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Snögloppet kammade grått hår över bergknal-
larnas kala hjässor, det kved och knakade i tall-
tjurarna omkring dem, och utifrån havet hördes
ett muller som av skovlar i ett stenrös, när den
yngre Tveholmarn kom klivande i branterna ned
mot viken där hän hade sin eka. Hän stannade
ett tag och lyddes.

Isen! Djävlar, nu kom den tillbaka!
Tre dygn hade det blåst nordlig storm, allt

som var fruset här inomskärs hade brutit upp och
från Norrhavet hade kömmit vältrande varv på
varv av tunga drivisband, ända tills hela kalaset
gått ut tili sjöss och försvunnit. Men i morse

hade vädret kantrat om tili sydost, och nu kom
sattyget igen.

Det hade hän inte räknat med, inte så fort...
Fast det var omöjligt att missta sig på, hän
kände ljudet där utifrån snöyran. Och med syd-
osten skulle säkert en del is styra rätt här
igenom. Den håvades in av Trutnabben, som
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sträckte sin fångarm långt ut tili havs, föstes
vidare mot de tvärbranta strandbergen här mitt-
emot, packades ihop och skruvades som i en tratt
genom Tveholmssundet. Så skulle det gå i rap-
pet, eller kanske var det färdigt allt. Det artade
sig tili en beklaglig hemrodd, om man inte hann
före...

Man knäppte upp halsknappen i fårskinns-
jackan, slängde den digra säcken tili rätta över
skuldran och satte fart på stövlarna, så det slog
eld av klackjärnen mot stenhällarna. Det mörk-
nade alltmera.

Du borde inte gått tili bys, och allraminst
borde du dröjt där, fårskalle! tänkte hän. Men
barnmorskan skulle ha följe ända fram, och så
var det åtskilligt man ville köpa och komma

hem med. Det fick inte bli någon vanlig jul i år,
skulle för attan plåtar rustas upp tili fest. Man
var far nu, med hustru och barn under eget
takröste!

Det svällde av stolthet under skinnjackan, och
hän spände ut bröstet där hän pustande stövlade
framåt i den strimmade snöskymningen.

Bara inte speldosan klämdes sönder mellan
allt det andra i säcken ... Speldosan ja, natur-
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ligtvis var det vettlöst att köpa en slik leksak
åt ett bylte som varken hörde eller begrep något,
men hän hade ju med sig andra galenskaper
också... Jo, man var far nu, far!

Nej den här vägen! Ner i den branta dalkilen
och så tili vänster runt knallen med krypgra-
narna. Det var så skumt redan att man kunde
löpa vilse. Hålen vad det gormade av isen där
ute! Månntro det var klart i sundet än?

I förrgår hade Hans förstfödde kömmit tili
världen, en röd och duktig klimp tili pojke. Alit
artade sig bra, och i morse menade barnmorskan
att hon ingenting hade att beställa där vidare,,
nu skulle hon hem tili julen innan det kanske,
vart för sent att komma över. Hän hade velat ta
storbåten och segla henne sunnankring öarna
fram tili sjöbodarna i Bysundet, men nej, det
tyckte hon var både för kalit och äventyrligt den
här årstiden, hon ville fortast möjligt ha fast
mark under fötterna. Då var det bara att ro
henne i skötekan här över sundet. Men för ett
gammalt kjoltyg var den inte något loppsprång
heller, den nastan stiglösa vandringen över de
bägge hoplandade öarna en halvmil av berg
uppför och berg utför, däremellan urmörk ragg-

gkog och Ula tillfrusen sumpmark, ända tills man
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i ett lånat tråg tili eka tog sig över den några
famnar breda Ålströmmen och var framme i byns
utkanter. Hon var rakt slut av trötthet, gumman
lilla, då hon stod vid grinden sin. Men det var
inte hän, där hän med tobakspungen stinn av
pengar stegade upp mot handelsboden. Här
skulle göras slut på en god del av vad höstström-
mingen håvat in åt honom. Men hur borde hän
ge den stora nyheten tili känna? Boden var

säkert smäckfull av folk så här just före helgen,
man skulle nog fråga. Bäst att genast gå rakt
på sak, var det inte så hän beslutit?

Men så fort hän stängt butiksdörren och den
ilskna mässingsklockan skallrat slut bakom ho-

nom, var det som om målet torkat in i munnen.
Opp och hurra allihop, för nu har jag en pojk!
hade lian velat hojta. I stället nickade hän hara
ett skyggt god dag åt hela församlingen. Kan-
ske hade hän ännu något kvar av sin österbott-
niska fåmäldhet. Hur länge hän än värit här,
hade hän alltid känt sig på något vis försagd
och annorlunda funtad bland dessa glada och
kviqktungade ålänningar.

Åt helsike, nu sprang hän miste igen! Var
stod stenröset som man skulle förbi? Nåja, tili
stranden lotsades man alltid av hörseln ..,
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Jo, tulit var det i handelsboden ooh ett st
tjockt tobaksmoln, att kvinnfolken kippade efter
luft. Och på silltunnan satt Bussas-Matte med
litet slagsida som vanligt och skroderade och
spottade gula klickar utåt golvet. Besynnerligt
med den tunnan för resten, nastan aldrig öppna-
•des den, stod bara där med locket blankat av

många byxbakar och kallades allmänt för skrävel-
tronen. Ingen mänska i trakten köpte sait sill,
alla hade ju sin strömming, och likafullt skulle
varje anständig handelsbod ha en silltunna tili
att sitta på. Men när man nu ville veta hur det
stod tili ute på Tveholmen, svarade hän bara
jo tack. Först när Bussaren, som var gammal
jaktkumpan och funtfadder med Janne, äldre
bror, frågade om det inte kändes lite ensamt
med bara gumungen i den nybyggda stugan, då
rätade hän på sig oqh sade så alla hörde:

Med bara henne? Nej, gubbe du, det är så
beställt, att nu läcker det genom tre hål i våran
stuga.

Så fort man fattat liknelsen, brast hela säll-
skapet i gapskratt. Från silltunnan brakade Bus-
sarens vanliga: Hä-hä-hui-huii! ända tills
hostan tog överhand oqh rösten dök ner som i
en grötgryta: Hurr-urr-toff-poff! Men det låg
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ingenting elakt i skrättet, bara välvilja från alla
hali, det hörde hän noga efter. Och handelsman
själv bad honom in på kontoret och bjöd på tre
glas holländskt, ett för honom, ett för modern
oqh ett för pojken. Sedän blev det ytterligare
ett glas för nästa gång, nickade handelsman.
Nåja, kanhända vet den laban vad som lönar
sig, det vart en hin tili köplust efteråt. Speldosa
åt ett begynnande karlfolk kunde man väl låtit
bli med. Och kanske brännvinskuttingen från
lönnkrogen

...Fast det skulle ju vara åt Janne
också.

Så ja! Nu var hän framme vid den lilla vik-
gropen där ekan låg. Hän hasade sig utför den,
steniga brinken, plöjde igenom en stickig väli
av havtorn, där några kvarsittande gulröda bär
blänkte som sarvögon i skymningen, och sköt
ut båten tili hälften. Ett ögonblick blev hän
stående, betänksam.

Någon sjö gick det ju inte här inne i lä, en-

dast stark Ström som sade att det pressade på
där borta i sydost. Själva blockisen tycktes ock-
så ha ett stycke kvar innan den nådde hit, det
var bara en del ofarliga, sönderbråkade havs-
tuggor som den skickade före sig. Men man

kunde inte se över tili Tveholmsstranden, fast
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snötjockan laitat lite som bäst. Blicken trangde
knappast en halv kabellängd ut över det bly-
tunga, förbiglidande vattnet, som det seglade
enstaka svagt lysande isflagor på, liksom tysta
vita fåglar. Det såg kusligt ut, liknade nastan
en bild av Dödens älv, som hän mindes att hän
sett någonstans ... Nåja, skräp! Det gällde ,ju
ingen världsomsegling heller, bara några tjog
årtag med vinden rätt in i högra orat. Och hem
måste man! Vad var det att fundera på?

Hän hoppade i ekan, stötte ut och spände i
väg så det skrek i årtullarna. Ett stycke gick
det bra. Bara någon obetydlig sroörgåsflaga
raspade ibland mot båtsidan. Hän hade säkert
kömmit mer an halvvägs över sundet och skulle
just se sig före, om inte den egna sjöbodsgaveln
började dyka upp ur mörkret och snögrumset.
Då krasade det tili i stäven och dunkade tungt
under den rundbottnade ekan.

En baddare tili isskiva som hän kört upp på!
Hän stack åran rätt ner, krängde båten och
jämkade den undan. Så tog hän ny sats, men
genast bullrade det tili igen. Hän reste sig och
tog en överblick, så gott man kunde i mörkret.

Det var stängt förut, ohjälpligt. Isen var här
nu på allvar, den riktiga blockisen. Den tycktes
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sikala fram utmed hemstranden, hade kastat in
ett bälte på västra sidan av sundet. Framför
stäven låg det grova kallar i en enda samman-
pressad gyttring, och hela röran vred sig runt
för ströramen som en skrovlig kvarnsten kring
en osynlig axel. Väl, så gällde det att backa och
söka sig andra vägar! Rakt tili sjöboden kom
han inte, men lite längre norrut kanske, man

kunde väl kringgå djävulstyget, eftersom det
höll sig på platsen och åkte runt...

Han backade några årtag. Men nu dundrade
det tili i aktergaveln, och ekan stod stilla.
Anamma, det var stängt ditåt också! Han reste
sig upp igen och försökte skjuta undan isblocken,
men nej, det var lika tjockt åt alla håll, han
satt fast som fisk i ryssja.

Kantänka, man kunde väl följa med gröten
en bit! Isen sög in mot Tveholmen i alla fall,
vid norra udden skulle det väl bli någon råd att
landa.

Han slog sig tili ro, tog in årorna och lät
saken ha sin gång. Mörkt var det så man inte
såg så noga vart man drev, snögloppet stod som
retnmar i luften, men han skulle nog veta när
rätta ögonblicket var inne. En stund satt han
där och iakttog på vindriktningen att han fördes
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åt rätt håll av den gungande, suckande och
rasslande röran kring båten.

Nu! Mullrade det inte av is mot sten där
tili höger, helt närä? Hördes inte bruset av

strandträden redan? Hän måsite vara alldeles in-

till norrudden. Jo, där växte ju fram en dunstig
gul fyrkant genom den tjocka snöväven i luften!
Ljuset från hans eget stugfönster ...

Hans ögon vidgades under den drypande möss-
skärmen och sögo girigt tili sig det svaga skenet.
Där längst inne i det, bakom rutan hän inte
kunde se, fanns mitt i det varma ljuset en två-
manssäng med en blek ungmor och en röd liten
storätare vid bröstet på henne. Låg hon och
kastade sig och var orolig nu? Vänta, jag kom-

mer ju, jag kommer! För resten satt väl svärmor
framför sängen och taite förstånd. Nåja, svär-
mor... Hur var det Bussaren brukade sjunga:

Jaggu vet en sjömansänka huru flinkt sig sjö-
män diränka... Men gumman var inte den som

fick röstskälva för småsaker, det var nog lugna
och förståndiga ord som flöt ur munnen på
henne som bäst. Och jag kommer ju, jag kommer
med säcken full av julmat och dårskaper! Bara

lite tili, ekan driver ännu närmare ...
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Vad var det där då? Ett ljus ytterligare, som
en irrande stryksticka någonstans överst på
backen, eller kanske på taket rentav... Janne,
jo det måste vara hän som kömmit över från
sin sida av holmen och stod ooh svängde en
stormlykta, tänkte den kanske behövdes tili fyr.
Tack, Janne, du får väl släcka snart och gå tili
kojs ...

Nu märkte hän att ekan inte kom närmare.
Det gällde nu, innan strömmen förde den på
andra sidan udden och ut igen!

Hän spände i av alla krafter, skovlade undan
isflagor med årbladen, hoppade som en katt i
förstäven, stötte åtskils de värsta knallarna och
låg nasta sekund på årorna igen. Det väste
kring ekan och hamrade under bottnen, när den
pressades upp över något flak och forsande
dunsade ned på andra sidan. Men framåt gick
det! Varje gång hän vred på huvudet, lyste stug-
fönstret allt tydligare mot honom. Nu var det

väl bara några famnar tili vatten där hän bör-
jade bottna, grynnan utanför udden. Kom haa
inte i land precis, fick hän plumsa i och hala

ekan den sista stumpen. Bara lite tili... För-
bannat vad det skulle vara svårt just här! Ett
hclt stenkummel av is, och varje ögonblick ett
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nytt... Hän spände i som en galning, fast det
tog mot i årbladen som av en vägg.

Rrraff! Hän flög hejdlöst från roddbettan på
rygg i fören.

När hän vimmelkantig satte sig upp igen med
en brusten stump i högra handen, förstod hän
att det mesta av babords åra hade försvunnit
under isen. Och med detsamma stod det klart
för honom, att vart hän än kom i kväll eller
senare, tili hemstranden var det nog inte. Blott
som en bekräftelse på det stack hän ner den åter-
stående åran mellan isflaken, förvissade sig om

att hon ingen botten tog, lade henne så i vrick-
hålet i aktergaveln och gjorde ett vanmäktigt
sista försök. I helskota, hur skulle det gå med
en åra, då det inte gick med två...

Gav du dig ut med hara ett par pinnar, tok-
fan! skrek hän och sparkade gråtharmsen med
högra klacken mot vänstra stövelskaftet, som hade
hans korttänkta huvud suttit där. Ja, hän märkte
att hän skrek ett tag allt vad strupen förmådde
och rev fram sin tändsticksask ur byxfickan.
Men vart hördes ett rop i vindylet och iskrasan-
det? Vad såg en som själv stod med lykta några

små tändstickor, där de frasade tili ett ögonblick
i snöyran som inne i en säck? Och varför skulle
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hän yttermerä narra Janne ut i elandet, vad
kunde hän göra åt saken? Ingenting.

Mycket stilla vart hän med ens. Snögloppet
svepte mot hans svettiga ansikte och fick baka
sig fast som det ville över den ångande päls-
jackan. Hän satt bara där på roddbettan och
blinkade mot den varma gula fyrkanten uppe i
land. Den drunknade långsamt bort, blev allt
suddigare och ovissare, ibland släcktes den av

någon tjockare snövåg i luften, men så tittade
den fram åter en gång, ännu mattare tills den
var försvunnen för alltid. Hän drev tili sjöss med
strömmen och isfältet, det visste hän. Ännu syn-
tes Jannes lanterna, en liten stund, fastän svagt
som en sjuk lysmask. Men när också den var
ohjälpligt borta, vart hän ilta tili mods och
märkte att hans läppar rabblade en gamma!
österbottnisk ramsa, som hän hört som barn:

Sunnanväder och sunnanvind,
Gud hjälp en stackars sate him!..

Därefter böjde hän knä på båtbottnen och tog
upp ett Fader vår, men mitt i bönen bröt hän av.

Fargen Heller, man skulle väl inte antasta
sin Skapare i onödan! Vad gick det för nöd på
honom egentligen? Päls hade hän på sig, säcken
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full med mat, och ekan var stark och askspan-i
tad, hon stod nog emot mera isskruvning än
det här. Alltid kom hän väl någonstans, om inte
i natt så i morgon. Bara det blev ljust, så vart
det väl någon råd. Pressades hän ut ur gröten,
fick hän stagga båten mot sjöarna med den
hela åran och driva norrut, kanske tili Ankarö-
landet. Men vart hän sittande kvar i fanskapet,
ja dä gick det ingen sjö åtminstone, tills det
kanske frös på eller öppnade sig någon annan
utväg. Made hän inte drivit i is förut kanske?
Jo gosse, och den gången gällde det ingen
slingerbult kring hemknutarna, utan mångmil och
veckor... Visserligen, det var ju lite andra don
då och karska gubbar som kunde sin sak, man
var inte ensam i ett förbannat hyvelspån mitt
i svarta natten ...

Hau vart funderandes en god stund och tänkte
på Herrans underliga vägar. Var det inte be-
synnerligt att hän satt här nu, en man med
hustm och barn, och drev i isen ett stycke norr-
ut, åt samma håll hän en gång som pojke köm-
mit ifrån på den långa, segelslitna olycksresan
hit ner tili ljusa hasselgläntor, flunderfiske, lätt-
lynta, munglada mänskor och allt annat nytt?

Det var visst tredje vårvintern som Janne gett
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sig ut på »fälan» i gamle Röisbackas fyrmanna
sälskyttelag. Själv fick hän följa med på köpet
som kockpojke och hantlangare, tio år yngre än
bror sin som hän var. En månad minst, ända
in i april, hade de legat med den öppna båten
mitt ute i Kvarken, bättre byte hade de än andra
fångstlag de råkade på, hela båtfamnen akterom
stormasten började likna en trave av sälkroppar
som ingen hunnit flå. Då kom olyckan. För flera
dagars nordlig storm bröt hela Bottenhavet upp
och packade ihop sig utan en tärja, utan en
enda råk en gång. Jo, den isen såg allt annor-

lunda ut än havstuggorna här omkring ekan
tfui i dem! spottade Tveholmarn och ruskade
bort en våt snökalott från mössan. Det var bara
att följa med, mente Röisbacka, och det var
nästan allt vad någon sade. Qenast de fått båten
upp på ett större kärnisfält, satt stöttor mot
sidorna och spänt tältduken över den för att
slå läger och koka, genast rämnade det under
kölen och skutan plumsade ner i lösare skruvis
igen. Så drev de med sälar och surmjölkskaggar
någon vecka söderut, hela Bottniska viken utför.
Av de andra fångstlagen hade ett hiivit borta

tili domedag, hördes det efteråt. Men tili sist
mojnade det så småningora, och efter mycket
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båthalande kom de ut i öppet vatten söderpå.
De bade just nått ett obekant rullstensskär, utan
landsikte åt något håll, då det frös på igen en
stjärnbister aprilnatt och vart omöjligt att segla
i den tunna, sega blåisen. Så trodde hän åtmin-
stone, pojken.

Något dygn dröjde de där på stenkobben,
medan del friskade i på nytt raed den gamla
nordan, faslän saktare. Men tidigt nasta morgon
stödde Röisbacka sig opp på armbågen och lyss-
nade, där hän låg på den bredaste hedersplatsen
tvärsöver båtmitten, vek fårskinnsfällen åt sidan,
stack ut sin magra korphals genom tältduken
och kikade söderut. »Hålingar, nu rejs vi ti
Åland! Kastin stejn i båtin, gobbar, men lätin
he gå i bakassjole på’na, så rejs vi!» Och de
langade in sten, mest akteröver på sälkropparna.
Gubben kommenderade tulla segel, och efter
några ansatser bar det i väg för svällande läns.
Fören stod högt i luften som näbben av en

finnpjäxa, den lade sig rajukt över den böjliga
blåisen och töjde ner den ulan att bräcka, det
var som att åka släde i en speglande smal dal-
klyfta av glats, och ovan och under och i dukarna
framför gnistrade aprilsolen från en skumvit
himmel det var inte becksvart omkring ep
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som nu, tfui! spottade Tveholmarn i medvind
utåt mörkret. Men konst och klokskap tarvades
det då, för strax akterom midskepps brast den
sega skivan med ett sakta väsande och ska'r in
som ett sågblad mot båtsidorna. Därför ding-
lade gamle Röisbackas röda alrotshuvud för
jämnan ut över låringen, där hän satt tili rors
i en akterstäv som först låg bara ett par tum
ovan vattenlinjen; det såg nastan ut som hän
åkt på baken över det glatta spegelglaset. Hans
vaksamma, vattenblåa bunkar tili ögon mönst-
rade sågverket som hän satt i gång. »Läggin
av lite stejn bra lite mejr stopp! Men
rör sej int frå plassin, gobbar!» Två man

hivade ut sten och envar behöll sin plats för att
inte rubba tyngdpunkt och beräkningar. Aktern
steg någon tum, sågbettet flyttade sig neråt.
»Läggin av ett par tre s jälkroppar!» Och tre
styva kadaver dunsade över bord på de
frusna, avhuggna nosarna; man hade kapat dem'
för att åtminstone få ut skottpengarna. »Ett
par tee stopp!» Aktern höjde sig en tum igen.

När de kom ut ur blåisen, fanns det ingen sten
kvar och bara understa varvet av sältraven. Båten
låg högt på vattnet. Men akterom stormasten
var hela bordläggningen lika tunnslipad allt upp-
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ifrån och ända ner, liknade ett äggskal nastan,
det var inte långtifrån att man såg dagern ige-
nom. Hade issågen fått sätta an i en och samma
höjd någon timme hara, skulle de slagit läck och
gått tili pöls. »Slut med plankhyveln», nickade
Röisbackas masurhuvud belåtet, »nu kommer
he full någo nytt.» Och det kom en hurrande
nordost, just som de fått norra Åland i sikte.
Segelslitna, svultna och våtfrusna var de, och
tili den närmaste landsynen nådde de aldrig.
Men kanske hamnade de bättre tili sist, åtmin-
stone tyckte hän och Janne det efteråt. Jovars,
väl emottagna vart de från första stund, och en
sjuhelsikes babel och förbistring vållade språ-
ket, fast ingen på någondera sidan kunde ett
ord annat än svenska. Båten sålde de tili vrak-
pris, vem ville betala något för ett polerat ägg-
skal och några segeltrasor? Först inemot mid-
sommar reste Röisbacka och de andra hem tili
Österbotten, lite snöpligt och på herrskapsvis
med ångbåt och tåg. Men det fanns två som
dröjde ännu längre och såg tiden an, eftersom
de inte hade en fyrk i fickan. Janne slog sig
hastigt fram som timmerman, och själv tog hän
tjänst som drängpojke i skärgården på det rika
Mölandet. Så gick år efter år, men någon hem-
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resa vart aldrig av. När det kom brev från styv-
far att mor deras dött och ett litet arv efter
henne låg på posten, vart de högtidliga en vecka
och köpte sedän den obebodda Tveholmen,
byggde stuga där och inrättade sig som fiskare.
Nåja, så skulle det värit Jannes sak att gifta

sig, men laxen går inte frivilligt i not, mente
bror. I stället vart det hän själv som... Splitter-
ny stuga satte hän opp, fast lite gavelsmalare
tvangs hon ju bli än den gemensamma förra,
eftersom stränderna på sista tiden inte välsignats
med vidare kraftigt drivtimmer. Och midsommar-
dagen i f joi seglade hän Elfrida från Askvik i
lövpyntad båt över fjärden tili Tveholmen. Där
borta stod deras brudkvastar på de två långa

stängerna vid trappan, riset i dern var ännu
mjukt och yvigt, men de sviktade väl och jäm-
rade sig i kväll...

Förhärdat att man inte kunde komma hem nu!

Hän stack ut åran i mörkret och kände efter

kring ekan. Det låg nog hara ofarligt isfrat
där och mindre block, men hopstuvade i en
oframkomlig, gungande röra som drev tili havs.
För tredje gången spottade hän utåt havs-
tuggorna:
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Styr och segla själva då, sakramentskade
kariblar!

Timme efter timme gick. Emellanåt tog hän
öskaret och skyfflade bort snön ur ekan, så
den inte skulle bli alltför tung. Ett tag lättade
det ansenligt i luften, och någonting sprack ut
ur natten som en stor vit maskrosboll en
två tre gånger. Alltså Ankarö fyr... Vad den
stod långt åt nordost redan, om vindriktningen'
var densamma som förr! Hän måste drivit
längre västerut än hän trott. Sak samma, och för
resten fanns det ännu ett par skär i den rikt-
ningen ...

Så tjocknade snögloppet igen, Ankarö syntes
aldrig vidare.

Frös gjorde hän inte där hän satt, men hungern
började morra i inälvorna på honom. Hän lyfte
den stinna säcken mellan knäna, snörde upp och
skulle tili att gräva i den, men handen hejdade
sig med detsamma, fast lukien av rökt fläsk stack
honom i näsan. Nej inte ännu ... Bara om riktig
nöd var på färde skulle julmaten röras. Men
en stadig klunk borde hän väl muntra sig med,
för vidare roligt hade hän då inte. Under fing-
rarna kände hän det kalla blecket av brännvins-
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kuttingen, men det var något som bjöd emot
och varnade. Kanske hade hän bruk för ett
klart huvud snart, vem visste... Hän snörde
ihop säcken och tröstade sig med pipan, fast
hän fick suga och fylla på den i ett för att
spara på tändstickorna, det var bara tre kvar.

