

Han blef, fom sagdt är, bortförb af en engelsk fföröfiuare
o6> fänb omborb pä en Grönlanböfarare. Här habe han ingen
nöb, t>) engelske och banste s>ömön förstä alltib att ömsesibigt
Uppstlltta hwaranbra. Emellertib tiingto.bc han efter att komina
hei», men jag tan ei upplysa om,, hnru länge bet räkte, innan

4
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det lucklldes honom, Tä han andtligeil kom till trakten af Ny:
rninbe, fick han weta att Hans hllstru och baru woro spärlöst
förswunna. Giiligt alt hwad han fick weta och höra, woro hm-
nes wilkor sn däliga, att ho» icke kunde siä sig ut, och han hade
swärt att förläta sinä föräldrar och siägtingar, att de dock icke,
under Hans hustms hopplöfa ställinnss, hade äfidosatt siendstapen,
och nieddclat henne litet tiiist och stöd. Hans tankar föllo emel-
lertid strax pä den ganile prästen i Norra-Snede, säsom den,
hos hwilken Hans hustru snarast hade sökt tillflykt, men prästen.
war ju sjalf ledd pä willospär af den ftnge Nils Birkholt, och
inannen hade snart uppgifwit sinä efterforskningar, hwilka han
troligen icke förstod eller förmädde bedrifwa pä ett riktigt sätt.

Han war däförtidcn en fattig inan, som mäste föka sig
förtjänst; men i sin hemtrakt hade han ej lust att stanna, och
sä degaf han sig äter till sjös. Han inlät sig dock icke pä läng-
wäga refor och aflägsnade sig aldrig längt eller länge ftän sitt
fosterlands kuster, för att ständigt kuuna wara uppmärkfam pä,,
om icke nägon siuiup eller tillfällighet siulle leda honom pä fpä-
NN efter de förfwunna.

I sinä företag hade han haft en standig mcdgäng och icke
blifmit hemsökt af nägra olnckor. Han hade samlat sig en liteu
förmögenhet. sä att hau uu förde sitt eget fartyg och dessutom
ännu haoe en liteu penniugefumma. Sinä affärer hade hau för
länge [en orduat säluuda, att hwad hau ägde, efter Hans död
fklllle tillfalla Hans burn, om de eugäug äterfunuos.

Nu wille hau ila till siu hustni, fä snart det war honom
möjligt, och lon lonfon stref till siu bror, att hau siulle för-
bereda deras moder pä det owäutade mötet, och det gjorde hau
ockfä, fä godt hau kuude.

3JKIb och klarögd, med eu fkär roduad pä de magra, bleka
kiudcrua, mottog hou fin sä läuge och sä djupt begrätne make.
2Reb nastan uugdomlig beuudrau och kärlck, dröjde heuues blick
wid Hans kraftiga fjömausgestalt, som äldern icke hade böjt, ehuru
deu kastat nägra silfwersträu i haus här. Sä lätt som en fjä-
M- lag hon i Hans starka armar, da han lyftade henne till sig
och waggade henne wid sitt hröst. Han anklagade sig själf att
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icfe hllfwa sökt l)einie nog sorgfälligt och uthllllande, men hon
tystade ncb hononi och sade, att hon ocksä hade mycken stuld, bå
hon sä säkeit hade trott hon oin wata böb och bärför icke läm-
nat nagot spär efter sig, dä hui: aie! bort. 3lu mille hon halst
att det förgängna skulle wara glönidt och deras äterförening idcl
gladje. Äleil hon dolde ej för honum att en allwarlig stilömässa
snart ätcr roar för handen, ti; hon war sjrik och hon kände att
hennes sjukdom war till döds.

Det mille han ej läta gälla. Alt skulle han lippoffra för
att rädda sin äterfunna hnstrn. Hon skulle genast bort frän fat-
tigdonien och den usla kaminaren. I ett bärg af liolster och
dynor sknlle hon föras till Alborg, där hon skulle omgifwas af
all ocu trefuad och alla de hjälpmedel soin penningar och goda
ord kulina ästadkoinnia. Men hon sade att det sknlle sinärta
heiine för rnrjdet att byta orn wistelseort; hon önskade hälst stanna
där hon war, oin blott han wille blifwa hos heiine. Hon kunde
dä drönnna sig tilldaka till deras ungdowstärlets hem i fiskar-
kujan wid 2Uästerhafwet och wara lycklig och glad soin dä. 3iär
han gaf efter hari, satte hon sig icke eniot da de skaffade henne
lätarehjälp; men läkaren kunde endast dekräfta, hwad som redan
för heiine själf war full wisshet. 3luddning war omöjlig.
Det är naturiini, att det drogs förforg om att niiskaffa heiine
alt, som kunde lindra hennes tillwaras sista dagar.

„>inota icke! Klaga icke?" sade hon till sin ma», „Alt
har wisst qätt, sä som det war bäst. Tn tänker att mi hade
kunnat lefwa ett längt och IncfUijt lif tillsammans; men det hade
wi kaiiste icke kunnat. Där fiinitos o»da telningnr i min natur,
som mäste ryckaS upp gcnom motgäng och möda. Men nu är
alt godt! lag har dii) äter, och wära söiier kan jag eftcrlämna
at big mcd det mittnesbörd, att de aldrig gjort mig annat än
glftbje. Frin eder gnr jag hem till Gudö rike, där skola wi äter
möliKv och där är kärleten ung och ewig,"

Prästens fosterdotter dog, och hennes stoft gömdcs i e»
enfamt ligganbe kyrlogärd i Himmerlanb. lon Tuefen och Hans
yngste son hafma ocksä gått till den sista hwilan. Men den
älste sonel» lefwer och en tatti! skara cftcrtommande lefwa, som
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meb tacffamljet minnaö beix öftoergifna froinnan§ fitäfroan, gettoni
ett äfroentprligt ItfS umbaranbcn od) roebermöbor. Sen gamte
Ijebertige ffepparenS eftertämnabe förmögentjet fjar gjort fitt tili
att bana beraö lefnaböroäg; men af ftörre roärbe är bocf ben
genomgacnbe Ijeberligfjet, IjanS enfamma fattiga (justru tuplan*
tabe (jos fina föner, änba från barnbomcu.
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