Vad tiden gick pinande långsamt! Kändes det
inte som en hei vecka sen hän steg i ekan i
aftse? Och först nu närmade sig klockan två,
visade hans nickelrova i den svaga glöden från
pipan. Långt, långt tili ljusningen... Bäst att
försöka blunda lite ... Hän sträckte ut sig på
båtbottnen och stödde ryggen mot roddbettan.
Runt omkring rasslade, klunkade och suckade det
lika enformigt som förut, och snön pustade ner
ur det blinda mörkret.

Men nu! Hän for upp och lyssnade. Rätt under
vinden växte fram ett väldigt brak och muller,
lät ömsevis som hundra gastar i en plåtslagar-
verkstad, ömsevis som rullade en jätte klipp-
block utför en brant. Måste vara land i lä, och
inte någon liten klack heller av det utdragna
ljudet hördes att det var en lång Strand. Skulle
hän fösas upp på den och få mark under föt-
terna, innan hän drivit halvvägs tili Sverige?
Hän visste att en lätt eka nästan aldrig landar
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på ett utskär om den får sköta sig själv, ström-
men och bakvågen suger den omkring. Fast
kanske ändå, det var lite annat i is...

Oväsendet kom alltmera inpå honom, hän var
mitt inne i det redan, men också i en våldsam
isskruvning. Ekan körde fast som i ett städ
mellan två toppiga kallar, de stod där som
tvenne portstolpar, kände hän med händerna.
Och nu började de klämrna tili från bägge hal-
len så det knakade i borden, ekan vek ihop sig
som en vante. Här fanns inget vai vidare, det
var slut med hyvelspånet strax. Hän borrade
ner åran på ett lösare ställe, hon tog botten
genast bakom mitten, vid tullgnaget väl, så
skulle hän klara sig! Just som de bräckta span-
terna började spela tili inne i båten, tog hän
från förstäven ett språng ut i blindo, med säcken
på ryggen. Hän kom ner på ett fast flak och
besinnade sig ett ögonblick, drev kanske när-
mare. Men vid nästa språng slog hän igenom,
hamnade tili bröstvårtorna i det brännande kalla
vattnet och stod där inklämd mellan skruvande
block. Med ett vrål av ansträngning kom hän
upp och vidare igen, fast hän kände att någon-
ting rev tili bakom ryggen på honom. Hoppande,
stupande, plumsande arbetade hän sig fram ge-
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nom den brakande isröran, tills det blev strävt
under foten och en snödränkt ljung började
trassla kring benen.

Räddad! ropade det inom honom, där hän
kastade sig omkull och tog tili att tömma vatt-
net ur stövelskaften. Men säcken! var fanns
säcken? I högra näven höll hän krampaktigt en
avsliten trasa ...

Förbannelse, där gick julkalaset! Och blir
jag inte bärgad snart, lär det arta sig tili svält.

Modet sjönk i bröstet på honom, medan hän
krängde av sig den blytunga fårskinnsjackan,
vred ur den så gott hän kunde och började i
beckmörkret stula uppför en mark som steg

under foten tili en jämnt sluttande brink.
Var var hän månne?
Skar inte genom larmet ett vinande läte där

högre uppifrån backen soin vind i långa stål-
stag? Ett kvidande och knakande av ett högt
trätorn i blåsten ... Jo, det kunde inte vara annat
än båken, sjömärket.

Hän var på Morgongåvan!
Åter steg modet i bröstet på honom. Hän hade

kömmit tili rätta stället. Tak över huvudet skulle
hän få, och efter gammal hävd borde det alltid
finnas en liten handräckning åt skeppsbrutna där
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inne, tändstickor och ved åtminstone. Fick hän
bara en brasa tili stånd, gick det ingen nöd på
honom. Hän kunde ju fyra på med hela båken om
det gällde. Men hans egna tre tändstickor var
säkert obrukbara, byxfickan liknade en enda pöl.

Med hjärtat dunkande av orolig förväntan
trevade hän sig fram nmt tornfoten, lyfte av
den bastanta dörrhaken och steg in på bräd-

golvet, stort som en dansbana. Hän styrde i kol-
mörkret bort mot mitten, där hän visste att en

flack tegelbädd var inrättad tili eldstad. Nu
ramlade en hei liten trave av pinnar och spri-
tade plankstumpar över ena stöveln på honom,
det var bra. Och strax bredvid hittade hän trä-
lådan som hän sökte, öppnade locket och stack
ner händerna i den. Några sega, mögelstinkande
knallar fick hän fatt på, hade väl värit bröd-
kakor en gång, och därtill en slemmig sorja som

liknade en sprucken saltpåse. Men nu skram-
lade det tili under fingrarna där låg bleck-
dosan med tändstickorna. Herregud, locket stod
ju öppet på henne, hade släppt in fukt! Två
askar fyrstickor tycktes där finnas, men skulle de
tända?

Fingrarna darrade, när hän repade den första
stickan mot plånet. Den tände inte, gav ej den
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minsta raspning ifrån sig, det var som att stryka
fnöske mot filt. Hän försökte med en ny, för-
siktigare, prövade hela äsken ut och några från
den andra, plockade fram sinä tre egna stickor

ingen gav en gnista ifrån sig. Tändsatsen på
dem alla var mjuk som ett maltkorn och plånet
på askarna rynkigt av väta.

Hän letade ut en nåt i golvet och stack ner
en lång rad av tändstickor tili tork, med huvu-
dena uppåt. Därpå satte hän sig modstulen mitt-
på den kalla tegelbädden, den som hän inte
mäktade få varm, och först nu märkte hän att
käkarna skallrade på honom. Hän var ju genom-
blöt som en dränkt hund, frös, frös...

Gud i tiimien, allting går ju emot mig, allt
in i minsta småsak, a11t... Kan det verkligen
vara Försynens rättvisa rådslag att...

Nej, den tanken ville hän inte tänka tili slut!
Hän som hade hustru och barn nej. Bara den
förbannade natten tog en ända! Räddningen kom
säkert med dagsljuset.

Hän klädde huttrande av sig plagg för plagg,
vred ur detn så det plaskade i golvet och drog
på dem igen. Sedän började hän lunka nmt där
inne under det jämrande trätornet, löpte tio
varv, hundra, tvåhundra, i ring, i ring, men vär-
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men ville ej återvända tili hans stelnade lem-
mar. Det måtte ha skärpt tili där ute, de våta
kläderna isade sig omkring honom, hur mycket
hän än sprang. Slutligen satte hän sig utmattad
mot väggen, just som den branta stegen upp tili
takluckan började skymta som ett hängande galg-
rep mitt genom tornsvalget och hela båken tog
vid att randa sig i mörkare och ljusare strim-
mor. Det var den tveksamma decemberdagern
som silade in mellan de glesa plankorna, men

hän var för trött att ge akt på den, blev bara
borta där hän satt.

När hän vaknade, sprutade klart solsken genom
nåtarna in i båken och lännet av isen där neiN

ifrån stranden hade tystnat, men med honom
själv var det inte väl beställt. För att komma
på benen fick hän bräcka loss ur kläderna en

hei isplåt, som ville hålla honom inbakad lika
krokig som då hän somnade. Och det fast hän
nu började känna kroppen het som en ugn. Höll
hän på att få feber kanske? Det flimrade så
rött för ögonen. Underligt också att ali hunger
var borta ...

Nej, här måste hän företa sig något! Jag ger
mig inte, jag ska hem!
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Där stod den förbannade tändsticksraden i
golvspringan. Hän synade den och valde ut de
bästa, men de tände lika litet som förr. Knop-
parna på dem liknade inte mjuka maitkorn nu,
utan svarta små isdroppar. Några stickor och
en lösriven plånbit körde hän ned under skjor-
tan, in i den heta armhålan, kanske skulle de
torka där. Skjortan ... med ens mindes hän att
det var hon som skulle bli hans nödsignal. Var-
för sölade hän? Brådskande fick hän henne från
kroppen och de övriga kläderna på igen, hittade
en lång stör i en vrå av båken och klättrade
mödosamt på de hala stövelsulorna uppför den
nastan lodräta trästegen. Att få den fastfrusna
takluckan avlyftad var ingen lätt sak, men det
gick ju tili sist, och med de bägge skjortärmarna
hopknutna kring ändan av stången stack hän
signalen upp i luften och viftade med den, vif-
tade förtvivlat ända tills armarna tröttnade. Det
skulle väl ändå synas någonvart... Det röd-
randiga flanellplagget pöste ut och fylldes som
gösen i en skuttopp av en lätt nordan.

Hän klev en tvärslå högre och stack upp huvu-
det uf det branta torntaket. Det tvinsjuka vinter-
solståndsljuset var inte starkt, men det gjorde
ont i Hans feberröda ögon, där hän med ens
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dök ut ur halvskymningen inne i båken. Först,
fick hän ingen stadga och samling i blicken, hav
och himmel och allt som låg bortåt synranden
flöt samman i en sakta gungande svindel för
honom. Jo, där under honom låg i alla fall
Morgongåvan som en upp och nervänd tallrik,
en stor och vit, litet inbucklad och mörkare
bara på ett ställe det var väl sänkan med
fågelträsket. Och tallriken vred sig runt, nmt
en stund ... Men nu stannade den, och med det-
samma vart också allting avlägsnare tydligt. Hän
såg att en låg och gul soi lyste över ett nästan
isfritt hav, som låg räfflat av en nordlig kåre,
men utan dyning från i går. Ingen båt syntes
ännu, ingen som stävade hitåt... Vänta, vänta,
den kommer väl...

Vad allting stod klart i den spröda vinter-
luften! Qaltens fyr där ute en simmande
tegelfästning, en enmastad örlogsman av sten.
Brotthällens fyrskepp med mastkorgen svävande
ovanför synranden som en svart spindel. Och
Ljungarn på svenska sidan ett vaxljus otan
fot på havets ofantliga tennfat.

Vad de nersnöade öarna inåt skärgården lyste,
där de flöto på det tunga och bleka vattnet!
Somliga som bländvita gudingar, andra litet
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grågulare som prackor. Där längst i syd Mö-
landet med alla, sinä kobbar och känningar, det
var en hei fågelkull. Och österut, längst där
borta själva kusten som en pucklig molnbank,
än suddigt blå och oviss, än närmare så man
kunde räkna uddar och trädtoppar. Var det inte
från någon fönsterruta i Askviken det kastades
en gnista hität, som blänk av ett kattgullskorn?
Jo, där uppe i land fanns det byar med folk
under varma tak och handelsmän i smäckfulla
julbodar och skrattande gubbar på silltunnor.
Handelsbodar ja... Och ut från kusten i Öster

krängde hela kransen av välkända skär och hol-
mar Skeppö, Koflytta, Ångestö, Mössgrunden,
Lekatten, Kopparkläppen, Utterskär tills ...

tills blicken bara behövde springa över ett tråd-
smalt sund, och den var hemma på Tveholmen.
Det var så enkelt för ögat, men den fördömda
stackars kroppen följde inte med. En frostgul
slinga av rök låg över hohnen, hän såg tydligt
punkten där den rann upp ur hans egen skor-
sten. Kokade man middag där som bäst, eller
rustade man tili en bedrövlig jul med det lilla
som fanns att ta? Det var ju i dag som helgen
gick in, julafton ... Hän tyckte sig urskilja hur
brudstängerna med sinä små kvastar i toppen
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höjde sig över de låga strandträden där borta,.
smala som två knappnålar med huvudena uppåt.
De nålarna stucko honom, det brände tili i ögat.
Kanske trodde man ännu att hän var välbe-
hållen kvar i byn och inte försökt sig på den
vettlösa hemfärden i går? Knappast, Janne hade
nog i morse krånglat sig över sundet på något
vis och sett att ekan var borta där på andra
sidan. Men en sak var värst. Kring Tveholmen
låg drivisen kvar som ett brett halskrås, därifrån
var det säkert inte lönt att försöka gå tili havs.
Skulle Janne ut med räddningsmanskap och leta,
då måste hän först upp tili bys och sedän Gud
vete hur lång omväg tili öppet vatten eller fast
strandis, som man kunde hala en bät över och
sjösätta troligtvis ända tili Askviken. Det
kunde allt dröja.

Han vred hastigt huvudet åt motsatt håll, så-
som man vänder sig bort från ett bedraget hopp.

Så var det väl norrifrån som räddningen
skulle komma, från lotsarna på Ankarölandet
eller kanske tyrmästäni själv. Man måste ju
märkä signalen som hän viftade med nu igen,
folket där låg för jämnan med ögat i kikaren.
Ingen is att tala om fanns det kring den Stora
ön, och det var inte lång väg dit över. Signal-
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masten på berget framför lotsstugan syntes så
tydligt att man urskilde flaggrån och stagen på
den, fyren där längre bakom på norrudden stod
så klar att man nästan kunde räkna tegelvarven
i den trinda båken, nertill röd och upptill vit.
Snart skulle väl en båt sticka ut från lots-
platsen...

Men herregud vad hän frös nu igen! Det stack
också så besynnerligt i ryggen, någonstans mel-
lan skulderbladen. Varför stod hän här och nötte
käkarna med tandskaller, hade hän ens sett efter
om det fanns något kvar av ekan och den bort-
slitna säcken där nere i strandisen?

Hän stängde takluckan och klämde fast stören
under kanten, så den stack ut som en sned
flaggstång med sin pösande flanellskjorta. På
svaga ben hasade hän sig i de isstyva kläderna
utför stegen och vacklade ner tili det ställe av
stranden, där hän nödlandat på natten. Av ekan
fanns ingenting kvar, bara någon infrusen svart
spillra som stack upp i vädret. Av innehållet
i säcken ännu mindre, inte ett spår allt hade
sugits ner under isröran och åkt bort med ström-
men. Jo, där låg ändå något på ett isflak flera
steg uppåt land!... Två blanka ting som fram-
lagda på en bricka det var ju speldosan och
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brännvinskuttingen! De lätta plåtsakerna hade
väl hiivit skruvade upp ur iskvarnen och åkt ända
hit med någon fräsare tili våg.

Speldosan ja... den dugde inte att äta. Men
brännvin var just vad hän behövde! Kvickt som
olyckan fick hän proppen ur kuttingen och bäl-
gade i sig en hei störtsjö, hän visste ej hur
mycket. Den kalla vätskan vällde som en ljuviig
eldflod genom hans inälvor och förvandlade
ögonblickligen hans utpinade kropp. Brännvin,
det var ändå en hin tili trolldryck! Allting vart
annorlunda med ett slag. Den gungande solen
kändes nästan sommarvarm, styvnaden i kläderna
var försvunnen, hela resan hit tili Morgongåvan
var ju ett rasande lustigt äventyr hej, vem

hade gjort slik julresa förr? Morjens, nu tog
lian en klunk igen med kuttingen mot solen.
Genast Janne eller Ankaröborna var här skulle
de ha sig en sup i skägget och sen, sen

farväl båkfan där och hem tili julen ja en
jul som anamma, en oherrans obeskrivlig
jul...

Fånskrattande i en salig förkänsla raglade hän
uppåt båken och snodde rant den varv på varv.

I ena handen höll hän speldosan, i den andra
kuttingen, hän fäktade vilt med dem i luften och
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skrålade. Ibland vinglade hän omkull i snön och
tog en ny klunk för att komma på benen. Slut-
ligen satte hän sig på sydsidan av tornet, stödde
ryggen mot båkfoten och somnade ögonblick-
ligen med ansiktet mot den välsignade solen.

Mörkt och stjärnklart var det när hän vak-
nade, och nu frös hän rent omänskligt. Hän för-
sökte på nytt med kuttingen. Varmare blev hän
visst för en stund, men inte munter längre, utan
bara sorgmodigare och svagare. Förbannade
brännvin! Hän märkte att stjärnstrålarna i vatt-
net och flera breda fyrstrimmor dansade om

varann i ett enda virrvarr. Nej, plåtdjävuln måste
i väg, den fick inte ligga bredvid honom, om,
om .., Det skulle åtminstone inte heta att hän
seglat i brännvin från hustru och barn ... Hän
stapplade ner tili stranden och slängde med
proppen öppen den klunkande kuttingen över
isbräimet ut tili sjöss. Sedän nödgades hän nästan
krypa tillbaka och in i båken. Fyrstickorna
tände lika litet som förr, lunka nmt på golvet
orkade lian ej heller. Hän satte sig på samma

ställe som sist.
Ömsevis skakade hän i köldkramp, ömsevis var

hän het som en bakngn, och allt häftigare stack
det i ryggen på honom. Än blev hän borta för
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någon stund, än tyckte hän att det plötsligt
Ijusnade tili morgon, förrän hän märkte att det
bara var fyrblänken från Ankarö som flämtade
in mellan de glesa tornplankorna. Ljuset sitt
skickade da nog hit, jo, men ingen båt...

Vad var det? Hördes inte tydligt en klang av
kyrkklockor, fast långt där bortifrån? Det var
ju sant... julafton ...

Hän knäppte händerna, läste Fader vår och
några andra böner som hän mindes, men mitt
i den sista somnade hän.

Nasta gång hän kom tili medvetande var det
av några klingande små knäppar alldeles in-
på... lät nästan som försökte det bli tili en

visa. Hän kände sig besynnerligt kry nu igen,
men vad var det för en liten vev hän höll i
fingrarna och vred runt? Jo visst, speldosan!
Den skulle hän muntra sin pojke med. Hän
vevade runt allt ivrigare, snurrade på så det por-
lade och plottrade som en lustig vårbäck upp
ut dösän. Med detsamma kände hän också att
hän hade pojken sin här mitt i famnen på sig
hur hade hän inte märkt det tidigare? Hän kysste
honom häftigt och länge, borrade ner munnen i
det fjuniga nackhåret och nästan bet honom.
Men det gjorde ingenting, sade Elfrida som
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stod just bredvid. Gjorde ingenting, för det
var jul nu ...

Bäst i alla tali att sova litet igen. Bara det
dagades, skulle de ro hem härifrån, alla tre ...

*

På själva juldagen blev hän tunnen av bro-
dern och några uppbådade karlar. Hän satt inne
i båken, stödd mot väggen och död. Mellan
knäna hade hän en speldosa av plåt, och med
båda händema höll lian upp mot munnen en
hopkramad och söndertuggad flik av fårskinns-
jackan. Man antog att hän gjort det av hunger.

Det förvånade genast alla att man inte lagt
märke tili något från Ankarö. Snart kom ett
rykte i svang att man sett både nödsignalen och
honom själv därifrån, men inte gittat gå ut just
i helgen. Det gick tili sist så långt att länsman
fann sig nödsakad att ingripa och anställa för-
hör.

Gamle fyrmästaren själv hade ingenting vetat,
och hän blev trodd på sitt ord. Ej heller lots-
åldermannen Stark påstod sig ha märkt något;
vem höll så noga utkik mitt i julstöket och under
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en årstid då seglationen var nastan slut? frå-
gade hän.

Men den yngre Starken medgav att hän i kika-
ren tyckt sig förmärka någonting ovanligt på
Morgongåvan. Att det skulle värit en riktig
människa hade hän dock ej ett ögonblick kunnat
tanka sig. Hur skulle en levande varelse kömmit
dit ut? Hän hade ett tag trott sig se en dansande
och fäktande skepnad i vita kläder som det
blänkte ifrån som av is. Men antingen såg hän
i syne, antog hän, eller också var det en gast.
Hän hade därför låtit bli att kika vidare och
behållit hemligheten för sig själv. För resten
hade hän annat att tänka på än gastar. Hans
hustru låg de dagarna i svår barnsnöd läns-
man behövde väl inte betvivla den saken, efter-
som hon dog när hon fött fram flickstackarn,
första barnet deras.

Därmed fick saken förfalla. Men från den
dagen lådde en viss vanfrejd vid de dryga
Ankaröborna.





TIDIGA KORSVINDAR
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I

Hallå där, Fredrik, på vilken dag skapade
Qud solen?

På fjärde, svarade en rask pojkstämma in-
ifrån ett nyponsnår, som just höll på att veckla
ut sinä ljusgröna strutar kring en förfallen grav.

Och växterna och träden då?

På tredje dagen.
Just så ja. De koro tidigare tili. Hur vill,

du förklara den saken? Tror du den där busken
du står och rotar i skulle reda sig utan soi?
Och vad tror du ljuset var för någonting, det
som hän skapade första dagen? Ja, begriper du
något så säg tili.

Nääj, koro det fundersamt, och en jordig
långfingernagel klådde i sin ägares toviga nacke.

Ja, kära barn, inte kan jag heller förklara
det. Durot folk påstår att det var ett slags elek-
triskt ljus, du vet, som hän först befallde fram.
En del växter lär kunna trivas i den sorten,
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bland annat ormbunkarna, som man vet att jätte-
stora uppfyllde jorden i forntiden. Men för min
del anser jag att slikt kannstöpande inte hara
är onyttigt, utan närapå en hädelse. Jag tror det
var sin egen ande hän i begynnelsen lät stråla
över en ofullbordad skapelse. Det ljuset, det
skulle jag velat se!

Barhuvad och med västen uppknäppt vid hals-
linningen vankade kyrkoherde Rosius på sinä
korta ben omkring i den välsignade vårsolen,
som hän liksom mumsade på, när hän vände de
gråbuskiga ögonbrynen i vädret och blinkade av
välbehag. Hän hörde ej tili de lärdaste skrift-
utläggarna, men hän älskade åskådliga tanke-
övningar i det fria, hara de gjordes kort. Sin
hana hade hän i tiden börjat som militär och
en gång innehaft rang av fältväbel. Det var där-
för mycket på sin plats vad gamle Bussaren,
byns ordpräglare, sagt om honom: Kyrkherrn
har hjärta som rent krut och vilja som en böss-
pipa.

Denna vår hade socknens konfirmationsläsning
hiivit ansenligt fördröjd genom reparationerna i
kyrkan. Eller egentligen inte det, ty skriftskolan
höll hän hemma på prästgården, men hän kunde
ju inte låta barnen gå fram innan Herrens hus
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stod färdigsnyggat invändigt. Just nu hade hän
bestämt att det skulle ske först på själva mid-
sommardagen, säga vad man ville bland som-
liga svinvallare tili bönder. Och i dag hade hän
kommenderat hela skolan tili arbete på kyrko-
gården, det var en skam så den såg ut. Här be-
hövde minsann röjas och rensas bland gravarna,
innan ogräset tog fart på nytt tili sommaren.

Maskros, kummer, lergräs, svinmolla och vivor
blommande gullvivor i oändlighet förstås, men

någon ordning måste det vara också med dem,
de fick inte förvandla helig mark tili en fårhage.

Där gick kyrkoherde Rosius i det Ijuvliga
solskenet, medan tjugu par små händer arbe-
tade och krafsade bland gravarna. Ibland stan-
nade hän och slängde en fråga tili något ay
sinä skriftebarn. Därvid lät hän gärna blicken
åka uppför det pyramidformiga kyrktornet, vars

flöjel inte var någon tupp utan ett i den blå
himlen seglande fartyg med bara en mast och
en rå, som tillsammans bildade ett kors. Sedän
gled blicKen ner igen utmed tora och taklinjer
och omfamnade smeksamt hela det åldriga lilla
templet från tolvhundratalet. Hän hade alltid
tyckt, att såg man på det längre bortifrån byn
eller slätten, liknade det en leksakskyrka, som
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ett stort och gott barn byggt av sinä klossar.
Men så här på närä håll vittnade murarnas väl-
diga gråstensblock om, att man stod inför något
som ursprungligen värit en fästning. De skrov-
liga, gång på gång allt bredare och högre ut-
huggna fönstervalven hade i tiden värit smala
skottgluggar för bågskyttar. Ur dem veno kristna
svenska pilar mot tjutande tavaster, ester och
vad de allt hette, hedningarna. På den tiden
borde man värit med!

Kyrkoherden var en arg luteran, vars första
ungdomsraska åtgärd här på stället bestått i att
från orgelläktaren överflytta tili benhuset en
gammal katolsk trägrupp, föreställande Anna,
Jungfru Maria och barnet famn i famn. Men som

bäst flög hans tanke på breda vingar över senare

århundradens fejder tili den första Stora kam-
pen, och hän nickade bekräftande för sig själv:
Jojo, på den tiden borde man värit med!

Schas, ogudaktiga rackare! Tror ni vi be-
höver er tili trädgårdsmästare här? Bort med er,
schas!

Med armarna utbredda anföll kyrkoherden en

rad av höns, som tågat in genom ett hål i den
ganska förfallna gravgårdsmuren och skrockande
och flaxande togo tili flykten.
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I alla tali var det skönt att levä just nu och
inte ligga död sen tolvhundratalet, förbidande
uppståndelsen. En i sanning underbar dag! I
rymden hade seglat upp några lätta skyslöjor,
det var som om lumien flämtat av trolska dröm-
mar, deras skuggor gledo som andningar över
fälten där kalvama dansade; den lena vinden
låg genomlindad av doftstråk från ångande jord
och klibbiga blad; lärkor, bofinkar, starar och
kajor öste ner en hei flod av drillar, flöjttoner
och muntra kraxanden från olika höjd i luften
eller de gamla popplarna omkring; långt i väster
anade man havet genom ett vimmel av strålar,
som stod likt en blixtrande skog av silverspjut
mot synranden.

Kring kors och gravstenar rotade de unga
händerna, somliga ganska breda och bruna redan,
andra smala och bleka. Men det var egendomligt
vad flickorna i allmänhet skötte sin sak bättre,
tili och med deras hopsamlade ogräshögar hade
något visst prudentligt över sig. Som den här
rappa tösen vad var det hon hette nu igen
jo, Tuva, fyrmästarns Tuva. Ett konstifikt namn.
Varken Greta eller Lisa eller ens Tove, utan
Tuva, fast det råkade ju passa tienne, lilla burr-
totten. Hän kunde föreställa sig hur det naranet



52

kömmit tili. Efter en veckas bläddrande i alma-
nackan hade två lyckliga föräldrar som vanligt
inte hittat något som var poetiskt nog åt deras
enastående barn, utan börjat dikta på egen hand.
Men det var ju sant modern dog vid hennes
födelse för femton år sen, det var således den
högfärdige Starken som svarat för poesin en-
sam... Kyrkoherden kastade en litet skamsen
blick åt det hållet där lian mindes att moderns
grav låg. Den behövde ingen behandling, den
hörde tili de bäst planterade och ansade av alla.

Men kulien som flickan låg på knä framför
och rensade var en av de förgätet grönskande,
fast dess lutande och mossbelupna sten alltid
stått kyrkoherdens hjärta närä. Så skulle en

gravskrift låta, tyckte hän, och hän läste åter de
nästan igengrodda orden:

Elär hwilar

SREPPAREN MATTS MATTSSON BRAM
den där lik en mnrknad skuta

jiämerliga gick tili botn.

Men skali på Den Yttersta Dagen
uppstå med stadighare nitade bord

och hättre dukar
samt siggla igen.
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Rensa fint här, Juva, sade kyrkoherden.
Den här stenen, ser du... Ja, jag vet att du
kan din katekes.

Med sitt luteranska hjärta stort i bröstet ste-
gade hän över tili någon liten Benjamin där
bredvid och gjorde en fråga om Daniel i lejon-
gropen, varefter hän fortsatte tili följande grav.
Där låg en långbent räkel som föreföll att latas.

Psalm 116! kommenderade kyrkoherden.
Och sen ska du ta i och få något ur fingrarna.

Pojken började rabbia upp psalmein. Den gick
skäligen bra, varför prästen fortsatte sin rund-
vandring. Hän gitte inte begrunda inskriften på
den sista graven, den tycktes honom för känslo-
sam. Men pojken som rensade där hade gjort det
i stället. Över hans huvud reste sig ett svartnat
gjutjärnskors, som likt en fågel med utbredda
vingar bar upp fyra småkors, två på vardera
skuldran, och under dem stod det:

Farväl, minä små! Na stån / på

lifsens strand
nied krona i hår och guldharpa

i hand!
En lycklig moder.
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Inte för att Valfrid trodde på sånt barnjoller
som änglar, fastän riktigt säker kunde man ju
aldrig vara, och den genomgångna skriftskolan
hade lärt honom att ibland tänka på vad som är
där ovanefter. Nu försökte hän föreställa sig hur
änglarna borde se ut, ifall de möjligen skulle
finnas ... Gullharpa, vita kläder och ett lockigt
hår av samma färg som vivorna här på backen ...

Jo, ljuslätta skulle de vara, den saken stod klar,
sä hade de också sett ut på alla bilder hän
mindes. Hän blundade mot solen och försökte
kalla fram en ängel im der ögonlocken, som
skenet lyste igenom och färgade tili blodröda
kupor för hans inre syn, men ingen ljuslätt och
vitklädd varelse ville stiga ned tili honom där
uppifrån. I stället började hän allt tydligare se

för sig en helt annan bild, en i rödrandig klän-
ning och inte alls med något gullhår, utan lika
brunt som fjolgamla hasselnötter. Det var då
fanken tili ängel! Starkens Tuva, skulle hon för-
söka bli tili någon helig varelse för honom, det
trollet, som minsann visste att hon levde och inte
var död? Hän kände henne bra från småskolan
i Askviken, de två vintrarna hos mormor. På den
tiden var hon så högfärdig som far hennes fyr-
båk, såg ner på oss vanligt folk, fast på tårna
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fick hon allt stå, så liten som hon var. Numera
tycktes hon ju ha skjutit i höjden en bit och
sinnat sig lite neråt mot det folkliga, fast någon
ängel var hon då inte med ali sin katekes-
sprängdhet.

Hän öppnade ögonen och blängde förargad
mot en av de närmaste gravkullarna. Där låg hon
och krafsade så flitigt som Storgrindas nya trösk-
verk. Och naturligtvis med Ankaröjunkern nastan
i kjolfållarna på sig, kusinen ...

När hän på nytt slöt ögonen och försökte få
fram en riktig ängel, just då föll prästen över
honom som själva Jehu och kommenderade psalm
116. Så var det bara att rensa vidare då. Den
här änglagraven var hastigt putsad, det växte
just ingentino- annat på den än litet lergräs, som
gick lätt att rycka upp med rötterna.

Pojken jämkade sig ovet tili en annan kulle,
en som låg just under muren ut mot fältet, i ett
undanskymt hörn av kyrkogården. Här såg det
värre ut. Sämre skött än andra var den graven
väl inte, den hade hiivit både ansad och plan-
terad för något år sen, det syntes nog, men ut-
med muren kom det från bägge hållen klivande
nässlor och allt möjligt otyg och snärjde hop
sig över den. Hän fick gå efter något som lik-
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nade en hacka från den rostiga skrotsamlingen
på mittelgången, ooh nu högg hän in bland
ogräset så jordklumpar ooh rotslamsor flögo
kring benen på honom. Vad det var för en in-
skrift på det gamla träkorset hän bökade om-
kring kom hän inte att lägga märke tili, hän
hade nog av funderingar nu.

Bäst det var hörde pojken en röst bakom sig;
Seså, sakta, sakta! Rensa varsamt här, Valle,

du vet ju vem som ...

Kyrkoherden stod där ooh stirrade förvånad
på hackan, som ven ned i torvorna kring kors-
foten med en likgiltig häftighet, nästan som

hade den helst velat fösa undan hela kulien.
Vad i Herrans namn? Hade pojken inte en till-
stymmelse tili känslor i kroppen? Eller var det
möjligt... kunde det verkligen tänkas att hän
ingenting visste?

Man såg hur hackan stannade, liksom motvil-
ligt ooh undrande. Pojken tog sig ett tag åt deti
kortklippta luggen, tittade med runda ögon först
på sin skriftefar ooh sedän länge på korset, där
målningen börjat fjälla av men inskriften ännu
stod läslig. Sedän satte lian sig vimmelkantig
ned på gravkullen ooh såg envist i marken. På
korset hade hän läst sinä egna namn. Det var
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inte gott att veta vad som rörde sig i det kull-
riga pojkhuvudet. Det förblev alldeles stilla.

Prästen fann ställningen pinsam, för någonting
var här uppenbarligen på tok. Hade hän kömmit
att röra vid en alltför ömtålig sak? Eller ännu
orimligare hade lian verkligen med ett enda
ord avslöjat en bitter nyhet på ett kanske litet
ovarsamt sätt? Nåja, ordet var sagt, och då
måste det väl sägas ett ord tili. Hän harklade
sig och tillade blitt:

Ja, det var alltså far din. Hän var en bra
kari. Oud give själen frid. Ja, jag vet att du
kan din katekes.

Därpå vände hän sig om och gick. Bäst att
lämna pojken i fred med sinä funderingar, vad
de så kunde gälla.

På den uppbökade gravkullen satt Valfrid från
Tveholmen kvar i solskenet och stirrade ner i
marken mellan sinä gråa strumpor. Det tumlade
orediga tankar genom hans huvud. Här under
honom, två famnar djupt i jorden, låg alltså
hans riktiga far... Men den vissheten gjorde
honom inte mycket ont, fick honom varken att
gråta eller knäppa händerna tili en bön, det
märkte hän själv. Hän kände hara en omåttlig
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förundran, ungefär som om hän fallit ner från
kyrktornet utan att slå sig. Ooh på samma gång
var hän skamsen tili gråtgränsen och harmsen så
det sved i honom, just därför att lian inte kände
någon smärta. Den ena tanken snurrade runt den
andra, alldeles som då en stägunga får för
mycket fart och går kring i luften, så man inte
vet vad som är uppåt eller neråt det gäller
bara att hålla i sig och inte få svindel.

Varför hade de aldrig talt om det för honom?
Varken mor eller far... hän gamlingen alltså,
som var gift med henne... och inte heller mor-
mor i Askviken. Varför hade hän inte fått reda
på det tidigare? Eller hade hän vetat det? Un-
derligt, hän kunde inte riktigt säga det själv.
Att Janne på Tveholmen var hans far, den saken
hade ju från början värit lika säker som att
hän hade en mor men inga syskon. Aldrig en

stund hade hän kunnat tanka sig något annat,
för just så skulle väl en far vara mot sin pojke.
Men om hän riktigt noga tänkte efter, så min-
des hän att för mycket länge sen, då hän var
liten, sades det ofta ord som hän först nu be-
grep. »På den tiden när Valle levde», heite det,
eller »det året när olyckan kom». Hän hade bara
inte förstått att det också kunde röra honom, inte
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frågat något och kanske glömt alltihop, innan det
var för sent och man där hemma aldrig talade ett
ord vidare om den saken. Och varför fanns det
två stugor på Tveholmen, fast man bara behövde
den ena och den på norra stranden fick stå obe-
bodd och förfalla? Det hade hän frågat Janne
en gång, men tvärt vart gubben stum som fisken.
Nej, på något sätt och mycket otydligt hade
hän nog alitid vetat att det funnits en mänska:
tili där på holmen, men när i tiden och vem

det värit, det hade aldrig bekymrat honom. Un-
derligt... Hade också alla andra i byn glömt
hans far, eller varför nämndes hän aldrig vidare?
Omkommen vådligen juldagen stod det på kor-
set, och sedän årtalet. Hän tänkte efter ett
ögonblick. Det blev ju näsiän samtidigt som
hän själv föddes, bara fyra dar senare!... Var
det kanske något folk ogärna ville tala om?

Valfrid reste sig, långsamt och huvudyr.
Om Tveholms-Janne inte är min riktiga far,

sade hän tili sig själv, vetn är hän då egent-
ligen? Sak samma för resten, jag vill inte byta.
Men jag tycker mor och hän kunde hålla lite
bättre ordning här på graven.

Hän tog åter vid med rensningen, varsammare
än sist, men långt innan hän hunnit bli färdig
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klappade kyrkoherden i händerna där borta. Det
var slut för i dag, de hade att sjunga en gemen-
sam psalm i det fria och sedän gå hem.

I natt skulle hän ut i stornotlaget, hade fått
lov i morgon från skriftskolan liksoin ett par
andra för samma sak, men i övermorgon var
hän allt här igen och gjorde fint. Hän kastade
än en blick på korset. Omkomtnen vMLigen jul-
dagen ...

Borde hän tala om vad hän visste och kräva
besked redan i kväll? undrade hän, där hän tyst
vandrade landsvägen fram i den stojande skoc-
ken av skriftskolkamrater. Hän skulle ju hem
tili Tveholmen för att rusta sig tili notfärden.
Men nej, hän visste nog att den frågan gick
man inte och slängde fram när som helst, den
var för stor och allvarsam.

Lärkorna kiknade av drillar i höjden, det strök
len blomsterdoft från lötarna här kring kyrkan,
kamraterna skuttade framåt ooh puffade varann
i ryggen under glada hojtanden, och över allt-
sammans stod vårrymden vidöppen och öste ner
sitt varmaste eftermiddagsljus. Men hän gav inte
akt på det. Först när hän kom in på den mör-
kare barrskogsvägen, kände lian sig mera hemma-
stadd i omgivningen. Det var ingen vid ooh solig
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värld som plötsligt öppnat sig för honom i dag,
En ny väg hade hän kömmit in på, en obekant
och allvarsam.

Nu var hän redan framme vid Bredbyn, dit
var det inte många steg. Men den andra vägen

en brådmogen aning sade honom att den
skulle bli krokig och lång.
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11.

Notkungen Glad var ilsken.
Det här artar sig fanimej tili kalvdans oöh

inte tili något notvarp! Nasta gång skidkar man
väl rena tissbarn tili mig. Finns det inge vuxet
folk i skärgården vidare, va?... Håll takten där
på årorna! Alit går ju så oherrans åt helvete.

Gubben stod befälhavarhög i en av de tili
största delen med halvvuxna barn bemannade
strömmingsbåtarna, som likt två mindre pråmar
guppade mittpå den småskvalpiga fjärden, ett
stycke från varann. I den andra sköttes befälet
av Tveholms-Janne. Ett vindspel arbetade som

bäst i vardera båten som en trögt knarrande
väderkvarn och rullade upp en tross på sin
bastanta trävals, medan tre par ofantligt långa
åror stucko ut ur båtsidan sora de klivande benen
på någon jättespindel. Längre utåt vattnet gingo
de bägge trossarna över i en buktande flytsträng,
som inom sin vida hästskoform tycktes omfatta
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en god del av fjärden och slutligen försvann i
djupet. Det var stornoten. Och i luften över det
hela hängde ett moln av flaxande och skriande
måsar, otåligt bidande sin andel av bytet.

Det hade hiivit allt mindre festliga dagar för
den hundra famnar långa stornoten, som var
delad på tjugufyra lotter bland gårdarna uppe i
byn. Den ena notkungen efter den andra käm-
pade förgäves mot tidens upplösning, tröttnade,
nedlade spiran ocb efterträddes av en ny. Fisk
fanns det lika mycket som förr, det var inte det.
Bönderna, de. egentliga ägarna, skötte sin not-
plikt någorlunda eller skaffade åtminstone er-

sättare så länge isströmmingen ännu stod fet i
vattnet. Men så här mot sommaren, när de mag-
rare lekstimmen packade hop sig i fjärden och
Stora kap kunde göras, då var det ingen religion
längre. Man var kräsen, kantänka, ville bara ha
fisk som stekte sig själv. Skräpet fick de obe-
suttna och skärgårdsborna ta hand om. Alit van-
ligare hade det hiivit att låna ut stornoten åt
dem på villkor att ägarna för varje gång skulle
få ett varv, vilket betydde en rad av tjugufyra
fjärdingar runt i bondgårdarna, en fjärding på
varje lott; resten fick notfolket behålla. Men
med en besättning som i dag kom inte varvet
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klivande av sig sjalv upp tili bys. För vad var
det för folk man skickade tili notbåtarna nu-
mera? fnös gubben Glad. Skråliga målbrotts-
yngel mesi och sen några flitiga små stintor,
som inte hade annat fel än att de knappast
orkade lyfta en åra från vattnet. Och det fast
hän låtit budet gå ut två dar i förväg. Flera i
bunkalaget var säkert med bara av nyfikenhet.
Som de där två Ankarökusinerna, högmodiga
Starkens jänta och brorsonens hans, Junkern.
Men minsann fick flickstackarn gno i dag...

Hej där, Junker! In med årorna och byt
med kusinen din på vindspelet! Flickan stupar
ju snart.

Valfrid stod på motsatta sidan av spelet och
vevade. Hän begrep ej riktigt varför hän köm-
mit i den här båten, fast Janne ju skötte den
andra. Och inte hade hän gjort arbetet lätt för
Tuva, tvärtom. Hän grep nog med hårda nävar
om de långsamt kretsande träspakarna och tyck-
tes hala på allt vad hän orkade, men det var

bara för syns skull, i själva verket hängde hän
med som död vikt, slappare än metmasken. Det
beredde honom en egendomlig glädje att låta
henne plågas och anstränga sig, den fina ängeln
från i går; hän njöt hemligt varje gång hon
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inte orkade bända nmt en spak på sin sida utan
måste lyfta foten högt i vädret och trampa ner
den, och med en gäcksam blick mötte hän hen-
nes ömsom förbittrat svarta, ömsom bedjande
bruna ögon. Tänker du skvallra snart, säg? Hela
hennes svettiga lilla ansikte arbetade med i an-
strängningen, än kröp där ut en hjälplös tung-
spets ur den flämtande munnen, än rörde sig
den solbrynta nästippen när hon knep ihop läp-
parna, som hade hon sagt: nej, du ska inte tro
jag ger mig, otäcking där... Men det var ock-
så något annat. Från hennes sida av vindspelet'
rann någonting långt in i honom som... ja,
hän visste inte som vad. En plåga liknade det
mest, fast hän önskade att den plågan skulle
räckt länge, länge. Hän hade aldrig värit med
om något dylikt, men ändå kände hän en oklar
skamsenhet över att denna nya erfarenhet skulle
möta honom just i dag, nu när hän var en
annan med allt det hemliga hän gick och bar
på. Ibland när hon böjde sig framåt, kom hennes
huvud så tätt inpå hans att ett ångande hår-
burr kittlade honom i ansiktet, och den tunga
flätan föll ner kring vindspelet på hans sida.
Hän klämde häftigt om den ett tag, innan hän
vårdslöst slängde den tillbaka över skuldran på
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henne. Genom den kyliga morgonkåren fläktade
det en varm imma kring hennes späda flickkropp
under den tjocka doffelkappan. Varje gång hon
lutade sig framåt slog det mot honom ur ylle-
gömman en pust av nystrukna kläder, och ännu
längre där inifrån en ljum, sötsyrlig och litet
tung fukt, som höll på att göra honom huvudyr.

När nu notkungen med ens befallde henne
bort, kände hän ett sting av saknad och ångrade
att hän inte behandlat henne annorlunda. Hän
såg hur hela hennes ansikte blossade tili i blod-
rött under solbrännan och de glittrande små
svettpärlorna. Stackarn, hon skämdes för att man
trodde hon inte orkade vinda, och det var allt-
sammans hans fel...

Tuvas kusin, Junkern, hade fått sin benämning
i arv efter en nittioårig gubbe, som avlidit på
Ankarö kort innan pojken kom dit tili sin far-
bror. Bland folket där ute var det en urgammal
sed att något yngre mankön tilldelades den
titeln på livstid; vanligtvis gällde det då en
yngling som troddes förutbestämd tili öns hög-
sta post. Och helt säkert ansåg man med skäl,
att denne sista junker i tidens fullbordan skulle
ärva ämbete efter sin sonlösa farbror, som redan
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i sinä bästa år svingat sig lika bögt som lan-
ternan blänkte i Ankarö fyr. Annars var pojken
skäligen illa tåld både av äldre och jämnåriga.
En riktig bjässe var hän för sin ålder, därtill
godlynt och klok, men hän hade en obehaglig
toppskalle som liknade en svinrygg med tät,
uppåtstående borst; bland kamraterna var hans
högsta nöje att tala dumt om flickor för att
verka försigkommen, och därvid utstötte hans
köttrödi mun ett hickande skratt, som måste låta
otäckt i varje sunt pojköra. Nåja, det hade gått
neråt med folks tanke om Ankaröborna i allmän-
het och fyrmästar Stark i synnerhet efter en hän-
delse för femton år tillbaka. Man hade inte
glömt. Men man hyste en viss respekt för den
som kömmit sig fram, vem hän så månde vara,
och det fanns saker som man ogärna talade om
annat än viskande och bara vuxna emellan, ty
det lätta folklynnet hade en medfödd motvilja
för allt onödigt rotande i gammal bedrövelse.

Nu kom alltså Junkern klivande från fören av

notbåten och intog Tuvas plats vid vindspelet.
Hän började genast tassia om flickor.

Jo si kargöra och kvinnfolk j0... Nä, nä,
de duger hara tili ett.
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Tili vad då? menade Valle och låtsade
gäspa.

Att ha roligt med, hick, hick.
Valle snurrade tili med hjulet, så att en av

spakarna stötte Junkern mot magen. Men denne
upptog manövern som en utmaning i styrkeprov,
och vindspelet fick med ens en skrikande fart.

Håll an där för hin! röt notkungens
stämma. Tror ni vi ska ha hela kalaset hit
över?

För resten var det slut med trossen redan, den
långa notarmen började komma. Båtarna hade
nu jämkat sig närmare varann. Vindspelen togos
undan och i stället fäste man vid relingen den
breda trärullen som garnet skulle Löpa in över.
Gubben Glad kommenderade vidare:

Tre spenbarn på teinen, tre på nätet och
resten vid årorna, så får vi se hur det går!

Men det blev inte alls den misslyckade fångst
hän befarat. Redan notarmarna glittrade ganska
tätt pliggade av strömming, där de med ett ljud
som av en sakta spelande regnskur runno upp
ur djupet och in i båtarna, som nu lågo nastan
sida vid sida och långsamt rodde bort mot not-
kojan i viken. Och när man efter mycket halande
kom tili huvudsaken, den pösiga och tio famnar
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djupa kilen, blänkte den där nere i det gröna
sjödunklet som en enda bubblande silvergruva.
Tili på köpet syntes hur några laxar rände av

och an i det rymliga fängelset, stångande nosen
mot det finmaskiga gallret, där strypta ström-
mingar dinglade i avskräckande rader, vände be-
störta och togo ny sats. När alltsammans änt-
ligen var inne i båtarna och de med ett skri-
ande måsvimmel efter sig lade tili vid bryggan
under stornotens torkställning, mångmastad och
hög som en fartygsrigg, lågo de betydligt dju-
pare än förr. Något vidare varp behövdes inte
i dag.

*

Den skålformiga och med en väli av silver-
luden havtorn kantade viken såg ut som den
brukade efter slutad fångst. På den branta och
skogiga norrstranden hängde stornoten tili tork,
upphissad i sinä master med taljor. Som ett
mörkt jättesegel, glimmande av fjäll, höjde den
sig över grantopparna och buktade för havs-
brisen; det såg ut som seglade den hela ön och
skogen tili sjöss. Fisken var längesen skakad
och plockad ur garnet och med träspadar sam-
manskovlad i två ansenliga drivor, som lågo i
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var sin av de bägge notbåtarna med plankor
över sig tili solskydd. Den ena drivan var bön-
dernas tjugufyra fjärdingar och skulle ros upp
tili byn, den andra skulle delas på stället och
försvinna i ekor och skötbåtar åt olika väder-
streck.

På den lilla gräsbacken mittöver viken stod
notkojan och bolmade ur en förfallen skorsten,
som hade känt oset av några strömmingar i sinä
dar. Där inne försiggick som bäst det stora koket
av fisk och potatis, som järnte vilan och käft-
slängandet på de väggfasta tavaraa var dagord-
ningens höjdpunkt, innan stöket började på nytt.
I nåtarna mellan väggstocken stod instucken en

lång rad av träskedar och gafflar med olika ut-
skärningar och bomärken. Man lånade ett par,
tog ett stenfat från stapeln i vrån och jämkade
sig fram tili den svarta järnkitteln, som redan
hängde bortsvängd från elden och sjöd sakta på
sin sotiga krok över spiselkransen. Det var Tuva
som skänkte ut i dag, någon äldre värdinna fanns
inte i laget.

Valle kände nu ett starkt behov att vara vän-
lig mot henne. Hän hjälpte henne påpassligt
med grytan och elden, och när hon äntligen tog
för sig själv och klev upp på den övre laven
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under det låga taket, kröp hän efter och satte
sig bredvid henne. Någonting att säga hittade hän
inte på, fast pratet där nere surrade i kapp med
de smattrande träskedarna och Junkerns hickande
skratt. Ej heller Tuva öppnade munnen för annat
än matbitarna, hon åt obekymrat som hade hän
aldrig funnits. Hän började redan finna tystna-
den obehaglig, då hän fick en välkommen an-
ledning att rymma. Notkungen, som stod i den
öppna dörren och plirade utåt viken, vände sig
om och nöp honom i benet.

Tag Junkern med dig och ro över tili
strömmingen. Sätt opp en skråpuk där för de
sakramentskade trutarna.

Då båda pojkarna klevo i en eka och rodde.
Valle blev ganska överraskad, när Junkern mitt i
viken höll in sin åra och såg på honom all-
varsamt.

Hör du, jag tror du tänker börja hänga
efter Tuva.

Hå, svarade Valle kort.
Jo, man bar väl ögon i knoppen. Men jag

säger det, gosse ...

Äsch, raska dig nu! manade Valle på, och
med detsamma voro de framme vid notbåtarna,
från vilka några havstrutar lyfte med näbbarna
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fullproppade och plöjde på gråa vingar genom
det vita och skränande molnet av måsar.

De jämkade plankorna bättre tili rätta över
fångsten, hissade upp en gammal rock och mössa
på en stör och körde ner den i strömmings-
drivan. Där stod fågelskrämman och spelade för
vinden.

Men de hade inte rott många årtag tillbaka,
förrän Junkern fortsatte:

J°i jag säger det, gosse... Hall dig från
den jäntan!

Valle rodde häftigare, och Junkern nastan
skrek;

För hon är utsedd åt mig! Likaväl som
jag ska bli fyrmästare efter pappa hennes!

Valle rodde så det knakade i årtullen, den
andre tvangs att hålla takten, och nu gick hans
röst ner i en otäck flåsviskning:

Jag bar ren begynt huh sleka’na i
sockernosen huh... Det smakar, gosse
hick, hick. Och bara hon blir lite större huh

ska jag ha’na i höladan huh...
V,alle hade med ens släppt åran. Hän reste sig

och hyvlade Junkern över orat så det small.
Håll, för jäveln! skrek notkungen där borta

i dörren. Mot den blanka viken såg hän hur det
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ur ekan växte upp en stapel av fäktande armar
och ben. Två pojkkroppar spände i varann under
vild brottning, båten vickade under dem, stapeln
tog en överhalning och gick med ett vrål över
bord.

Junkern var den grövre och starkare av dem,
men i vattnet släppte hän genast sitt grepp och
fick bråttom att klänga sig fast vid båtsuden.
Valle kunde simma. Hän hade övertaget nu, och
hän fortsatte att bakifrån trumma med knytnäven
på sin fiendes toppiga skalle. Med detsamma var
notkungen över dem i en annan eka.

Det var två mörbultade figurer som gubben
Glad fraktade tili notstugan, där hela laget stod
som åskådare på stranden. Hän grep de dry-
pande missdådarna i nacken och dängde dem
omilt uppåt land. Men i samma ögonblick hördes
Jannes stämma, den darrade av förtrytelse:

Låt bli me’t, Glad! Min pojk hivar man
inte så där!

Och för sig själv morrade hän: Kantänka
om pojken drar tili någon av An,karöfoljet.

Valle fick ett par torra byxor och skulle ge
sig av inåt hasseldungen för att byta. När hän
svängde runt knuten bakom stugan, höll hän på
att ränna mitt i famnen på Tuva, och hän stan-*
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nade. Ett ögonblick sade hon ingenting, bara såg
på honom tveksamt. Men med ens räckte hon
fram handen.

Jack ska du ha! Otäck är du, men jag vet
nog varför du slog honom, den storljugarn.

Med hennes torra lilla hand i sin våta näve
stod hän där. Det svindlade lycksaligt genom
hans mörbultade huvud. Så svängde hän de lånta
byxorna ett varv i luften och löpte uppåt hassel-
dungen.
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111.

Så du tänker dig inte opp tili bys och fira
midsommar, sade Janne där hän redan tili hälf-
ten helgdagsklädd rakade av sig den grå skägg-
stubben framför kammarspegeln.

Och Elfridas röst svarade utifrån stugan

Nej, jag har inte tid. Jag ska ordna och
lägga fram sakerna åt Valle, så allt är färdigt
när vi kommer hem från kyrkan. Betänk, Janne,
att gossen ska gå fram i morgon.

Då får jag vai fara ensam då
Och jag vet hur du ser ut, när du kommer

tillbaks.

Det händer nog, menade Janne saktmodigt.
Jojo, Bussaren och Gladen och ...

Oqh fyrmästar Stark kanske?
Hän hade nog nu och stängde dörren, tuen

med mild hand.
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Janne trivdes Ula i sitt äktenskap. Hän hade
ookså gift sig utan någon hänförelse för saken
ooh mest av pliktkänsla. När Hans yngre bror
omkorn, föll det på hans lott att dra försorg
om ankan och barnet, ty modern i Askviken hade
ingenting att ge bort. Denna skyldighet stod
lika klar för honotn som att hän nu var ensam
kari på holmen och att olyckan aldrig behövt
ske, om Ankaröborna handlat som kristna män-
niskor. Men som tingen hade vänt sig fanns det
ingen annan utväg än att ta både kvinna och
faderskap i arv av brodern, eftersom man råkat
hamna på samma tretton tunnland sten och nöd-
gades fortsätta att levä där. Och då föll det sig
enklast att efter sorgeårets slut knyta ett regel-
rätt hjonelag inför ali världen. Efter långt fun-
derande seglade Janne en senhöstdag tili By-
sundet och sade upp en mångårig förbindelse
med en åldrande amerikaänka i följande orda-
lag: Jag behöver dig inte vidare, adjö. Kort
därpå foro hän och Elfrida i ali stillhet tili
prästen, två undergivna människor som fogade
sig i det förutbestämda.

Äktenskapet är som att fånga loppor med
tårna, lyckas det så lyckas det, brukade Byssaren



77

säga. Men Janne hade aldrig trott att hans sam-

liv med Elfrida skulle bli något annat än två
skutor i samota trånga nödhamn, och så blev
det ocksä. Sval var äktasängen hon bäddade åt
honom, hän kände hur hän för den tjugu år
yngre hustmn aldrig kunde bli mannen som hon
gav någon riktig värme, utan bara den som
ohjälpligt kom efteråt. Och några barn orkada
hon inte skänka honom, i den vägen nådde hon
inte längre än tili en dödfödd stackare. Någon-
ting hade gått i olag inom henne som kvinna.
Det var som hade ali livskraft runnit ur henne
med den långa gråten efter olyckan; hon vår-
dade sin sorg som man vårdar någon helig sjuk-
dom, inte för att få hälsan tillbaka, utan tvärt-
om för att hålla sjukdomen vid hälsa. Beständigt
fortsatte hon att se förgråten ut, fastän tårarna
längesen torkat in, och tili byn eller andra män-
niskor for hon säilän, ej ens tili kyrkogården.
Faderligt vänlig försökte hän alltid vara raot
henne, hon kunde inte klaga. Någon split före-

kom ej heller mellan dem, utom kanske när hän
tittat för djupt i brännvinsmuggen, och det

skedde knappast alltför ofta. Hän trivdes bara

inte med hennes bedrövliga natur.
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Så hade tiden gått. Elfrida skötte ju sitt, kon,
fåren och potatisåkern, och de första åren hjälpte
hon honom nöjaktigt med fisket. Men annars var

det inte mycket bevänt med henne, den fordom
glada och sunda flickan. Man började alltmera
tröttna på hennes evinnerliga gnäll. Som i dag,
vad hade hon för orsak kanske? Och så den där
besvärliga finheten, liksom var hon och de alla
tre mycket ömtåligare och förmer än annat folk,
Gud vete varför. Hur många rika bönder hade
egen bastu? På Tveholmen skulle det finnas en,
fast det stod en obebodd stuga där förut. Hän
hade försökt värja sig med sin österbottniska vis-
dom: Om kroppin är friisk, så putsar hän nog
sig själv. Men det hjälpte irite, hän fick ingen
ro förrän bastun stod byggd. Nej, man trivdes
klent här hemma numera, men gav man sig i väg
åt något väderstreck, var det inte heller bra.

För Jannes enkla tanke hade allt detta betryck
hopat sig tili en enda oresonlig anklagelse. I
sin bror saknade hän icke blott den döde. Ty
om denne bror fått levä, då hade hän själv aldrig
gått där med kedja kring foten och släpat på en
börda, som hän aldrig tänkt bära. Och vems var
skulden tili alltsammans? Qå och fråga där norr-
ut, på Ankarö!
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Jannes anklagelse tystnade icke med åren. Den
sprack ut i ett våldsamt hat.

Men en god sak hade Elfrida fört med sig i
boet. Pojken, Valle honom höll Janne av från
första stund! Och genast de gifte sig hade hän
sagt: Om jag ska bli far åt ungen, så tänker
jag bli det både utan och innan, begriper du?
Aldrig ska hän behöva tro annat än att det är
jag som ...

Janne behövde det vederlaget för ett olustigt
giftermål. Hän hade tvungit Elfrida tili ett löfte,
att hon aldrig skulle yppa något om olyckan.
När pojken växte tili, uppstod det en kort drag-
kamp mellan föräldrarna. Modern tycktes med
sju lås vilja skydda honom mot allsköns farlighet
och sjön mest, medan Janne ville göra honom
tili kari. Och eftersom hän på sin sida hade allt
som frestade båtar, bössor, fiskedon av-
gick hän med en lättköpt seger. Men trots bitter-
heten hade Elfrida obrottsligt hållit sitt löfte,
och de vakade också på annat vis över hemlig-
heten. Längre än Janne vågat hoppas hade det
gått, men det gick ju inte för ali framtid. Nu
var Valle snart fullvuxen, och en dag måste hän
invigas i den mörka sanningen. De hade beslutat
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att det skulle ske efter konfirmationen. Det var
i morgon alltså ...

Kniven darrade tili i Jannes hand och hän
skar sig i hakan, där hän stod och rakade den
gråa skäggstubben.
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IV.

Bredbyns årliga glädjehögtid inföll med resan-

det av midsommarstången, som någon vecka i
förväg brukade bli nertagen, ommålad och be-
friad från de sorgliga resterna av fjolårsskruden
för att rustas upp på nytt. Vilande på sinä
bockar låg det åttio fot långa mastträdet i naket
majestät där uppe på backkrönet och väntade på
ali den skönhet som komma skulle. Men i Stor-
grindas ria just bredvid var det bråttom de sista
kvällarna. Under sång av gälla flickröster knötos
där friska blad och rödfärgade ulltofsar på änd-
lösa snören, där ströks Fäktaren i blågul syrtut
och Solen i grannaste förgyllning, där pyntades
Spillkasens strängade båge, där klipptes och tex-
tades den smala toppvimpeln, där riggades de
fyra Skeppen på sin korsarm med stormsäkert
sömmade segel och små kättingar tili skot, medan
ett lag barbenta pojkar skickades ända bort tili
Infjärden vid Hasselöra efter säv tili de stora,
lyktformiga Kronorna.
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Själva resningen på Johanneaftonen försiggick
med förenade krafter och på två väsentligen olika
sätt, beroende av vinden. Antingen var det blåst,
varvid det stora vindfånget i stången med alla
tillbörande grannlåter påbjöd försiktighet; då
infann sig manskapet tidigt på kvällen och i
bästa skick. Eller också var det vindstilla. Då av-
löpte högtidlighöten oftast med stor försening,
mycket brännvin och allmän sorgfrihet.

I år var det en vindstilla midsommarkväll,
vadan de längesen församlade kvinnorna och
barnen hade blivit alldeles urväntade, innan karl-
folken röda i synen och en del litet Ula stagade
började bestiga backen, försedda med taljor,
trossar, trappstegar och av långa störar hopsur-
rade saxar. Sist av alla uppenbairade sig stång-
kaptenen, skeppar Andersson, och hän såg rent
beklaglig ut, men kommendera tycktes hän kunna
som vanligt. Några kvinnor himlade sig, små-
barnen togo upp en ringdans på Storgrindas
gårdstun, så brakade ett dussin bösskott i luften,
och med korta rytanden av stångmästaren tog
den stora manövern vid.

Som bäst är det redan närä midnatt, men ännu
har stången inte kömmit på rät fot i sin sten-



83

grop, större än en rymlig brunn. Som en jätte-
lik lans, rikt behängd med segertecken och han-

terad av byns samlade mannakraft, pekar den
snett uppåt den fridsamma sommarnattshimmeln,
färdig att spetsa dess enda bleka stjärna. Från
mitten av den löpa tre spända manillatrossar
över folkskockens huvud tili det närmaste sta-
diga fästet, de gamla lönnstammarna framför
Storgrinda, och där borta i skuggan under löv-
kronorna halas det på taljorna, spärras och skrå-
las i takt tili stångmästarens kommandon:

Spänn på taljorna! Slacka på Östra!

Hugg i på mellersta! Håll an!

Än så länge utförs det tyngsta arbetet dock av
manskapet under själva den lutande grannlåts-
jätten. Där stånga de fyra saxarna på med be-

stämda mellanrum, biträdda av två takstegar som

agera spärrar. Vid ändan på vart och ett av de
långa saxbenen hänga flera män i som slavar,
spotta i nävarna och flåsa. Det är inte bara på-
kostande det här, utan också ett rackaren tili
pärlstickeri, åtminstone för dimmiga ögon. Ty
det gäller att i rätt ögonblick flytta de tunga
redskapen utan att komma vid den sköra tack-
lingen kring masten, de tili ett väldigt timglas
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formade lövslingorna, som ännu alla hänga hit
neråt som ett svallande grönt hår.

Gå på saxarna! Kläm i med dom meller-
sta! Opp me’n!

Opp me’n! skrålar det tili svar, och stången
höjer sig långsamt någon fot, men snett och
bara från Östra sidan.

Håll an för fan, tag pali med stegarna!
skriker kaptenen. Jävlar i min svål har vi inte
fått alla fyllhundarna på västra sidan! Gå över
och hjälp dom några nyktra gubbar!

Hän har alldeles rätt. De Östra saxbenen ut
mot öppna backen förflytta sig taktfast och kraf-
tigt, men de västra lika ostadigt som slappt.
Ledda av en magnetisk lag ha alla de mest an-

komna församlat sig på den sidan, och besätt-
ningen dä,r utmärker sig genom tätä rymningar
från tjänsten än står där tjugu man, ving-
lande och grötskrattande, än bara ett dussin och
mest pojkar. Förklaringen ligger i småskogen
just invid. Att vända flaskbottnen i vädret mitt
framför näsan på kvinnor och barn anses otill-
ständigt, men där inne bland träden ligger en
glimmande kalla under varje yvigare kvist, och
man företar tätä utflykter dit med törstiga kum-
paner. Också mot manskapet där borta under
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lönnarna flämtar ett eldsken från Storgrindas
spisel ut i den tunna skymningen och anmäler:
här, gubbar, här bjuds på kaffekask.

Efter given order sker alltså en omgruppering
av stormtrupperna, förstärkningar skickas över
tili den västra.

På den sidan bar Tveholms-Valfrid stått och
stretat vid ett saxben så häftigt att hän fått
två knappar lösslitna ur sin nya konfirmations-
kostym. Från början var det flera karlar och
körde på i samma klunga som hän, men som

bäst stå där bara två kvar. I skocken kring det

motsvarande saxbenet på Östra sidan hade hän
för längesen lagt märke tili Junkern och hans
farbror med den glimmande snodden i uniforms-
mössan, och nu ser hän hur fyrmästarn själv
kommer stegande hit över för att hjälpa.

Tili det bekväma, stmåvandrande fyrmästar-
yrket hör att hastigt lägga på hullet, vilket Star-
kens mörkblå kronokavaj redan bar vittnesbörd
om. Hän knäpper tili de Stora kopparknapparna
i det stramande plagget och lägger sinä ansen-
liga nävar på saxen. Med ett hemligt obehag be-
traktar hän pojken bredvid sig, som hän känner
alltför väl sen femton år tillbaka, men säilän
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sett på så närä håll. Så säger hän i skämtsam
ton:

Jaha jo, du håller dig på den här sidan.
Jag tänkor det, ni Tveholmare hör väl hit. Var
har du gubben din? I småskogen, he?

Bakom fyrmästarns skämt ligger en genom
åren lagrad bitterhet, som bar sin orsak i under-
grävt anseende och något som hän betraktar som
planmässigt förtal. Men hän är själv knappast
fullt medveten därom, och än mindre anar Valle
sammanhanget. Det sticker tili i honom, hän har
lust att springa därifrån, fast hän dröjer hals-
starrigt kvar och tiger. Vad har Tuvas far för
orsak att säga så ora Tveholmen? Efter slags-
målet häromsistens vid notkojän trodde hän ju
redan att... Hade hon inte talt om något, eller
var Junkern kanske mera barn i huset hos
Starkens än Tuva själv? Hon hade ju tackat
honom...

Olyckan fogar att där med detsamma brakar
loss i närheten ett skratt som hela byn känner;
det tränger igenom allt midsommarstojet som

ett jublande stövarskall genom en skog uppfylld
av småfågelkvitter, tills det drunknar i ett sextio-
årigt träsk av lungsot, brännvin och tobakssås:
toff, poff, poff! Ur småskogen vinglar det ut
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två magra figurer arm i arm. Janne är den nykt-
rare av dem och ser lika hoptorkad ut i synen
som vanligt, de seniga dragen likna det bruna
flätverket hos en rotkorg. Qamle Bussaren är
värre däran; så snart kumpanen släpper sitt
grepp om honom, börjar hän med sinä långa,
dinglande armar kava sig fram i luften som
en simmande schimpans. Hans ödelagda barn-
ansikte ligger blankt av en fullständig sällhet,
men mitt ur det framspringer ett rött horn tili
näsa, och på ömse sidor därom spreta mustasch-
erna ut som två härjade lampborstar, beredda
att putsa denna lysande tingest.

Så snart de två uppnått arbetslaget, märker
Janne att Hans plats vid saxen är intagen av en
som hän ogärna vill komma närä; hän drar sig
undan och hugger tag i spärrlinan vid stångens
fot. Men Bussaren blir stående i en förvirrad
hänförelse, tittar först ett tag mot det sovande
hlavet där borta, vänder därpå sinä urtvättade
ögon mot den lika blekblä skyn, där hela mid-
sommarståten svajar över hans huvud, och hän
tar andäktigt av sig sin ruggiga halmhatt och
vaggar på den gråa hjässan.

Vackert, oförnuftigt vackert! Oj, oj, taPint
om’et!
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För ögonblicket vänder sig den allmänna upp-
märksamheten dock åt annat håll. Lassas-Isak,
byns tjockaste bonde, har kantrat mittemellan
trappstegarna. Som en trähäst står hän där på
alla fyra och bölar, oförmögen att komma upp.
Hän har dessutom fått tag på pytsen med den
färska förgyllningen tili Solen och smetat ner
sin akterspegel med denna konungsliga färg,
antagligen för att tillkännage sin högaktning för
den väldiga kroppsdelen.

Risligt, risligt, jämt ska nån skämma ut
sig! jämra några gälla kvinnoröster, och Lassas-
Isak blir undanskaffad, fortfarande med ett grav-
likt böl och den förgyllda baken i vädret.

Nu har midsommarstången likväl uppnått den
lutning, då taljorna börja dra på allvar.

Kläm i med hjärttaljan, följ efter med dom
andra, håll spärr vid roten! kommenderar skep-
par Andersson, och det bär uppåt i ett huj. Man
bar redan hivat mindre sten i gropen, nu börjar
man rulla bullerstenar dit ner runt stångfoten.
Det langas fram en trappstege, Storgrindas-bonn
kliver upp för att spika fast de tre famnar höga
stöttorna kring stången. Men den nastan fyr-
kantiga mannen är inte lång nog, och hän vågar
ej kliva tillräckligt högt på den vingliga stegen.
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När hän hamrar där med yxklacken ett gott
stycke över sitt huvud, slår hän ideligen miste
så det gnistrar kring spikhuvudena.

Ge honom en stekpanna, annars träffar hän
inte! retas någon.

Nedanför stegen står smeden och håller i
den. Hän är märkvärdigt nog byns spinkigaste
kari, men svår som en syl i truten, och erin-
rande sig en egenhet hos bonden där uppe vän-
der hän sin vassa tunga i vädret.

Jag tror du har för micke pink i stövlarna
dina, orkar inte kliva.

Storgrindarn ser ner på honom med uppsynen
hos en järnbult som betraktar en synål.

Akta dig så du inte får gå hem med huvet
under armen i kväll, säger hän slutligen och
spikar vidare.

Men smeden har kömmit i farten. Eldad av
en länge förstucken ilska höter hän med den
beniga näven i luften.

Akta dig själv, oxblåsa, eller vill du kanna
på den här? Och vem av oss som får blå navel,
så inte blir det jag.

Hör på smedfan! skrattar stångmästar An-
dersson. Är det någon av er, gubbar, som inte
Vet hur den stickan tili kar kom i världen? När
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mor hans var flicka, gick hon och ramla över en

gärdsgårdsstör. Och av den olyckan vart smeden.
Gubbar, gubbar, ni blir fina som spillnings-

gluggar i truten av vad ni häver ur er! utlåter
sig notkungen Glad.

Hä-hä-hui-huii! brakar det hjärtligt från
Bussaren, och grovkornigheterna löpa vidare i
en nyckfull slängdans. Men man tar emot och
ger ifrån sig med godmodighet. Ordet är fritt
på Johannenatten, och om någon skulle sticknas
på allvar, får hän åtminstone inte visa det.

Nu står stången alldeles rak, riktad på avstånd,

med hänglod från olika väderstreck. Kring foten
har den en tät häck av stöttor, beslagna med
två vågräta tvärslåar att sitta på och ha rygg-
stöd av; här skall som vanligt bli byns prat-
ställe för de kommande sommarsöndagarna. Man
har just hunnit hurra och låtit ett dussin eld-
sprutande bössmynningar ge hals i vädret, när
kyrkoherden infinner sig långsamt vankande upp-
för backen, och larmet saktar av en smula.

Kyrkoherde Rosius är ingen smähjärtad fiende
tili detta midsommarfirande, fast hän måste med-
ge att det ofta har ett betänkligt tycke ay de
hedniska bruk, som det i en grå forntid runnit
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upp ur. Men ligger det ej också något vackert,
ja rent orimligt i denna trohet mot en gamma!
sed? Gnidiga bönder och fattiga fiskare, som
minsann annars klia slanten med alla naglarna
plötsligt offra de både slantar och dagsverken
på något som ingen har den ringaste vinning av,
något så fullständigt onödigt som en midsom-
marstång. Varför? Helt enkelt för glädjens skull.
Och glädjen skall ha sitt, tycker kyrkoherden,
det är inte så viktigt med formerna. Låt gub-
barna en gång om året spola kropp och själ med
brännvin kanske sköljer det ur dem någon
surnande bottensats, som annars ligger där och
sprider pestilens. Låt hustrurna skratta eller
gråta en skvätt, allt efter behag, om de inte
känner igen sin Mattsson eller Andersson. Låt
barnen dansa och ungdomen tokas, låt det hända
ett och annat men händer det att någon råkar
i verklig nöd, då är stunden min. I en värld utan
Beelsebub finns ingen plats för räddningen, och
det skall väl syndas en del, innan nåden kan
stiga ned. Emellertid brukar prästen komma
vandrande hit från den fridfärdiga kyrkobyn så
snart en aning säger honom, att den hedniska
festen nått den punkt, då ett kristet ingripande
inte kan skada. Och i natt har hän gjort det
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både med tanke på vindstillan och morgondagens
konfirmation.

Kyrkoherde Rosius är en man som står med
bägge benen på jorden, och som bäst står hän
efter några handhälsningar tili höger och vän-
ster och betraktar midsommarstången. Javisst,
den är sig lik, där den lyfter sin skrud upp i
sommarnatten. Överst på sin ten Fäktaren, års-
grödans sinnebild; där tröskar hän den blå luften
med en slaga i vardera handen. Under honom den
slokande vimpeln, som ringlat hop sig som en

lång vit skruvlock kring sin inskrift: Johanne-
fest 1914. Därpå Solen, vänd mot Öster och med
strålarna vackert förgyllda i år, de glimma redan
mot en aning av morgon. Så Spillkasen; vad den
betyder vet ingen raer, säkert är det något med
musiken jamåtte den aldrig dö ut i byn. Men
det låter nog inte så från Storgrindas gårdstun,
där ringdansen är i gång fioler, dragspel och
sång i vildaste tävlan, Gud välsigne ungdomen.
Sedän Skeppen. Det kommer just en sakta kåre,
dukarna där upp e få liv, kättingskoten rassia tili,
och på sin talgsmorda korsarm börja de fyra
fartygen långsamt åka nmt och smällande gå
över stag i vindlinjen. Alit hastigare snurra de,
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som de säkert snurrat runt i hundratals år kring
ständigt nya midsommarstänger.

Men kyrkoherden hinner inte längre nedåt
marken i sinä betraktelser. Bredvid sig hör hän
ett väsande, och där står Ira och stirrar med
ondskefulla ögon upp i himmein.

Byns lövjerska lyder egentligen förnamnen
Serafia Safira, men kallas allmänt bara Ira, vil-
ket prästen sagt är ett träffande namn för den
som kan lätin. I sin ungdora bar hon suttit
två resor på fästning för barnamord, och hon
är också en skräck för alla levande barn. Ser
man på henne bakifrån, kan hon påminna om
en alldeles vanlig liten gamma med käpp i
handen. Men framifrån sedd kommer trollpackan
i dagen. Hennes ansikte liknar ett enda krälande
huggormsbo, och ur denna gyttring av ondska
och laster gliroma fram två hatblanka, svarta
små ögonknappar. I kväll har hon sora vanligt
krupit ut ur sitt näste för att spotta gift i
glädjebägarn.

Valla borfna! I väg med packan! ropa ett
par hotfulla karlröster, men ingen vill riktigt
komma vid henne.

Ira står bredvid prästen och stirrar uppåt den
ljusa nattrymden, som såg hon där i stället för
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några vita måsar ett moln av läderlappar och
svarta andar svirra omkring. Hon sträcker oupp-
hörligt sinä smutsiga fingerklor i luften och
drar dem tili sig igen, liksom kardade hon ner

förbannelser över byn.
Vad grunnar du på, Ira? frågar kyrko

herden med munnen närä hennes döva öra.
Grunnar... grunnar på allt här syndas i

natt, väser hon med gult spott kring mungiporna.
Svir och hor och drank... Pojk och flecka ihop,
hiuu, och satan me lim emilian ...

Prästen pekar på lovet kring midsommar-
stången, som avtecknar sin stora spole av skugga
mot luften.

Tänk på dina egna synder, Ira. Titta på
timglaset där, dina dar är räknade.

Hän höjer rösten och ryter befallande i det
döva orat:

Men kommer du tili dansen och stör gläd-
jen för barna, då slår jag kors framför dig och
förbannar dig!

Därpå vänder hän ryggen åt henne och går.

I Bredbyn dansar man inte kring midsommar-
stången, där är marken för kullrig, men på Stor-
grindas jämna gårdstun gör man det desto ivri-
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gare. Långt innan stången var rest ha småbarnen
börjat på och sålunda fått ögon och öron för-
skonade från mycket som ej är ämnat för deras
ålder. Efter hand har halvvuxen ungdom köm-
mit tili, och nu står där redan en tjock väli av
gammalt folk och gapar på glädjen. Man har
tänt ett bål mittpå gården, inte någon stor mid-
sommarbrasa utan snarast blott en nying, och
kring den kretsar ringen i det fladdrande eld-
skenet. Tre fioler skrika i kapp, ett dragspel
med fastnande basknappar råmar som ett ostillat
fähus, två tjog röster skalla, och de svängande
flickornas kjolar ge elden ibland en sittopp, så
lågan flaxar undan som ville den flyga bort tili
ett fredligare ställe.

Valfrid dansar med Tuva. Först har hän värit
litet tveksam efter det där som far hennes sade
vid stången, men snart beslutat att just därför
pröva på. När hän ett par gånger skymtar fyr-
mästarn bland åskådarna, blir hän hara ivrigare.
Om hän värit litet äldre, skulle hän kanske för-
stått att en riddare också kan pocka på sin lön,
men nu vet hän hara att hän är yr i mössan av
lycka och att hela världen skall få se vilka två
som dansa mest tillsammans på denna Johanne-
fest. Varje gång hän är inne i ringen bjuder hän



96

upp henne, och hon säger aldrig nej, fast Jun-
kern och ett par andra pojkar göra likadant, så
hon är nästan stupfärdig. Tvärtom, hon bjuder
honom tillbaka betydligt oftare än kusinen, som
börjar bli lika lång i synen som uppe i skallen.

»Kom, kom ska vi bo på Åland!» dånar det
från den allt vidare ringen, där fullvuxna hop-
tals kömmit med. Hennes beta små händer
krama om hans för att inte slinta av, där hän
svänger henne vilt kring elden. Det har hiivit
en tävlan vilket av paren som vågar sig när-
mast lågorna, och nu sveper hennes kjol så tä,tt
intill dem att det smäller för varje sväng som
då man blåser ut ett ljus.

Nä,rmare bara! flämtar hon.
Men hur törs du?
Jo ser du... jag var tili brunn och

blötte kjolarna...
De dansa nastan in i elden, kramande var-

andras händer för att inte slinta. För varje gång
hon svänger utåt, blossar skenet tili i hennes
ansikte med den vidöppna lilla munnen och
speglas i de skrattande ögonen. Lågorna flaxa,
de andra paren skymta där bakom som snur-
rande skuggor, ringen syns ej alls, bara hörs:
»Kom, kom ska vi bo på Åland!...»
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Men med ens s'er Väite hur en raglände skuggä-
skiljer sig ut från det övriga och hastigt kom-
mer inpå dem. En arm klipper av deras grepp,
hårt som en fallande bila. Tuva flyger utåt
gräsplanen, själv är hän närä att hamua på rygg
i elden.

Där står Janne mellan dem med förvridet an
sikte.

Du dansar inte med den flickan! skriker
hän.

Alit stannar plötsligt av och blir tyst, men ut
ur skocken stiger fyrmästarn och kliver lång-
samt närmare. Hän försöker visa sig lugn, fast
det märks hur hän darrar av förtrytelse.

Vad vill du med det här? frågar hän äm-
betsmässigt kalit.

Jag säger att din flicka slutar hän dansa
med!

Jaså, hon är väl inte god nog åt en pojke
som din inflytting där!

Hän ä.r inte min. Du vet bäst vems hän är,
för far hans var det du som tog livet av. Just
du, som inte for ut och hjäjpte!

Fyrmästarn känner hur hjärtat stannar, hän
drar tungt efter andan. Har hän den förbannade
gamla historien över sig igen? Och här, mittför
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öronen på hela byn... Men hän försöker be-
mästra sig.

Hå, säger hän med tjock röst, om du tänker
rota i urgamla saker, så inte mig emot. Bror din
var drucken helt enkelt, rodde vilse och frös
ihjäl. Hän var lika full som du nu. Alla vet vad
ni Tveholmare ...

Du ljuger! vrålar Janne. Hän söp aldrig
som jag! Hela byn vet att du ljuger, vanfrejding!

Utom sig av brännvin och raseri stampar hän
sönder en eldbrand med stövelklacken. Hän är
färdig att rusi på sin fiende, byn gör sig redo
att bevittna något så sallsynt sora ett slagsmål
mellan fullvuxna. Men i samma ögonblick är
prästen där och näpser stormen.

Sakta, sakta! Att ni inte skäms, gamla
kararna! Hött är med ingo bött, heter det, men
nu ska det också vara stopp. För resten tycker
jag nattvardsbarnen kan laga sig hem och sova.

Det börjar dagas ren.

*

De mossgröna fönsterrutorna i Storgrindas
övre våning blänka vemodigt mot den röda gry-
ningen. Med armen om Valles axlar driver Janne
planlöst utåt vägen, bort från de andra. Hän
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håller pojken i ett hårt grepp, men inte av
någon oresonlig fadersmyndigbet längre, det är
bara som ville armen torvissa sig om att en dyr-
barhet inte glidit ifrån honom, utan finns i be-
håll och närä honom trots allt som hänt. Nä;r
pojken gör ett försök att koirana lös, trycker hän
honom ännu tätare intill sig. Ibland löper en
ristning genom hans åldrande kropp och rycker
i ansiktets bruna flätverk; nu när hän hastigt
nyktrat tili känner hän sig frusen, skamsen och
ängslig. Inte skamsen för uppträdet hän orsakat,
inte ängslig för vad hän kastat Starken i synen

åt det hållet kan hän aldrig i evighet kasta
för mycket. Men vad skall Valle tro om hans
ursinne, vad tänker pojken efter allt hän fått
höra med ens? Det kom ju så brådstörtat, rann
ur munnen i en så olycklig stund. Hemma skulle
det skett soim meningen var, högtidligt och med
bibeln på bordet, men nu ... Janne känner sig
som en man, vilken hemligen och i långa år
vältrat en tung bullersten uppför en backe, och
just på krönet tappat taget om den. Nu rullar
den utför på andra sidan, men för tidigt och i
obekant riktning. Var skall den hamna, vem skall
få den över sig?

Janne ser att de kömmit tili bakporten vid
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Sinders fähus; i den gården har Valle nattkvarter
hos en skriftskolkamrat. Hän stannar, trycker
pojken än en gång tili sig och släpper honotm.
Det är snart ljusan dag. En hästhov skrapar otå-
ligt på andra sidan stockväggen, måsarna segla
i luften med sinä tre korta morgonskrockningar,
hanegällen skalla över byn, och fågelsången
håller redan på att ta fart och svämma ut ur

trädkronorna. Bortom de blommande oxelrön-
narna på gården syns det hur havet börjar få

liv och med tvistande kårar ordna sig för dagens
vind. Snart rinner solen upp. Men alltjämt hörs
ljud av människor. En hög flickröst sjunger
någonstans. En hei dråse av ungdom väsnas och
gapskrattar. Två druckna karlar lällä, gråta och
bedyra varandra någonting. Och ibland drar folk
förbi här på vägen, med syrener eller kastanje-
blom i hattar och händer.

God natt, far! säger Valle underligt häD
tigt. Men hän går ej genast hän sagt det, utan
dröjer som väntade hän på något.

Janne lutar ryggen mot ladugårdsväggen. Hän
pustar tungt, och med osäker röst brister det ur
honom:

Pojken min ...så vet du då att du inte är
min pojk ...
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Jag visste det förut, svarar Valle tonlöst.
Jag har s ett pappas grav. Fast jag visste inte
att fyrmästarn ...

Men nu bar du hört det! halvskriker Janne
på nytt. Äran är inte där det blänker, gosse!
Och när jag ren vid notkojan märkte ... och när
jag såg dig dansa som en tok med den förban-
nade tösen hans... ja, jag vart som ifrån mig
i kväll. Den flickan, ser du... Det var för att
hon föddes som bror måste dö, far din ...

Och med de knutna händerna bultande motden
mossiga ladugårdsväggen, upprört och ryckigt
vältrar hän ur sig vad hän vet om broderns
olycksfärd och hemska död, om hjälpen från
Ankarö som aldrig kom och om allt som vart
uppdagat efteråt.

Kanske väntar Janne att pojken med flam-
mande ögon skall springa upp och stämma in
i hans egna förbannelser. Men Valle står där
i gärdsgårdsgrinden och stirrar i marken, tyst
och undergivet. Hän låter allt som komma skall
falla ner över sitt huvud, det är hara att ta
emot, här hjälper ej att rymma undan. Hän kan
inte känna något längre, det kommer för mycket
på en gång. Nyss var hän så lycklig. Sedän, när
det där hände vid elden, blev hän gruvligt lila
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tili mods, men starkare än häpnaden över vad
hän fick höra om Tuvas far kände hän en brän-
nande förbittring mot fosterfadern. Inte bara för
att Janne skämde ut sig själv och hela Tvehol-
men det var något annat, det var något som

hårdhänt blev hugget av med ens. Ännu när
fosterfadern gick och klämde honom här på
landsvägen, var det närä däran att hän ryckt sig
loss och drivit tili den brännvinsstinkande mun-
nen dat uppe. Det var första gången i livet hän
velat slå far. Då förstod hän ju redan, att det
öppnat sig en rämna mitt igenom dansplanen, den
som för bara en stund sen var så slät och fast
under foten. Men på andra sidan den rämnan såg

hän för sig Tuvas sträckta händer, som hän
kramat så hårt i sinä för att de inte skulle slinta
ifrån honom. Hade de gjort det för alltid nu?
Nej, hän ville, hän skulle få fatt på dem igen!
Om hän så måste slå ihjäl gubben och hennes
far med de händerna kunde hän inte släppa!
Så tyckte hän nyss.

Nu märker hän hur rämnan ohjälpligt växer
bredare för varje ord fosterfadern flåsar ur sig.
Hän drivs alltmera ovet åt den sidan dii lian inte
vill. Men det är för mycket för honom, hän
mäktar ingenting tänka, ingenting känna, står
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bara där och låter olycksbuden segla in i sitt
dunkla förstånd som mörka fartyg in i en tät
dimma.

Då händer något.
Förbi på vägen kommer fyrmästarn gående

med Tuva och Junkern. Ingen säger ett ord,
ingen vänder på huvudet, men just framför dem
sticker flickan sin arm under kusinens och smäl-
ler honom lekfullt i ansiktet med en syren-
klase.

När de försvunnit på andra sidan backen,
märker Janne att hän står ensam vid ladugårds-
väggen.

*

Solen har hunnit ett stycke på himmein efter
denna Johannenatt och belyser de folktomma
vägarna. Den hälsar sin förgyllda avbild på mid-
sommarstångea, men annars är sig allting likt,
den ser bara några efterdyningar av vad som för-
siggått i byn. Ett ilsket gumansikte kikar ut
bakom Bussarens rullgardin med den vackert
målade palmlunden; en dörr gläntar försiktigt i
en annan gård; en ung kvinna smyger ängsligt
hemåt genom en lövhage; en drucken bonde
sitter och sover på sin trappa; ett segel faller
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av runt Trutnabben och ligger för låringsvind ner
mot Tveholmen. In i de mossbelupna klungorna
av sjöbodar vid Bysundet och de smala prången
mellan dem kan solen inte tränga. Där borta i
karlarnas oinkräktade paradis är det ännu full
fest under några av de grå halmtaken: primus-
kök väsa, kaffe och brännvin skvalpar i mug-
garna, fäktande armar ge nytt eftertryck åt
hundra gånger berättade liisterien Bara när
gamle Bussarens lögner börja söka sig neråt
hans älsklingsland Turkiet, då larmar man bort
dem och hör inte på.

Byn ser ut som i går, ovanifrån betraktad, men

den är likväl en annan. I dess undanskymda
harva av öden ha många trådar rört sig, stramat
tili eller löst upp sig, ringlat sig om varandra,
brustit eller gått i knut. Ord ha fallit som fin-
nas kvar någonstans, handlingar ha satt nya
handlingar i rörelse, händer, munnar och blickar
gjort sitt verk. Qamla fiender ha försonats vid
flaskan och vänner hiivit fiender. En hustru har
beslutat gå i brunnen, en annan att härda ut, en
tredje har somnat i glad förhoppning om en
förstfödd. Några flickor ha tagit de första fjäten
på den rosendestig, som de dittills bara sjungit
om i visan; två av dem ha tunnit att visan är
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sann, två andra att hon ljuger grymt och blodigt,,
och någon som ingenting tunnit skall kanske i
tidens fullbordan lära sig att rosendestigen för
tili en stuga tuli av ungar och ett fähus med
alltför få kor.

Men under ett av de solbelysta tegeltaken
ligger en pojke vaken i en utdragssoffa. I hans
bultande hjärta kämpar en nyinlärd kristendom
sin ojämna kamp mot ett växande hat. Hän
kastar sig oroligt och ser hur morgonen strålar
där ute. I dag skall hän gå fram tili Herrens
bord.
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V

I den med mjuka, silverglänsande idegrans-
kvistar pyntade kyrkan satt Elfrida mellan sin
frodiga mor från Askviken och en mager bond-
värdinna. Långt före någon annan hade hon
börjat gråta av den högtidliga stämningen, men
inte högljutt och snyftande; hennes tårar till-
rade ned på den hopknycklade vita näsduken
lika stilla och regelbundet som ett takdropp i
mars på den sista snödrivan. Ibland puffade
modern försiktigt tili henne med armbågen: seså,
flecka, morska sig nu... Men flödet stod inte
att hämma, Elfrida kände sig ovanligt hjärtriven
i dag, om mest av olycksalighet eller stolthet
visste hon ej själv. I morse hade Janne kömmit
hem nyktrare än hon väntat, det måste hon med-
ge efter sin sömnlösa natt, fast mörk och mol-
tyst var hän mer än vanligt. Båtfärden tili byn
hade också skett i god tid och avlöpt väl, men
knappast hunnen upp i land hade hon hört viskas
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om vad hän ställt tili som drucken i går. Nej,
det var ett elände så man kunde bli vettsvag...
Inte för det, hon var minsann den som skulle
sorja tili sin sista stund över vad som hände
den julen. Men varför skulle Janne röra vid en
helig s,ak på ett så grovt och ovärdigt sätt? Var-
för hade hän inte hållit överenskommelsen och
väntat tili i kväll? Ack Valfrid, gossen hennes,
måtte hän åtminstone brås på sin riktiga far!

Frarame vid altarskranket vandrade kyrkoher-
den lika obesvärad som hemma på sin kammar-
matta och höll ett kort förhör med nattvards-
barnen på första bänkraden. Hän visste ju vad
de kunde, det var bara den nödvändiga lilla
uppvisningen, och hän talade:

Ja, barn, vi ha nu redan visat att vi kan
både läsa och sjunga flera präktiga psalmer,
börjande med fader Luthers och den stora skal-
den Paul Gerhardts. Vackrast just i dag lät väl
Kolmodins »Den blomstertid», eller hur? Likaså
ha vi ådagalagt att vi i mån av våra krafter för-
sökt klättra på den mänsklighetens höga klippa
som heter Bibeln. Låt oss därför övergå tili dess
lilla avläggare, den horrosten som en mänskohand
har brutit ut ur Ordets väldiga berg. Den är
inte större än att envar av oss kan bära den i
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fickan tili vardagsbruk. Vad tror du det är jag
menar, Signe?

Lilla katekesen, svarade en darrande flick-
röst.

Rätt. Och eftersom konfirmationen, döpel-
sens högtidliga bekräftelse, inte är en sak som
endast angår Gud och er unga själva, utan hela
kyrkans gemenskap och närmast då den släkt, i
vars långa kedja var och en av er är den yng-
sta kristna länken puh, ja, så är det inte mer
än rätt och billigt att vi börjar raed fjärde budet.
Karl, läs opp det i sin helbet med förklaring
och allt!

Pojken rabblade några ögonblick som drog
hän ut en ända från en snurrande trådrulle i
haisen.

Rätt. Hedra din fader och din moder...
Men också här se vi ,att budordet inte alltid
skall tagas för bokstavligt, att det liksom vidgar
sig tili en större plikt än det direkt utsäger. Om
tili exempel så illa är att du inte har någon far
i livet...

Prästen avbryter sig och sväljer. Vad i Her-
rans namn pratar hän? Är det kanske någonting
från i går som spökar i hans minne och förvillar
tungan. Men sagt blir inte osagt. Hän blänger
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litet förvirrad på sinä skriftebarn. Där sitta de
hela raden och stirra i golvet för att inte bli
ropade upp att svara på en så konstig fråga.
B,ara en av dem ser ut som vore hän grundligt
beredd på den och som gallde den uteslutande
honom. Hän har nästan rest sig utan tillsägelse
och öppnat munnen, lian är omöjlig att vidare
komma ifrån. Prästen sväljer än ett tag, nickar
åt honom och upprepar:

Ja, om så illa är, vad gör du då?

Och högt så det rungar i kyrkan svarar VaD
frid från Tveholmen:

Jag hedrar den hädangångne!

Sedän, under själva nattvarden, fick kyrko-
herden åter orsak att ge akt på honom. De
övriga skriftebarnen lågo där nerhukade och
knäppte händerna mot altarskrankets sammets-
vall, men över dem höjde si,g nackstyvt Tve-
holmspojkens kortklippta huvud. Hans underligt
upptända blickar sökte sig tvärsöver altarrunden
tili en av de vitklädda och snyftande flickorna.
Sakramentet mottog hän som de övriga, men det
såg ut som betydde det för honom allt annat ä,n

syndaförlåtelse och invigning tili kristlig kärlek.
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VI.

Julen är ju alltid en särskilt dyster tid ute på
Tveholmen, men denna junikväll artar det sig
knappast muntrare. Åtminstone tycker Janne så,
där hän efter hemfärden från kyrkan sitter tili
bords i stugan med de andra. Hän vet ej rik-
tigt hur hän skall begå denna högtidliga stund,
allt dylikt är honom så ovant, varför hän finner
det bäst att tiga och äta litet mindre än van-
ligt. En styrkare har hän likväl tagit sig i smyg
i sjöboden.

Pojken sitter lika tyst och tittar upp mot taket,
där ännu några torkade fjolårsflundror hänga
uppträdda på sitt snöre, tunna och bruna som
gamla psalmboksblad. Och Elfrida äter näsiän
ingenting alls av sinä anrättningar, hon ser ut
som tjänade hon Gud och mänskligheten med att
svälta och som fanns det ingenting så ädelt på
denna jorden som hennes tårögda moderskap.
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Bara mormor pratar i ett med munnen full av
mat. Hennes kinder pösa förnöjt under sitt Ijus-
röda spädgrishull. Hon är en gumma som haft
alltför många sorger i sinä dar för att orka
skriva upp dem i sitt ansikte. Ibland efter de
värsta prövningarna har det väl funnits någon
fåra där, men snart har åter det godmodiga fettet
kömmit och slätat ut den.

Nu tycker Janne dock att hän bör säga någon-
ting.

Det var bra, gosse, det som du sa i kyrkan.
O ja! snyftar Elfrida. Bara far din hade

kunnat höra det...

Äsch, låt dom döda va i fred, din paller-
vante! mumsar mormor. De klarar sig nog utan
att vi så tida mässar för dom. Du borde i stället
se tili att Janne feck dig på trinden snart, så

det kom fler pojkar här på holmen. Jag tycker
det kan räcka med å sola i femton år... Nej
seså, lugna sig flecka ...

Blossande ond bar Elfrida stigit upp och gått
på dörren, upprörd över detta helgerån av sin
egen mor.

Hon är ömskinnad som en blomma, säger

Janne. Det är inte alltid så rart att veta hur en
ska handskas me’na. Och nog är det väl så att
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Vai]es pappa var en bättre kar än vad som jag
är. Fast det var jag kanske själv i hanses ålder.

Dagen. tili ära knäpper lian händerna och
mumlar något för sig själv, då de resa sig från
bordet. Men hän blir kvar med svärmor i stugan
och följer inte efter, när Valle tar s,in mössa och
går ut. Det är sent på kvällen redan, gamman
gäspar däst av allt ätandet oeh: menar att det
var bra hon hade vett att bli här över natten.
Själv längtar hän egentligen tili kojs, men hän
vet att nu skulle den högtidliga stunden vara
inne, den som hän fuskade bort och tog på
förhand i går. Hän förstår att hän inte skall
vara med nu för andra gången, fast hän känner
en ryckande spänning i hjärttrakten. Och efter
en stund ser hän hur mor och son gå långsamt
neråt norrstranden, hand i hand.

Brudstängerna vid trappan ha längesen murk-
nat odi blåst sönder, bara en barkfallen stump
sticker upp ur marken på den ena sidan. Förrän
de stiga över tröskeln stannar mor och säger:

I den här stugan är du född, Valfrid, odi
den är din nu. Du kan flytta hit när du vill. Här
är bäddat åt dig ren i nait.

Pojken känner en högtidlig förvåning, blandad
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med nyfikenhet. Tidigare har hän ju ofta värit
här efter nät, som hängt runt väggarna, och andra
fiskedon. När de nu stiga in ligger själva stugan

lika kai som förr, men så fort de öppna dörren
tili kammaren, ser hän att allt är annorlunda där.
Finhackat enris på golvet, sparlakan kring den
nertill bäddade högsängen, en dragkista, en

väggklocka som tickar, två stolar och ett bord
med en mönstrad, långfransad duk av oblekt
linne. Och på bordet... Hans ögon bli runda och
stela. Mitt på det ligger förstås en svart bibel
med guldkors, men på ömse sidor om den en

tung sälbössa och en fågelstudsare med kruthorn,
knallhattsask och kulstöpare. Än mera mellan
bössorna en lång kikartub av mässing med ett

remförsett träfodral, en vacker slidkniv och tili
sist en bucklig och rostig liten sak av plåt...
Den liknar någon slags speldosa, tycker hän.

Bakom sig hör hän sin mors darrande röst:

Alit det här har värit din fars, gossen min.
Hän, Valfrid ... hän, ser du ... Aldrig i världen
skulle hän burit sig åt som Janne gjorde i går,
aldrig... Vi mäktar inte straffa den mannen som

lät honom dö, men jag vet att Försynen gör det.
Hämnden tillkommer mig, säger Herren... Ja,
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du vet ju ren hur det gick tili, det mesta åt-
minstone...

På en knagg i vrån hänger en gammal får-
skinnsjacka. Hon tar ner den, visar den bort-
bitna ulien i hörnet där framtill och berättar.
Och under ymniga tårar snyftar hon ur sig histo-
rien om speldosan, den som skulle bli hans för-
sta julklapp.

Valle är rörd men känner sig än mera plågad.
Hän tar modern om livet, försöker lugna henne
och nödgar henne ner på en stol. Om en stund
slår hon upp bibeln och börjar läsa för honom,
först Bergspredikan, så Ruths bok och sist Ja-
kobs brev. Det är de stycken hon älskar mest
för deras mildhets skull. Hän sitter och hör
tålmodigt på med ögonen oavvänt riktade mot

sakerna på bordet.
Slutligen är mor färdig, kysser honom häftigt

tili god natt och går. Hän blir länge stående
och betraktar bordet i den skugglösa halvdagern
som flyter in genom fönstret, men hän rör ingen-
ting, utan klär sakta av sig och kryper tili kojs.

Klockan på väggen rasslar tili med slagverket
och slår elva. Ännu en timme går, hon slår tolv.
Det är för stort och underligt alltsammans. Slu-
ter hän ögonen, ser hän in i en gruvlig bilder-
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bok som inte kan beskrivas, och som hän ändå
vet är sann. Hän stiger upp och drar på sig
skjorta och byxor. Där står hän framför bordet
igen, länge står hän så. Men nu kan hän inte
hålla händerna tillbaka, hän lägger dem sakta
över föremålen och känner på dem, slätar för-
siktigt de kyliga bösspiporna och kikartuben. Ur
de döda föremålen strömmar något in i honom;
det är som steg faderns ande ur denna beröring,
som övertog hän ett arv av kraft och växte tili
man i natt.

Sist tar hän varsamt speldosan i handen och
vrider den lilla veven runt. Det hörs några
rostigt spröda, klagande knäppningar.

Hän öppnar dörren och går ner mot stranden.
Långt där ute flyter Morgongåvan på det natt-

bleka havet. Där var det alltså... Det bar
mulnat tili i norr, moinen hänga låga och svagt
askfärgade över bleket, men upp mot dem lyfter
sig båken som en höjd knytnäve. Och ännu
längre där borta Ankarö fyr, en smal saltstod
som nästan drunknar bort i ali den svävande
ovissheten.

Orörlig blir hän stående och ser ditåt med vid-
öppna ögon. Då märker hän att en av de stora
strandstenarna börjar röra sig, en mager kropp
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skiljer ut sig från den, och Janne kommer emot
honom.

Också mig vart det förmenat att sova, säger
fosterfadern sakta. Det är så mycket, pojke...
Men efter vad du sa i kyrkan, så tror jag vi
förstår varann nu. Qör vi inte?

Jo, svarar Valfrid klart.
Janne erinrar sig att hän inte yttrat någonting

bibliskt i dag. Och hän knyter sin ådriga näve
dit utåt havet i norr.

Den varder kommandes, den stunden!
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I

Världens öden och de enskilda människornas
rulla ofta i alldeles motsatta riktningar. När ett
land, .en stad eller en trakt harjas av historiens
stormvind, förekommer det alltid mitt i ödeläg-
gelsen några existenser, som just då uppnå ett
oförtjänt mått av lycka och inre lugn. Och när
stormvinden gått förbi och allting Vili lägga sig
tili ro i en välmenande stiltje, finns det stän-
digt inom den fridfärdiga kretsen några liv som

spränga sig ut ur sammanhanget och sugas bort
i en bränning av lidelser, hat och kärlek. Någon
rättvisa eller reda blir det aldrig i dessa inveck-
lade förhållanden.

Under de gångna sex åren hade Bredbyn värit
med om mer,a än annars under ett sekel. Då ett
världskrig stuvar om jordklotet och flyttar alla
gamla tyngder från sitt ställe, då stora fläckar
av kartan tvättas med den dyrbara saft som
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rinn,er i människoraas ådror, då finns väl knap-
past .en så gudsförgäten plats att ej ett stänk
av den röda vätskan nådde dit. Någon bloddränkt
mark hade Bredbyn dock inte blivit, men väl
hade dess backar nötts av tusentals nya sulor.
Med yrvakna ögon steg byn upp en morgon och
såg att den förvandlats tili en ort av största be-
tydelse, tili något som nästan liknade en av
Europas portar. Det var under de virriga dagarna
vid krigsutbrottet, då byn i ett slag vart en enda
fullproppad gästgivargård. En störtflod av tvivel-
aktiga främlingar kom sköljande österifrån och
fyllde varje fläck som hade en tillstymmelse tili
tak över sig. Folk som i sista stunden ville över
tili neutralt område över vattnet, över grän-
sen, den som aldrig funnits tili i bybornas med-
vetande. Underliga saker... I de dagarna sur-

rade luften av tungomål, som ej ens de mest
beresta långseglarna kunde namnge; bara gamle
Bussaren påstod att allt var turkiska. Som sim-
por i en korg lågo svartmuskiga herrar på stug-
golvens fösta halm och vredo de diamantgnist-
rande händerna av förtvivlan, medan deras väm-
jeligt doftande fruar sutto på någon stallvind
och målade sinä bleka ansikten i den första gry-
ningen; ungar som inte liknade barn illtjöto som
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svansklämda djävlar, och allt var ett elände.
Men pengar förtjänades där rent oförnuftigt. En
tupp som värit läskamrat med Sinders-farfar in-
höstade en förmögenhet, där den huvudstupa
damp i grytan, och när allt vad grisar, kalvan,
kvigor och sinade kor hette strukit med, kunde
det komma fladdrande någon stor och färggrann
utländsk sedel för ett mål på saltat sälkött, som
egentligen var sparat tili hönsmat. Ty tili sjöss
efter fisk eller fåren på holmarna hade ingen
råd att ge sig av. Allt som hade köl under botten
hissade segel och sträckte ut mot Sverige med
hela Babylon ombord, och det pöste guldslantar i
byxfickan på rorsmännen. Man påstår att Lassas-
Isak, den latkusken, fick sin framtid betryggad
för att hän vid det laget ägde byns enda motor-
båt och hann med sju resor.

Men de galna och gyllene dagarna räckte inte
länge. Sedän, när kriget börjat rasa på allvar,
återvände lugnet tili Bredbyn. Visserligen såg
och hörde man ett och annat under de tre ären,
innan det vart oroligt på nytt. Rökar, svartare
än av vanliga lastångare, suddade tili horisonten;
ibland skallrade fönsterrutorna av dunder från
springande minor eller kanonskott ute tili havs;
ryktet larmade en stund om fyren i sydost som
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en undervattensbåt klippt ner med några skott;
en dag uppenbarade sig på södra himlavalvet ett
luftskepp, tjockt som en bröllopscigarr, nosade
sig långsamt mot vinden och putsade med några
bomber bort en brygga och en badinrättning i
örikets enda stad. En mil uppåt land byggde
ryssarna befästningar med kanonpipor som en

halvvuxen pojke kunde krypa in i; på en av öarna
i närheten sköt det upp två svindlande trådlösa
master, och med lena väsljud och öppna famnar
gjorde stäppens söner sitt intåg i byn, där de
naturligtvis med tiden sådde en smula vildhavre.

Säg ingenting, matmor, för 1 vet inte hur
ryssen älskar, förklarade Storgrindas piga, som
råkat i trångmål beträffande sin helgdagsklän-
ning.

Dessa tre år släpade sig skäligen drägligt
fram, fast det syntes på några förgrämda för-
äldraansikten att det fanns hjärtan som blödde
invärtes i ali tysthet, och med födan blev det
allt knappare beställt genom ryssarnas inpiskade
förbud att med vanliga skötbåtar gå tili havs för
fiske och jakt. Kom så oväntat den marsdag, då
soldaterna revo axelstyckena av sinä befälsper-
soner och blyade tili några av dem, tjutande:
»Svabååda! frihhet! frihhet!» Därvid fick väl
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byn sin första krigaränka, som fällde en tår i
smyg, men på andra håll tog vildhavrebrodden
värre fart än förr. Det begynte se hotfullt och
rent beklagligt ut. Fastän snart viskades man och
man emellan att örikets främsta herrar sjösatt
en av de beslagtagna motorbåtarna och en mörk
natt smitit över tili Sverige för att be själva
kangen om hjälp.

Och när det så mitt i följande vinter brakade
loss i Finland, då vart byn tummelplatsen för
en ny ringdans av allehanda militär. Nu börjades
det med kanondunder några mil uppåt land. En
fördriven, klent beväpnad vit strövkår från Åbo-

hållet slogs med ryssen där borta. Anamma, det
var gossar i alla fall! Först traskar man halvt-
annat dygn över vårblöta havsisar, och så vill
man några hundra man stark intä hela Åland,
som ligger där späckat med röda batterier! Det
skulle kanske lyckats ändå, om ej svenska flot-
tan med en isbrytare i spetsen dykt upp i samma

stund och blandat sig i leken. Du min skapare
vad det hurrades i byn, utom av ryssarna för-
stås; för dem blev det bråttom. De blågula land-
satte en oherrans massa trupper, som med musik
och granna uniformer översvämmade hela öriket
och avväpnade både röda och vita. Den tappra
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strövkårens befälhavare grät av harm över att
hän inte fått slåss i fred, när hän med sitt man-
skap inskeppades tili Sverige för att skickas
vidare tili fronten i fosterlandet. Det tålte kan-
ske att tanka på... Annars var allt i byn ett enda
blågult jubel, medan den ena skeppslasten av
snopna ryssar efter den andra stuvades in. Men
fröjden varade inte länge. Nya kolrökar vid
horisonten, ännu större fartyg döko upp och
ankrade. Nu var det tysken som landsteg, his-
sade svart-vitt-rött över byn, bad svenskarna hög-
aktningsfullt dra åt snusboden och tog hand om
hela kalaset med ryssar och allt. Detta var
redan fjärde sortens militär; undra på om det
gick runt i skallen för somliga. Men ännu var
karusellen långtifrån komplett. Efter tysken
följde trupper från fosterlandet, från den nya
staten Finland, både sådana som halstrade varje
ord av sitt obegripliga tungomål med en osande
svordom, och andra, saktmodigare, som svuro på
renaste svenska. Och långt före det, mitt i hela
röran, hade några från byn gett sig av ien fri-
villig strövkår, vilken tågade österut över skär-
gårdshavet och intog själva Åbo utan märkligare
blodigheter. Alltför många man härifrån var det
ju inte: gamle Tveholms-Janne, vars österbott-



125

niska hjärta borjat röra på sig, och då skulle
naturligtvis den ännu äldre kumpanen Bussaren
vara med, fast hän vart hemskickad halvvägs
ifrån för fylleri; vidare brorsonen Valfrid, An-
karö-Junkern och några ungdomar tili.

Jo, efter tysken kom det trupper från Finland.
Men då hade Bredbyn redan tappat sinnesfriden
tili den grad, att man omöjligt kunde smälta
raera militär. Soldaterna från fosterlandet möttes
med knytnävar och stängda dörrar, vad språk de
så talade, och av någon ny vildhavre vart icke
ett strå. Kanske bidrog härtill att Åland som
bäst kastade ut och surrade kring Svea Rikes
tron en tross, virad tili hälften av gammal hem-
längtan, tili andra hälften av otrivsel inom den
nya statens gränser; med den trossen försökte
man hala ögruppen västvart och förtöja den vid
svenska kusten. Nåja, efter många stormigheter
med utländska besiktningsmän ombord miss-
lyckades manövern och trossen brast. Man knöt

morrande näven i byxfickan, förbidande nasta
krig och i likhet med andra besvikna sam-

hällen gick även Bredbyn så småningom tili ro
i det gamla vanliga, befriad från ali slags mili-
tär, rik på brokiga minnen och med några kär-
lekspanter av olika härkomst i sitt rymliga sköte.
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I allt som gällde yttervärlden hade byn stått
samlad och enig. Men inom dess grindar och
vidsträckta vatien rörde sig inbördes fientliga
makter, såsom det alltid och överallt kommer att
förbli tili tidernas ände. Det mest uppenbara i
den vägen var vad Starken på Ankarö åstadkom-
mit under de två sista åren. Stödjande sig på ett
åldrigt svenskt kungabrev, undertecknat av Karl
XI, gjorde hän anspråk inte bara på full besitt-
ningsrätt tili sin ö, som folk i rätt nedstigande
led bebodde, ulan även på oinskränkt herravälde
över vattnen inom en omkrets, som uträknad i
nutida mått blev närä tre sjömil åt alla håll. Det
gulnade gåvobrevet gick från rätt tili rätt, tills
slutligen bögsta domstolen i Finland stadfäste
honom i alla hans anspråk. Delta skedde senaste
böst och var någonting oerhört, det betydde att
flera av de bästa sälklackarna och mest givande
fiskegrynnorna gingo förlorade för vanligt folk.
Hittills hade allting tili sjöss värit gemensamt;
enda regeln var att man av anständighet inte
skulle stänga in en annans redan utlagda fisk-
bragder med alltför närgångna garn eller landa
på ett sälgrund, därifrån man hörde lockrop av
tillräckligt många skyttar. Men man lugnade sig
snart, när fyrmästarn ulan åtskillnad tili person
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och stånd bjöd byn välkommen att fritt husera
på hans numera ägande vatten. Det var bara
Tveholmen hän inte bad, och man började fatta
meningen med hans tilltag. Ett uråldrigt kunga-
brev, gult och visset som gammalt käringskinn,
hade hiivit ett drabbande vapen i tvekampen
jojo, någon frid fanns här sanrierligen icke på
denna jorden.
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11.

Ett stycke uppåt Tveholmens norrstrand ligger
en fyrkantig sten, stor och allvarsam som en

kista. Längre ner mot vattenbrynet glänsa de
krutsvarta hällarna glättade av vågen, de likna
någon stelnad forntida jätteödla, som krupit upp
ur djupet och lagt s,ig tili ro här på gränsen
mellan de båda elementen, för att låta dem fli-
tigt tvätta ryggens kullriga pansar. Men hit upp
når vågen i allmänhet inte, därför ha mossa och
enträgna lavar gjort ett försök att gro över ste-
nen. I den från norr tili söder pekande skåran
på kistans lock hade det redan lyckats, men
sedän en tid har en människohand ödelagt växt-
ligheten där inne i den runda bädden. Som bäsit
vilar där åter en orolig, skavande kikartub av
mäasing. Bakom tub en ligger en ung man med
en ondskefullt glimmande gnista i sitt högra öga.

Det är minsann inte första gången hän riktar
sin fäderneärvda tub åt det väderstreck, därifrån
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ali fördömelsen runnit upp; morgon och afton,
varje ledig s,tund har hän gjort det. Liksom en
besegrad ung fältherre överblickar det förlorade
slagfältet och ruvar på första tillfälle att ut-
kräva hämnd i en ny drabbning, så mönstrar
hän vattenvidden och håller noga reda på fien-
dens rörelser där borta. »Den varder komman-
des, den stunden ...»

Valfrid är en annan nu än den kortklippta
pojkbytingen med det runda huvudet, den stän-
digt urvuxna rocken och de alltför korta byxorna.
Morgonkåren pustar ner ett yvigt hårsvall över
pannan pä honom och sprider det kring kikar-
tuben som ett ljusbrunt vattenfall. Detta gör
Hans tämligen långsmala ansikte ännu längre
och döljer för tillfället ett rött, hästskoformigt
ärr över hans vänstra öga. Skuldrorna likna ett
icke vidare grovt, men väl rundyxat bjälklag,
och de smidiga benen försvinna i två ansenliga
sjöstövlar, nu som alltid fullplåstrade med fjäll.
Ty det är hän som för det mesta får sköta fisket
ensam, sedän de bästa vattnen norrut skurits av
genom ett domstolsutslag. Janne har föga tid
tili det, med hjärtat fullt av eder har hän nöd-
gats återgå tili sin ungdoms färdigheter och
söka sig timmerraansarbete uppe i byn, fast hän
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får mindre dagspenning än karlar i de bästa
åren. Visserligen har hän hiivit erbjuden att följa
med tili Australien som kock och biträdande
segelmakare på en fyrmastad bark, men detta
kränkande anbud har hän avslagit i sinä vanliga
ordalag: Jag har inte något ärende tili Austra-
lien, adjö. Och vad hjälper det att Valfrid snart
är lika fullärd som gubben själv i allt det kom-
mer an på här ute? Hän kan av måsflockarnas
täthet och höjd i luften säga var strömmings-
stimmen stå och hur djupt man skall lägga skö-
tarna; före en vindvändning beräknar hän skick-
ligt vid vilken Strand det kommer att bli lagom
mycket »rull», så att flundra och badsik gå uppåt
det grunda. Sjöfågelvettar stoppar hän upp så
konstfärdigt, att älskogskranka hannar kömmit
forsande och nappat dem med näbben i nack-
fjädrarna; färskheten hos enrisbuskarnas och
skrevornas ägg avgör hän på ögonblicket i när-
maste vattenpöl. Ligger hän och ropar på en säl-
klack, kan hän ofta locka havshunden så närä
som ville den snusa på hans bössmynning; av
nosställningen ser hän på långt håll om sälen
är godtrogen eller försiktigt vädrande, om den
vid nasta dykning tänker ta farväl för alltid eller
komma upp på det ställe ditåt hän svänger
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gevärspipan. Och gäller det att med pikstav gå
på blåis, vet hän att om man stöter ned piken
snett framför sig och den visserligen slår ige-
nom, men också spräcker upp en liten isnagel,
då kan man fortsätta på den bågnande skivan;
men går den smackande igenom ulan att spräcka
något, då är det bäst att vända. Fullärd är hau
i allt som här behövs, bara en sak återstår.
En ung man i byn betraktas aldrig som riktigt
vuxen, innan hän seglat något år på långtrade,
Detta är lika oundgängligt som folkskolan och
konfirmationsläsningen, fastän mycket mer loc-
kande. Och nu är det hans sista sommar här som
är i annalkande, i höst skall hän mönstra på,
Qud väre lovad. Men före det måste något ske...

Den gula gnistan i ögat bakom kikartuben
glimmar hätskare.

Jo, vad tjänade det tili att stanna här hemma
och pillra med fisk och lite annat? Så som
sakerna vänt sig, kunde ju ett barn begripa att
det måste gå på skrå med hela Tveholmen förr
eller senare. Kunde man kryssa med en mast-
kapad skuta, hur mycket man så bjöd tili? Nej.
Förbannade benrangel tili kung, som mitt i allt
skulle stiga upp ur sin grav och blanda sig i
leken! Och det var rent oförnuftigt så Janne
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dystrat tili på sistone, värre än hän själv nästan.
Gubben hade rasat ihop invärtes, som det heter.
Men den som inte gjort det var mor stackare.
Ja, hon och norrmannen ja...Det skedde under-
liga ting här i världen.

Kikartuben vrider sig sydvart, får in Galtens
fyr i synfältet och vandrar vidare ett stycke.
Inom cirkeln dyker upp ett svart fartygsskrov
utan master och kolrök, med fören högt i väd-
ret. Åbäket liknar en bortslängd, svankryggig
känga, som någon spikat fast i synranden.

Det är en historia för sig. Knappast hade
seglationen börjat efter vintern förrän en norr-
man, en södergående mindre ångare i trälast, för
full maskin rände upp på en av de ökända
klackarna där ute och fick masterna knäckta av
stöten. Svår tjocka var det, men annars alldeles
sjöstillt. Man gick i livbåtarna med allt sitt
pick och pack och rodde efter sirentjutet tili
Galten. Där drack man en stund, åtminstone så
länge att kaptenen hann bli god vän med Blom-
men, fyrmästarn, och bevekligen be honom att
inte göra för stort oväsen av andras olycka, utan
låta saken ha sin gång. Det skulle väl ordna sig.
Jaså, motorbåten som hängde i dävertarna där
hade maskinskada, enda möjligheten att med-
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dela sig med yttervärlden bestod i signalrake-
ter och mistsirenen någon radiotelefon fanns
ju inte ännu på fyren, vasa? Nå slik... Ja, då
fick de själva med livbåtarna ro in tili land,
yngsta fyrvaktaren följde väl med som lots?
Här kunde de omöjligt stanna. Det bråd-
skade med bärgningsångare och sjöförklaring,
och kom det storm vilket Gud förbjude
miste de inte bara sitt kära fartyg, de blev tili
på köpet av med båtarna vid den här hamnlösa
klippan. Tack och farväl; två av besättningen
kvar tili bevakning. Men spar på raketerna, tyr-
mästäni !

Den kvällen vart inte lik andra på Tveholmen.
I skymningen såg det ut som stävade ditåt två
livbåtar med alldeles stelfrusna roddare, så lång-
samt gick det, men i stället klev där ur dem
ett dussin muntra norrmän i skinnpälsar. När
Janne erbjöd sig att i mörkret lotsa dem in tili
byn, fick hän ögonblickligen en flaskmynning i
gapet. Alit var bra som det var, och här tänkte
man stanna över natten, eftersom det fanns två
stugor. Kaptenen danglade omkring med en
skeppsbarometer i näven, den föll ett streck för
varje gång hän knackade på den. Hän var nu

så ankommen att hän öppet förklarade, att värre



134

sattyg fanns inte under solen än bärgnings-
ångare, de hyenorna. För om man knallat på
grund och allting annars gått bra, ville man för
pocker få ut full assurans. I de här dåliga
tiderna... Det tyckte åtminstone övergubben,
redaren. Och barometern föll.

Nästa dag var det inte heller nägon brådska
att lämna Tveholmen. Och kaptenen fick sin
vilja fram, såsom det onda uppsåtet här i värl-
den alltför ofta tycks få bistånd av någon hem-
lig avgrundsmakt. Det kom sydvästlig storm, som
tvättade bort däckslasten, föste ångaren än högre
uppåt grundet och skalade bottnen av den. När
det mojnade och två bärgningsångare visade sig
där ute, var den redan fullständigt vrak.

Efter mycket rännande av och an tili have-
risten drogo norrmännen äntligen sinä färde tili
hemlandet och sjöförklaringarna. En enda av

dem lämnades kvar på Tveholmen som utkik och
övervakare av vad som fanns kvar av fartyget.
Det var andre styrmannen, en hyfsad och god-
modig kari i fyrtioåren. Hän tog in i Valfrids
stuga på norrstranden och betalade ordentligt
för sig. Vid måltiderna uppe hos värdfolket satt
hän med ögonen barnsligt stora i det blankskin-
nade ansiktet och berättade på sitt stillsatnma
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vis om passadvindar och palmer, sankt elmseld
och tropiska oväder; hän spred en egendomlig
hemtrevnad omkring sig i dysterheten. Annars
gjorde hän just ingenting annat än slog dank och
hjälpte tili litet med fisket, fast hän undrade
om det lönade mödan att slå efter så små djur
som strömmingar.

Men den som levde upp de veckorna var

Elfrida. Hon kände dunkelt hur hon år efter år
stått där som en tynande balsamin, inklämd i
sin sorgs trånga kruka och med rötterna i en

rutten mull, som bara vattnades av de sota men

giftiga dropparna från de egna sjuka bladen.
Hade hon någon gång fått en sanula vård, var

det på ett alltför kalit och hårdhänt sätt. Nu
vaknade långt inom henne ett eko av vad som

en gång värit ett kort liv av hälsa under en
beskyddande soi. Hon började ana hur annor-

lunda allt kunde ha hiivit, om en stark men var-

sani hand i rätta stunden planterat om den sjuka
växten i annan jord och under andra vindar. Var
det ohjälpligen för sent? Kanske i verkliga livet,
men hon kunde åtminsitone få drömma litet om

något annat. Hela hennes: förfrusna behov av

ömhet, hela hennes självstrypta längtan samlade
aig i ett sista och hemligt rop efter mannen:
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beakyddaren, värmaren, älskaren. Hon gick i en
säilääni atämning av bebådelae och tjällossning.
Varje ord norrmannen talade föll som en ljura
och livgivande droppe ner i hennes töratiga inre,
varje ögonkast av honom sög hon tili aig som
hoppet om en aoluppgång. Alla hennea aparade,
obrukade krafter rörde på s|ig, det atrömmade
aaft genom hennea väsens nastan borttvinade
rötter, och hon sprack ut i en sentida, vemodig
blomning. Något av flickaktig mjukhet återkom
tili henne, faatän nu i en både blodfullare och
mer dämpad form. Vid några och fyrtio aåg
hon yngre ut än med de blekgråtna ögonen vid
tjugufem.

Hoppaan, skådar jag i synie? sade mormor
och tog glaaögonen på. Du repar dig, flecka,
repar dig! Har du börjat bruka ditt huvud och
kömmit på aundare tankar? Jojo, ungdomen ska
ha sitt, förr eller senare.

Mormor var numera så giktstyv, att hon inte
ateg i en. båt och seglade tili Tveholmen som

förr. Qumman utlät sig på detta vis hemma hos
sig i Askviken, vid ett av dotterns glesa beaök.,
Och hon tillade, vaggande på sitt vita huvud:

Ja mäti, ja män, tai int om’.et vad du har
blett roaig! Är Janne för gammal, tro? Annars
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ser jag, att nu så feck hän dig på trinden, änt?
ligen. Jag hoppaa du försöker, jänta.

Elfrida gick inte denna gång på dörren så-
som hon tidigare brukat göra. Hon satt lugnt
kvar med ett underligt sken i ögonen.

Kanske anade mormor som den människokän-
nare hon var, att det måste stå någon levande
varelse bakom dotterns förvandling, och att
denna varelse åtminstone inte kunde vara Janne.
Vad Janne själv tänkte om sin hustru är svårt
att veta. Måhända märkte hän ingenting i yttre
avseende; ett ansikte man ser dagligen år efter
år, det ser man slutligen icke alls. Men hän såg
ju i varje fall att det var slut med tårarna och
ynkligheten, vilket var det enda hän för tillfället
kände belåtenhet över i en förbainnad värld. Om
hän misstänkte norrmannen för något, så var hän
snarast tacksam för hjälpen och lät honom lugnt
hållas, så länge saken inte gick ut över hans
heder. Elfrida hade hän nog av för längesen.
En enda känsla fyllde hans beniga bröst, och
det var hatet tili Ankarö.

Valfrid hade i början betraktat sin mors för-
ändring med glad häpnad, men snart tog en

växande motvilja överhand. Ty det gick hastigt
upp för honom varifrån förnyelsen kom. Inte
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för det, man kunde ingenting ont säga om norr-
mannen. Medan hän bodde i stugan utanför Val-
frids kammare hade ytterdörren aldrig knarrat
någon natt, då Janne var borta från holmen.
Men det hade ändå märkts vissa tecken som
pekade åt det hållet, och Valfrid var tillräckligt
erfaren för att veta, att en påbörjad kärleka-
handel säilän stannar av förrän allt är sålt. Hän
betraktade mors tilltag som ett svek lika mycket
mot sin fars minne som mot fosterfadern. Med
allt större avsmak började hän se kvinnan i den
hän tidigare tyckt vara en ojordiskt ren, fastän
vingbruten och gråtmild ängel. Och hän stannade
vid sarama oresonliga slutsats som Janne tidi-
gare hän vältrade över på Ankarö skulden
även för denna sak, fastän den kömmit från all-
deles annat håll. Ty om de inte lätit far dö den
gången, ja då... Men nu fanns det ingen ände
på olyckorna.

Jo mor stackare och norrmannen ...Som bäst
bodde ju karien uppe i byn sen en vecka, hade
fått order att flytta närmare post och telegraf.
Men det var besynnerligt så ofta mor hade
ärende dit bort, både med mat tili Jannes arbets-
plats och annat. Hon, som aldrig förr for tili
bys... Å fy fan för hela falskspelet!
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Kikartuben på stenen lätnnar det mörka vraket
och vrider sig nordvart. Dess runda synfält gli-
der över vattenvidderna, som tyckas onaturligt
fullpackade med små toppiga vågor, och hamnar
in i ett vitnmel av blixtrande solstrålar och sträc-
kande sjöfåglar, somliga närmare, så hän kan
se de tunga kropparna klippa sig fram över
linsen, andra blott som buktande slingor av
damm mot horisonten och himmein. Den fångar
in något som liknar en lång snöstrimma eller
skumbård på vattnet; det är en hundratalig flock
av gudungar som ligger i en rad och driver på
fjärden. A6, ao! är det shit med bröllops-
dansen nu?

Ett ögonblick ritar lakaten in Kopparkläppen
i sin cirkel. Redan någonstans hitom den går
den olidliga nya gränsen, nu är hän inne på
fiendens område. Men ljuscirkeln letar sig vidare
den kända vägen, vandrar över Lekatten tili
Mössgrunden, strimmas mittigenom av en hög
fyrbåk, nertill röd och upptill vft, tar otydligt
in signalmasten på backen, boningshusen, bryg-
gorna. En stor motorbåt stävar in mot hamnen
där borta, hän tycker sig se hur ddt bolmar för-
möget ur avloppsröret för mycket olja, vasa?

Är det Junkern och Tuva som värit ute efter
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skötarna ha ni fått mycket fisk ur erä kung-
liga vatten, små karldenelftingar? De två gick
ju sen länge och gällde för fästfolk, fast det
aldrig hiivit allmänt kungjort. Vad angick den
saken honom för resten? Inte ett djävla dugg!

Valfrids, ena stövelspets sparkar häftigt tili i
knapperstenarna, där hän ligger bakom kikaren.
Hän kan svära på att den saken inte angår ho-
nom det bittersta.

Tuva hade hän träffat hara enstaka gånger
under de sista åren och knappast talt med henne
mer än något likgiltigt ord. Men hän hade tyckt
sig märkä att hon inte såg vidare glad ut. Fick
man dåligt samvete av att levä bland rackare,
eller kanske ondskan smittar av sig? Hon var
ju far sins ögonsten, men annars minsann ingen
ömfoting, så barnsligt späd hon såg ut. För jäm-
nan låg hon tili sjöss med fyrmästarn, den
tjocka vanfrejdingen, på alla sinä utflykter skulle
hän ha henne med i båten, om det så gällde
fiske, sälskytt eller lotsning. Nåja, för övrigt
hörde hon tili Ankaröpacket och var honom lik-
giltigare äu en kattunge, det kunde hän svära
på. Men gubben skulle hän ge betalt en dag. 1

Egentligen hade hän ett tag hållit på att tor-
sona sig med Junkern. Det var under tåget mot
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Åbo, när de var krigskamrater. Länge traskade
de och såg lurande på varann, men inför det
gemensamma allvaret föll småningom det gamla
grollet av dem. På den färden hörde Junkern
ohjälpligen tili de duktigaste, hän varken tass-
lade om flickor eller skrattade det vedervärdiga
hickskrattet från förr. Och den gången vid Lohm,
enda stället där de stötte på hårdare motstånd ...

Valfrid petar med ett finger på det röd-
skrumpna ärret över vänstra ögat. Något äro-
rikt minne av ett skott eller sabelhugg är det
inte, ingenting för kvinnfolk att beundra eller att
göra sig stor av vid sjöbodsgillen i Bysundet. I
brådskan vid Lohm hade hän halkat framstupa
över värisen och slagit sig sanslös mot låset
på en kulspruta. Men vem var det som släpade
honom undan i en skyddad bergskreva och strax
efteråt låg och vispade bly ur sprutan? Junkern
var en hin tili riddare den gången. Pastan genast
de kömmit hem envar tili sitt, så börjades den
inpiskade låntgdansen igen, och det var allt An-
karö som bjudit upp på sistone.

Låt bli att bogsera andras nät ut på djupet,,
när de ligger på samma platser där de legat i
ällän tid! Det hade oförhappandes hänt vid
Ångestögrynnorna i höstas, redan innan någon
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hört om domstolsutslag och nya vattengränser,
som inte Qud fader kunde säga var de gick.
Visserligen, kort efteråt tog sjön en splitterny
sköte för Ankaröborna, och så hade leken fort-
gått en tid, nät för nät, tnaska för maska. Skill-
naden var bara den, att ena sidan kunde göra
öppet och vid dagsljus vad den andra var nödd
att göra i mörkret. Och nu i vår hade Tveholmen
inte råd att föra kriget vidare. Här gällde det att
tänka ut något nytt.

Valfrid reser sig och skjuter ihop de tre ut-
dragen på kikaren. Över backen borta vid sjö-
boden flagga en rad skötar för vinden, upp-
hängda tili tork på sinä gistor. Hän skall stena
på dem igen och sedän letta några abborrnät, som
bleknat under vintern. Månne mor har bykgrytan
färdig med kokande barkvatten? Men först skulle
hän ju klättra upp och vittja efter skrakarna, alla
fattigas värphöns i skärgården så här års.

I strandalarna nmt hela holmen hänga skrak-
holkar som stora, stumma telefonskåp, med glug-
garnas mörka ögon stirrande utåt vattnet. Hän
går tili det närmaste trädet och ger stammen
några hårdi slag med ett sällträ. Den klumpiga
fågeln där uppe sticker fram haisen, kastar sig
ut på sträckta vingar och surrar ropande tätt
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över vattenytan bort mot norr. Hän blir stående
och ser efter skrakhonan, glömmer att Mättra
uppför de stubbade grenarna tili holken.

Det var eget vad hon flyger långt. Hän får
på nytt ta fram kikaren. Som ett mörkt olycks-
bud irrar fågeln över vattenvidden, gör en lov
utåt Morgongåvan som ville hon fälla, men stiger
igen och styr bort mot Ankayö.

Tag med dig minä förbannelser! tänker
hän.
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111.

Nastan aldrig inträffar något vi länge gått och
hoppats på just i den form vi väntat. När det
efterlängtade ögonblickets fågel seglar ner ur
luften och sätter sig inom skotthåll, bar den
vanligtvis en helt annan fjäderskrud än den vi
tänkt oss. Detta fick också Valfrid erfara. Då hän
äntligen tyckte sig se a,tt hans stund var inne,
kom den av en slump och på sidan om alla hans
beräkningar. Och när hän tog korn på slumpens
fågel, skedde det lika plötsligt som oöverlagt,
utan att hän efteråt skulle kunnat förklara hur
det hela gick tili och varför skottet blev så miiss-
riktat och ödesdigert.

Denna lördagsmorgon i mitten av maj hade
hän inte sovit det röda av solen. Där hän in-
rul,lad i en fårskinnsfäll låg i sin vettskåre på ett
av grunden närä Askviken, hade hän sagt värl-
den godnatt för hara ett par korta timmar. 1

famnen på honom sov det enpipiga hagelgeväret,
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under honom den trygga klippan, och ett böss-
håll därifrån guppade de stendöda lockfåglarna
på en allt lojare dyning, som småningom tog
bort dem i en sömnig oviisshet av sorl och skym-
ning. Men i nordost, på andra sidan grundet,
stod himmelskupan ljusare alltjämt. Havsnatten
blundade blo.tt ett tag med sitt stora ögonlock,
sänkte det tilj hälften under brynet av en orör-
lig molnbank; så började ögat öppnas igen, först
rött av sömn, sedän allt klarare och vaksammare,
tills solen som en spejande pupill rann upp och
mönstrade jordens angelägenheter. För tillfället
och i denna trakt av världen utgjordes de av
morgonsträckande fåglarj ett yrvaket ungt an-

sikte bakom en bösskolv nu kan första floget
komma, sade minen och på andra klackar i
närheten ungefär detsamma. Snart började även
det gammaldags bolmande svartkrutet bossa tili
här och var: rrrom bom bom —! Över
granitknallarnas hjässor höjde sig röken, liksoin
togo de i tur och ordning av sig en vit nattmössa
och hälsade god dag; den speglade sig en stund
i vattnet och förspreds långsamt i den tindrande
stiltjen. Men något större byte blev det inte
denna morgon. Det var för vindstilla, fågeln
brydde sig alltför litet om att flyga och söka sig
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in mot stränderna. Som band av lödderblommor
lågo gudingar och blänkte långt ute i det svä-
vande, smältande blå diset, ej ens ett bombarde-
mang med något långskjutande kulgevär från en

av klackarna kunde störa deras ro och få dem att
lätta.

Valfrid fick bara ett par gånger rikta pipan
över vettskårens krans av uppstaplade stenar och
gå ut med ekan för att bärga en pracknisse och
två gulögda svärtor. I går kväll, då det blåste
en smula, hade hän skjutit tre gudingar, men nu
i vindstillan låg hän ohjälpligt för mycket inom-
skärs här på Tistronbrickan, som fått sitt namn

efter den myckenhet vilda svarta vinbärsbuskar,
vitka i god sämja med havtorn och nypon kommo
den runda holmen att senare på högsommaren
likna ett flytande stenfat, rågat över bräddarna
med grönska. Men vad var att göra? Här inåt
Askviken fick hän nog sitta bäst hän ville och
gäspa efter fågel som inte kom, jo. Ute på
klackarna vid Lekatten och Mössgrunden skulle
hän värit, där halva byn dundrade på som bäst.

Fast dit var det inte lönt för en från Tveholmen
att sticka näsan på klara dagen och med bössa
i hand. Djävlar, allt var så eländigt! Norrut
Ankarö, det huggormsboet, och söderut... ja,
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norrmannen var väl därhemma nu och tittet inom
eller vad det hette, äh... I morgon hade vi ju
pingst, och då förstås ...

Hän sparkade ut med ena benet där hän låg,
så att stenkransen vacklade tili och det översta
varvet rasade ner kring stövelskaftet.

Så småningom tynade dock skotten av där
borta, de hade nog inte värit alltför många
annat än i hans förbittrade inbillning. Det var
snart mitt på förmiddagen, sämsta tiden av
dygnet, och man började ge sig i väg hemåt,
ty någon kvällsjakt kunde det ju inte bli under
ingående helg. En hei svärm av båtar dök ut
ur klackarnas skrevor och spred sig åt olika håll,
somliga med motorknatter, men de tiestä roende
utan att hissa segel. Främst av dem som styrde
hitåt kom en lätt skeppsgigg; det var kyrko-
herden själv med sin dräng vid årorna.

Kyrkoherde Rosius var icke vidare blodtörstig
numera, om hän någonsin värit det, men hän
tyckte om att ett par gånger årligen ge sig ut
tili sjöss i vackert väder och fälla några fåglar.
Att hän lät ro sig tili Askviken berodde på att
hän sedän gammalt ägde en utfärdsstuga ett
stycke från den lilla strandbyn, borta vid Infjär-
den på Hasselöra. I yngre dar hade hän upp-
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levät mången minnesvärd stund på det stället,
härjande bland orrar i den ljusa lövskogen och
bland änder och gäddor i det vassiga träsket. På
de senare åren hade kojan fått förfalla bäst den
tyckte och skulle väl snart bli ett rent uggle-
näste, men det lönade sig kanske att titta in dit
ett tag i förbifarten.

För tillfället voro kyrkoherdens tankar dock
på annat håll, där hän bred som en bullersten
satt i giggens tvära akter. Hän funderade på
hur hän med morgondagens pingsttext skulle
kunna förbinda en liten betraktelse, som denna
välsignade morgon ingivit honom. Just i solupp-
gången hade hän stått på en klippa mitt i havet
och Hällit en skjuten ejderhanne i handen. Det
måste hän omtala först. Så skulle hän kasta en

blick mot de stora städerna, där människorna
kämpade med förtvivlan i bröstet, antingen de
kallade sig glada eller olyckliga. De visaste
bland dem talade om nöden bland maskinerna,
om hur människans verk vuxit över henne själv
tili ett berg av ångest, hur himlen är döv och
grym mot allt skapat. Men kanske dessa viisua
nutidsgrubblare missförstå hela livet, där de
långt från naturen uppstämma sinä klagovisor.
De skulle i soluppgången stå här ute med en
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skjuten ejderhanne i handen, slätande det snövita
svallet av halsdun, som purpras av de första
morgonstrålarna och en ännu varm blodsdroppe.
De skulle betrakta gudungens bröllopsdräkt,
detta glada konstverk av naturen, de skulle tänka
på hans heta älskogslekar i det vårblå havet. Och
kanske skulle de fatta att livet i ali sin grymhet
också är en fest ...Anagga, jo, det där måste
med i morgondagens skriftutläggning, säga vad
man ville bland somliga svinvallare!

Giggen kom forsande tätt förbi Tistronbrickan
med en hei liten driva kring stäven, drängen var
en igel tili roddare. Då Valle steg upp i vett-
skåren och tog mössan av, fick hän tili svar ett
vänligt hötande av kyrkoherdens knytnäve.

Hej, gubbelilla, i kyrkan med dig på pingst-
dan, eller du ska ha stryk!

Och spräckande den immiga havsspegeln i
tusen gnistrande skärvor plaskade giggen vidare
in mot land, medan kyrkoherden stämde upp
med sin fordom mäktiga bas, litet skrällig nu-
mera sorti ett tillbucklat valthorn; Den blom-
stertid nu kommer med lust och fägring stor...

Kort därpå tog Valfrid upp vettarna och rodde
långsamt samma väg. Hän ämnade sig in tili
mormor i Askviken, det var bästa stället för
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honom nu, och där tänkte hän stanna över natten.
Hän funderade bara på var hän kunde få låna
helgdagskläder för kyrkbesöket i morgon. Nåja,
dit skulle hän i alla fa11...

*

Efter en kraftig fågelsoppa satt Valle den
kvällen länge och språkade med mormor. Allting
i den prydliga lilla kåken påminde om hennes
för fyrtio år sedän omkomna man: den kajut-
aktiga farstun med sinä olikfärgade glasgluggar;
i stugan den av en livboj omramade fartygs-
bilden på hedersplatsen ovanom dragkistan, på
vars spetsduk det låg en stor butelj med en

konstfärdigt hopsatt fullriggare inom sig; den
från taket nedhängande styrbordslanternan, som
ibland fick tjänstgöra som lampa. Hän ansatte
henne återigen med att hon borde flytta över
tili Tveholmen, men på det orat ville gumman inte
höra. Här var hon född och här tänkte hon sluta
ögonen, gikten var det bara skräp med, och
grannarna tittade nog in, ifall någon riktig sjuk-
dom kom och stjälpte omkull henne. I stället
märkte Valle att mormor oavbrutet jämkade sam-

talet mot en bestämd punkt, försiktigt och varje
gång med en likgiltig gäspning. Men hän var på
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sin vakt och lät frågan gå tillbaka. Där hon
satt på pallen framför spiseln och hän på säng-
kanten, var det som de skjutit fram och tillbaka
över golvet en sluten bytta med något hemlig-
hetsfullt innehåll, som spred en obehaglig luki

säg du vad som är i den nej säg det själv!
Ingendera ville öppna på locket. Tili slut tap-
pade gumman tålamodet, och med en ännu väldi-
gare gäspning håhhåjajaa bröt hon in-
seglet:

Ja, du sa ju nånting ora den dära norsken,
eller vad ...

Valle lade huvudet på sned. Hän hade inte
sagt ett ord ora den saken.

Jaså inte? Och jag sora tyckte precist...
Jag menar hän som det tasslas ora så tida. Vad
är det månntro för mänska, och ska det kanske
va nåt ihop mellan honom och mor din?

Valle teg. Men mormors ögon blänkte runda
som kängknappar mitt i en ny gäspning.

Jag ska säga dig att fleckan bar påbrå!
Morfar din var en riktig turker, Gud signe ho-
nom. Tärnor i varje hamn, och spetakel jämt,
spetakel... Jojo, ungdomen brukar va så dann
på att få levä, så det tili sist inte blir nåt rik-
tigt liv alls. Bara för att de bar så brått, si...
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Men det kan väl ingen påstå om mor, in-
vände Valfrid stillsamt. Har hon haft brått att
levä kanske?

Nej, men nu har hon det! Pojke, pojke, du
vet inte hur det är tillställt med oss mänskor.
Livsandarna i oss är min själ som kaniner i en
bur. Stäng in dom bäst du orkar med järntråds-
galler och vad du vill. Bara du ger dom just så
mycke föda att de håller sig vid liv, och det gör
man, pojke, så ynglar de av sig rent olyckligt.
Och en vacker dag har hela sällskapet grävt ut
sig under buren och huserar fritt.

Hon funderade en stund.
Du kan ha rätt, förrexten. Elfrida har haft

sin egen metod. Om elden kommer loss i en
kammare, så finns det dom som stänger noga tili
dörr och fönster och sätter sig och väntar att
den ska kvävas av sig själv. Det kan lyckas,
Valle. Men kommer det så hara en pust dit in
genom nån springa ja då står tvärt hela
huset i ljusan låga. Och det är väl just vad som

har skett på Tveholmen. Jag befarar det varsta,
pojke... Qod natt i alla fall nu, och tack för
fåglarna, kara barn. Det är bäddat åt dig i
kammarsängen. Men vakta dig för elden ... ja, jag
tänkte ju bara ifall att du ska röka än i kväll.
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Valfrid gick neråt stranden ett slag för att
bära upp sin jaktutrustning ur ekan, som låg vid
den gemensamma landningsplatsen där inne mel-
lan fiskelägets fem lutande sjöbodar. Det var
då som hän upptäckte något.

På bryggans bågnande plankor stannade hän,
ömsom kisande och ömsom spärrande upp ögo-i

t\en i halvljuset. Så klev hän ner i ekan efter
kikartuben och satte sig med den stödd mot
knäskälarna.

Där borta under Morgongåvan låg en skötbåt,
nertill tjärad och med det översta bordet grönt
som så många andra, men med relingslinjen
struken i klaraste vitt. Den kände hän...

Mormor hade ännu inte hunnit somna, när
hon hörde en röst ur dunklet vid farstudörren:

Jag tror jag ger mig av hemåt i alla fall.
Sisådärja, sade gumman och satte sig upp

i bädden.
Jo. Jag höll på att glötnma helgdagsklä-

derna. Jag ska tili kyrkan i morron.

Nu ljuger du, pojke! ropade mormor.
Men Valfrid var redan försvunnen.
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IV.

Sunnanpå Morgongåvan låg en skötbåt, en

med översta bordet mossgrönt och relingen stru-
ken i klaraste vitt. Någon hamnskål att krypa in
i fanns ej vid det nästan klotrunda skäret, som

bara österut skickade fram en långsmal klack,
benämnd Kalven, ungefär som en upp och ner-

vänd gryta med ett alltför kort skaft. Därför
hade båten lagt sig tili ankars på ett drygt
hagelhåll från stranden. Mellan masten och
akterstäven var den förvandlad tili en hydda, en
sådan som nogräknat folk brukade bestå sig med
i stället för att helt enkelt sova under det ut-
bredda seglet. Den uppsurrade och vid rodret
i en stadig träklyka vilande bommen tjänstgjorde
som takås; över den låg spänd en tältduk med
sinä fyllda stenfickor dinglande utmed båt-
sidorna. Inte ett liv syntes ombord, man hade
gått tili ro under tältet. Bara havets breda lunga
gav ifrån sig en knappast märkbar dyning, som
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långsamt hävde och sänkte båten med jämna
mellanrum. Då blänkte det tili och levde helt
litet i den vita duken, liksom av de sovandes
andedrag där inunder.

Mot denna fridsatnma farkost smog sig en eka
fram över vattenvidden. Låg och liten kröp hon
sin väg i många krokar, skickligt singlande så
att hon ständigt hade betäckning av holmar
och grund och omöjligt kunde dra blicken tili
sig. Först tog hon skydd av Tistronbrickan,
sedän Koflytta, Måshällarna, Lekatten, där Val-
frid kikade en stund inte ett liv syntes om-
bord.

Det var alltså Ankarö hän mest fick gömma
sig for, man höll ofta utkik från lotsstugan och
fyrtornet. Nåja, åt det hållet hade hän bättre
skydd, och ej heller där kunde någon rörelse
förmärkas. Fyren var för resten släckt nu under
de ljusaste veckorna, så kanske ingen höll tili
uppe i tornet.

Så bar det i väg norrut, medan det puckliga
och långsträckta Töckenlandet dolde företaget,
sedän litet söderut mot Sälpallen, tills ekan
försiktigt krängde sig fram mot Mössgrundens
svankiga ryggar. På en av dem kröp Valfrid i
land. Härifrån var det en öppen sträcka tili
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Morgongåvan, en sjömil ungefär, men ännu hade
inte den mörkaste tiden av natten kömmit, det
gällde att vänta. Hän såg på sin klocka, hon
var snart tolv, men här i trakten var det skum-
mast närmare ett, det hade hän ofta lagt märke
tili. Utsträckt som i skjutställning bakom en av

vågen blankslipad häll lade hän tuben tili ögat.

Jaha ja, man nedlät sig säledes ännu att segla
med vanlig skötbåt från Ankarö. Och man lade
ut strömmingsgarn mitt i ingående helg jo
för rackare fanns det ingen anständighet. Visser-
ligen förmådde hän inte upptäcka deras vakare
där ute på vattnet, men hållet var väl för långt,
eller också hade de lagt ut skötarna någonstans
längre bort. Säljakt kunde det åtminstone inte
gälla, så dumma var de ändå inte att de lade sig
där blankt och tältade närä en skrämmande båk,
och skott i helgen brukade höras. För resten
var det inte som själaherde de skulle få med
honom att skaffa... Men hur skulle hän gå
tili väga sedän, om manövern annars lyckades?
Hän sneglade ett ta g på sin bössa, det tumlade
vilda planer genom Hns huvud. Ä, var hän
från vettet? På tukthus ville hän väl inte...

Nu började det vara så mörkt det kan bli en,

klar majnatt. Hän rev några trasor ur sin skjorta
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och lindade dem kring årtullarna. Så gled hän
över den bleka havsytan i en lång båge norr-

ut, ljudiöst doppande årbladen och oavbrutet
spejande.

På motsatta sidan av Morgongåvan klev hän
i land och lyfte ekan ulan att det raspade in
mellan två strandstenar. Ingenting tydde på att
hän skulle hiivit upptäckt, det var bara fyrtornet
borta på Ankarö som stod och stirrade på
honom, dumt och utan blick.

Hän drog av sig stövlarna och tassade i
strumplästen upp mot båken på skärets krön.
Dess böga, stumma trävägg hitåt nordsidan sög
tili sig som ett darrande ljus av den längesen
sjunkna solen. Det visslade inte snöyra kring den
nu, nej. Ju närmare hän kom den, dess tydligare
kände hän sig utsedd tili sin släkts hämnare, tili
ett verktyg i rättvisans drabbande hand. Hän
märkte hur hän skalv av iver. Men hur skulle
det ske?

Helt närä båken bukade hän sig ner i en

grusig svacka. Här uppifrån krönet såg hän sköt-
båten ett par stenkast ifrån sig, den låg där
nere och vaggade sakta som förr. Vem sov
under den vita tältduken? Säkerligen tyrmästäni,
den tjocka avskrädestunnan; kanske hade hän
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sin förlovade avkomma med sig. Eller om det
var Junkern och Tuva... Hän betänkte sig ett
ögonblick. Den saken rörde honom inte, det
kunde hän svära på, men hur stod det i skriften:
»... en som hemsöker fädrens missgärningar...»
Och med detsamma visste hän hur hän skulle
bedriva saken! Inte våldsamt, bara illfundigt,
bara djävulskt som den lede.

Ett ögonblick kände hän besvikelse inför denna
vedergällning. Hän hade tänkt sig den så mycket
annorlunda. Hur visste hän inte, men hårdare,
ståtligare på något vis. Man mot man borde det
värit, och nu var enda möjligheten något som
liknade ett hemligt nidingsdåd. Men låt gå...

Tyst men säkert skulle vattnet stiga i den
tungt barlastade båten, tills det stod över halm-
bolstret på durken och vätte baken på fyr-
mästarn... eller kanske kylde av älskogslägret
för två beta förlovade. Yrvakna skulle de sätta
sig upp i blötan och undra vad som stod på.
Men för sent, mitt herrskap, för sent att gräya
fram pumpen under ali den simmande bråten!
Vattnet bara steg utan orsak, enda räddningen
var att kapa fånglinan, ta tili årorna och för
pinkära livet ro vraket i land. Det sjönk i mar-
vatten utanför stranden, men man skulle väl nätt
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och jämnt rädda sig upp på skäret ändå. Och
sedän nödsignaler med en skjorta och räddnings-
manskap i motorbåt, och ingen skulle ana hur
det hängde ihop. Eller om de gjorde det, så desto
bättre, för bevisas kunde ingenting. Men herre-
gud vad Bredbyn och Askviken skulle skratta!
En båt som sjunker av sig själv, med en snar-

kande fyrmästare ombord ... Den högfärdingen
skulle bli tili ett åtlöje i hela trakten.

Hans ögon glimmade på förhand mot de gyck-
lande synerna.

Härifrån var det väl rådligast att krypa. Hän
ormade sig på armbågarna framåt bland ljungen
och enrisbuskarna, långsamt och ideligen lyss-
nande. I ett snår kröp hän rakt på ett ejderbo,
en meter framför honom bullrade ådmamman
skränande tili väders, övergjutande sinä grå-
gröna ägg med den glasaktiga och illaluktande
skyddsvätskan, som stack honom i näsan med
sin vedervärdiga stank. Hän tryckte sig platt i
busktofsarna hade man vaknat ombord? Nej,
tältet fläktade lika fridfullt som förr.

Vidare alltså. Ännu försiktigare kröp hän ner-
för branten, slank in i en skyddande djup skreva
och följde den ända fram tili vattenranden, där
dyningen sakta gurglade i den öppna klippmun-
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nen. Ännu ett Ögonblick betänkte hän sig. Så
drog hän av kläderna och gled ut i det majkalla
vattnet. Mellan tänderna höll hän sin fällkniv
med den långa märlspiken uppslagen.

Hans hjärta smällde som en slägga under rev-
benen och drev det upphetsade blodet genom
ådrorna, någon kylä kände hän inte. Efter några
ljudiösa simtag var lian framme vid båten. Hän
nappade med vänstra handen om akterstäven,
varsamt och under vattenlinjen, den rörde sig
inte. Ovanför huvudet på honom reste sig det
sakta fläktande tältet. Vem sov där inne? Hän
lade orat mot de bukiga borden och lyssnade.
Ingenting hördes, inte andedrag av sovande, inte
en stövelklack som vände på sig. Borde inte
fyrmästarn snarka ljudiigt? Men det kluckade
under båtbottnen närä hans öra, och hjärtat i
honom förde ett oväsen, så man skulle kunnat
tro att det hördes över tili Sverige. Kanske var

det bara de två som låg där ensamma och sov
som stenar famn i famn, trötta efter älskogs-
mödor, hän med sin toppskalle inne i hennes
bruna hårrburr... Åfy för satan! där bakom
de tunna bordem, bara en armslängd från honom
själv... Men de skulle bll svalkade snart, så
visst som hän var här nu!
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Hän trevade med vänstra handen nerät akter-
stäven. Jo, där ett stycke under vattnet satt
bottenkorken inpluggad från sidan i ekstammen,
nu hade lian tammen på den. Med högra han-
den körde hän märlspiken i den och vred runt,
allt djupare och djupare. Läckte det redan? Nej,
korken i stävhålet var lång och seg. Hän bände
spiken ännu djupare och drog ut den med ett
ryck. Nu kände hän en darrande sugning under
fingertopparna, vattnet silade in genom hålet.
Ännu litet tili, så att läckan inte kunde stocka sig

så ja, nu fanns det ej mycket kvar av den
söndertrasade korken, och resten skulle i lagom
tid spolas in av trycket. Farväl och lycka tili
ombord!

Några minuter senare satt Valfrid i ekan och
började den långa hemrodden. Först tog hän
kurs rätt ut tili havs, skyddad av den höga Mor-
gongåvan för blickar både från skötbåten och
Ankarö, tills hän antog att skymningen hitåt
sydväst tagit bort honom. Då vände hän stäven
i tvär vinkel hemåt och satte fart på årorna.

Om båten där borta låg djupare redan kunde
hän ej se, men åtminstone hördes ingen upp-
ståndelse från det hållet när hän lyssnade. Det
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hade ej hiivit ljusare ännu, tvärtom. Himmein
böll på att raolna in sig, högre upp i rymden
tycktes det gå vind, fast den ännu ej nått hit
ner. Och en sydlig dyning började svälla tili
under ekan, bebådande ansenlig sjö. Rullningen
gjorde att hans ljusstarka kikartub var oanvänd-
bar, den hade man bruk för bara med ett stadigt
underlag. Nåja, om inte förr så såg hän i mor-

gon bitti hur det hade gått.
Nu började några brisar falla ner ur luften

och lägga sig som svarta trasmattor här och var

på det gungande bleket. Borta i nordost, där
solen skulle gå upp, glödde det genom en kol-
färgad skystapel som av Ula släckt askmörja
i blåst. Och söderifrån hade långa, utkardade
molnsegor åkt upp på himlavalvet. Dyningen
steg alltmera under ekan, hän fick hala på i
uppförsbackarna, om hän ville hinna hem innan

det vart för hårt. Allting tydde på annalkande
urväder, men regnsjukt såg det inte ut. Himmein
och dyningen lovade sydlig storm.

Detta gladde honotn övermåttan. Kom det grov
sjö från det hållet, skulle Ankaröbåten slås sön-
der mot strandhällarna, där den låg i marvat-
ten sunnanpå Morgongåvan. Och kanske artade
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det sig inte så lätt för räddningsmanskapet att
landa vid skäret och plocka bort de skepps-
brutna...

Nu fick Försynen utmäta straffet, hän hade
gjort sitt.
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V

Mager som ett nödår satte sig Janne upp i
fållbänken och sträckte i vädret ett ruggigt
huvud, tungt av pingst och brännvin. Det var
raggen vad det blåste! Eller kom hela oväsen-
det från andra sidan av storstugan, där Bussa-
rens gamla strupe spelade på i sömnen som ett
sprucket orgelverk? Nej, väggarna skakade ju
för vindbyarna.

Hän lade sig igen och korsade armarna lättje-
fullt över bringan. Låt det blåsa bäst det tycker!

På sätt och vis var det bättre här på Tvehol-
men nu än förr. Slut på gnäll och
man tordes be Bussaren hit, man tordes supa på'
helgdagskvällen bäst man behagade inte ett
ord behövde man höra om hur fint folk upp-
förde sig. Ja tack du norrman, så länge du inte
går mig på och det har du fanimej
aldrig gj ort! Egentligen ä'r du ett prima förvärv.
I natt hade vi riktigt trevligt samman, vi två
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gubbar och du. Elfrida har jag här bakom i
katnmaren och dig där nere i Valles stuga, så
någon fara... Om, om, om det inte fanns värre
djävlar! Men det var raggen så det blåste...

Med detsamma Springer farstudörren upp och
Valle rusar in. Vad i herrans namn går åt
pojken?

Far, vi ska ut och bärga! skriker hän
Vart då? kommer det långsamt från Janne.

Hän är trögare i ord än i tanken och förblir
likgijtigt liggande under sitt rutiga täcke.

Tili Morgongåvan! Men fort! Det är livs-
nöd ...

Hå, från det förbannade skäret spolas ingen
bort. Där lär också finnas ett och varje i båken

numera jo. Nej, gosse, tili Morgongåvan har
jag inte något ärende.

Men det är inte på själva skäret, utan
österom på Kalveni Vi måste, far... skynda då!

Valle hoppar jämfota på stuggolvet. Vad i
herrans frid går åt pojken?

I den halvöppna kammardörren står Elfrida
och huttrar i hara Ifntyget, blek av förskräckelse.
Även Bussaren har vaknat av oväsendet. Som två
tjärade trossändar, borstiga och bruna, rinna
hans ben ut över sängkanten när hän sätter sig
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upp. Men ett mördande anfall av morgonhostan
hindrar honom att genast ingripa i händelsernas
gång. Först när det är över, glor lian rundögt
på den upphetsade pojken och öppnar munnen:

Hä-hä-hä-hui-huui,i!
...toff-poff...

Skrattet tycks få Valle än mer från vettet.
Men Janne frågar:

Är det ett helt fartyg?
Nej, nej... men skynda!
Hur många man då?
En, tror jag. East kanske har det värit fler.
Vasa, hara en? Den djäveln kan väl An-

karö sköta om, på deras egna vatten. Är du
säker på, Valle, att det inte är en av dem?

Valfrid svarar ingenting, fäktar hara med ena
armen i luften.

Då far jag ensam! skriker hän och Springer
på dörren.

Gud i hi,mlen, hän kommer att dränka sig!
jämrar Elfrida. Hon har fått över sig en kappa
och rusar efter.

Vi får väl ta reda på saken, säger Janne.
Hän hoppar i sjöstövlarna, drar på si,g en skinn-
rock och hastar ut. Pojkens besynnerliga upp-
syn har kömmit honom att slås av en grumllg
aning att pite allt står rätt tili och att hän roöj-
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ligen kan komma att ångra sig, om hän utan
vidare ger sig av tili sjöss.

Gamle Bussaren tövar litet. Efter vanligheten
har hän legat fullt påklädd, denna gång i sin
funna och luggslitna helgdagskositym. Några
varma sjöplagg letar hän inte fram ur farstu-
skrubben, för hän har ännu aldrig medgivit att
hän kan frysa. Vintertid och på värisen, då andra
pälsa in sig i skinnfällar, vägrar hän hårdnackat
att klä på sig annat än årets oföränderliga
mundering, bestående av blaggarnsskjorta, rock
och mollskinnsbyxor. Man dricker havsvatten,
så håller man sig frisk, toff, poff... Då bru-
kade det visserligen hända att hän råkade i en

förfärlig skälva, som förvandlade hans långa
figur tili ett nystan, hoptrasslat av armar och
ben, men frös gjorde hän inte vid alla heta
flickor i Turkiet, hän frös inte ett dugg. Och när
hän skakat och skallrat en stund, brukade hän
mycket riktigt bli så uppvärmd av denna nyttiga
idrott, att svetten började pärla i synen på
honom där ser ni, smågossar, vem påstår att
Bussaren fryser?

Men i stället för att klä på sig något extra
nu snokar hän upp i väggskåp.et den sista halv-
tömda brännvinsbuteljen, och med tanke på vad
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som möjligen kan förestå bälgar hän alltsam-
mans i sig. Ty egentligen är gamle Bussaren sjö-
rädd. Int,e på ett riktigt fartygsdäck, aldrig, men
i båtar där man bar vattnet två fot från näsan
på sig. Skräcken sitter som en inpiskad gast i
hans lönnligaste hjärtkammare alltsen den dag
i oktober för snart en mansålder tillbaka, första
året hän var gift, då hän vart frälst från Säl-
pallen husch för den lede och med en
lina kring livet halades som en strömming tvärs-
igenom störtsjöarna och upp i Qladens båt. En
pojksnorker var Gladen på den tiden, hän som
s,edan klev fram tili notkung och dog i f joi,
knappast hade hän två fickor i byxorna ännu,
men räddade Bussaskäringen gjorde hän också

om det så var tili glädje för någon människa
bar mången undrat... Alltnog, havet var gamle
Bussarens olyckliga kärlek, hän drogs tili det,
hän var förhäxad av det och fann klimatet allt-
raera osunt här oppe i land, såsom lian utlät sig
om den av alla vindar vädrade kustbyn. Och ändå
var hän rädd för varje hårdare väder tili sjöss,
fast hän aldrig visade någon skräck. Tvärtom, i
de farligaste ögonblicken ombord lät hän oför-
änderligt upp munnen och skrek som en pape-
goja: Morjens gubbar, nu åker vi fintj däj>
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med styrkande sig själv och andra. Bara de som
kämje honom bäst visste att hela hans övriga
språklåda då var förstummad och att hän stel-
nade tili som en torkfisk av lutter förskräckelse,
kunde ingenting uträtta vid manövreringen, satt
bara där som död barlast och stollade. Tili dem
som längesen genomskådat honom hörde natur-
ligtvis Janne.

Pul-pul-pull nu är flaskan tom. Gamle
Bussaren tar mössan på och kavar sig genom
blåsten bort tili norrstranden. Där nere i lä mär-
ker hän att folk ligger och kikar bakom det Stora
fyrkantiga stenskrovet. Längre ut är sjön ett
enda vältrande helvete.

Ser du något? frågar hän Janne
Men denne ruskar bara förargat på huvudet.

Hän har för gamla ögon. Och varför har Valle
smugglat undan sin egen tub, som är klarare än
det här sotiga skorstensröret?

Själv gör Bussaren inte något försök. Norr-
raannen är också där, Elfridas kappa flaxar ho-
nom om kinden, när hän lägger sig och spänner
ögat i tuben.

Eg trur... skam ta er det ikkje ein.
Resten går Bussaren förbi i vädcrylet, hän

hör hara Janne:
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Hä, du ser i syne.
Tvert imot, eg menar att jag har ögon

forstår du svensk da?
Genom vindtjutet skär gnfsslet av block och

smällar av ett segel, skarpa som bösskott. Valle
har fått ut storbåten ur sjöboden, stagat upp
masten på den och i lä av väggen hissat en botten-
revad duk. De hasta dit bort tili bodbryggan,
Janne hugger tag i båtens ryckande fånglina.

Stopp! Jag far ingenstans och lika lite du!
Så far eg da, dersom det höver, förklarar

norrmannen lugnt och kliver fram på bryggan.

Janne vänder sig om och mönstrar först ho-
nom, sedän Elfrida. Hennes ena öga är fullt av
förtvivlan, det andra av en jublande stolthet.
Hän blir rasande. För hade hon haft ett tredje
öga, skulle det värit fullt av hån och förakt
mot honom, hennes lagvigda man. Det ser hän
nu. Och med detsamma dunsar någonting tungt
ner i båtfören. Det är den sjörädda Bussaren,
som utan ett ord men med uppsynen hos ett
slaktdjur intar sin självskrivna plats.

Trodde någon att Tveholms-Janne var feg? Att
det fanns modigare bland både yngre och äldre?

Hän hoppar ombord.
Har du allting klart? frågar hän Valle med
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rösten darrande av ilska. Tågverk hur mycket?
Minst tretti famnar ska det vara. Vakare finns
här att skicka ut. Har du sandpåsar och märling
tili dem? Men en presenning tili släp ... fort
efter den!

Stig i! vrålar hän tili norrmannen, som
ett ögonblick är försvunnen. Nu far jag och du
med! Stig i!

Och med rorkulten under armen kommenderar
hän kast loss.

Det bär i väg utåt fjärden med en rivande
läns i det bottenrevade storseglet. Men hän set

sig inte om mot bryggan. Det finns dem som
viftar låt vifta bara! Här är jag kapten på
skutan och alla jordens folkslag bara barlast,
om det så kom senegaler ombord ...

Sjön är en enda snödriva, ena ögonblicket
grönvit, andra ögonblicket gnistrande av soi.
Moinen jaga fram där uppe som långhalsade
skräckfåglar, och de tjuta där de flyga. Ju längre
de komma ut på öppna fjärden, dess mera ökar
hävningen under kölen och dess ilsknare rista
vindstötarna den lilla segellappen. Skummet
sopas från vågtopparna och sprutar bakifrån
över båtfamn och duk, havsdräglet ringlar som
löddriga ormar i kapp med dem och Springer
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förbi. Janne har kommenderat ut en presenning
tili släp för att slå ner aktersjöarna, som hota
att rusa in, och det var inte för tidigt.

Hurra, skriker Bussaren, fan tili sjövig båt
du har!

Men något vidare säger hän inte.
1 denna visslande läns är vägen tili Morgon-

gåvan blott ett litet stycke av vad den var för-!
liden natt, när Valfrid rodde här i motsjö, men
nu tycker hän att den är oändlig. Hän sitter och
vrider sig på bettan närmast seglet, färdig att
falla i kramp av ett förtvivlat samvete. Sjöarna
som komma störtande akterifrån, den kvidande
masten med stagen spända som fiolsträngar,
havsdräglet som yr in och piskar honom i nacken

allt är borta för honom. En dubbel ångest
kramar honom om bröstet, en dubbel och frä-
tande skam. Vad i Guds namn har hän kömmit
åstad? Om hän kunnat ana... Men kikaren Ijög
inte, den hade sagt vad den sagt. Hän ser för
sig en och samma syn: en hjälplös ung kvinna,
som klamrar sig fast på klacken mot de över-
brytande bränningarna. Sannerligen, det var
långtifrån vad hän väntat! Inte ett signalerande
sällskap som räddat sig upp på Morgongåvan
och gärna fick sitta där och undra varför båten
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sjönk och vart sönderslagen. Inte det, utan Tuva
ensam på Kalven, i 'livsnöd. Ingen fyrmästare
fanns där, inte ens Junkern. Eller hade de
omkommit kanske? Vi måste hinna fram i tid,
vi måste!

Och så en annan syn. Å fy fan, bara hän kun-
nat spy över båtsuden! När hän sprang in i sjö-
boden efter presenningen, just innan de kastade
loss ...Bakom dörren stod mor och norrmannen,
hon hade tvinnat armarna kring nacken på ho-
nom och sugit sig fast vid hans mun som en
drunknande, kom inte lös en gång trots att hen-
nes egen son sprang förbi. Så var också den
saken uppenbarad...

Skötbåten viner åstad, saktar farten uppe på
de fräsande kammarna, där den långa havsvågen
liksom betänker sig efter utbrottet, innan den
tar ny sats och föser sin lekboll med fördubblad
ilska ner i nästa slänggunga. Det river i den lilla
revade segellappen, men den är av prima hem-
vävd duk, tål mycket. Janne sitter med rorpin-
nen pressad under högra armen, hän får akta
sig att inte bommen slår över i någon kastby,
för då är det adjö med rigg och segling. Men
hur skall det gå att lova upp på denna sakra-
mentskade pingstresa? I fören Bussaren, det
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kadavret, här närmast honom norrmannen som ...

ja vete hin vad den judasen gick för... och
sedän Valle, hans härliga pojke, men den poj-
ken var från vettet i dag. Janne plirar förgrym-
mad mot Morgongåvan, som börjar ragla frara
allt närmare i sjögången, med den dansande
båken överst.

Hans ögon snöra ihop sig tili två vassa, gula
rovdjursspringor. Det är inte bara hän som ser

det, också de andra sträcka på haisen. Bortom
de vältrande vågorna dyker allt emellanåt fram
en manövrerande motorbåt, en bred lotskutter
med två man ombord. Ankaröborna! hän kän-
ner det packet, både Starken och brorsonen.
Och där på Kalven, hon som klänger sig fast
vid ett stenskrov för varje gång det bryter
över... Hur i herrans namn har hon kömmit
dit? Men låt Ankarö sköta sitt! Hän har gått
i någon f ällä, det här är skoj och bedrägeri...

Klart att vända! vrålar Janne och bänder
rorpinnen åt babord. Men med detsamma har
hän Valfrid över sig. Djävlar vad pojken är
stark.

Låt den satans tösen drunkna! Eller låt
dem själva rädda henne!

Valle håller hans armar fastskruvade och ror-
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pinnen rak. Och norrmannen ropar på sin halv-
svenska:

Svingubbe, det er jo dok et menneske! En
kvinna!

Tili och med Bussaren i fören har något att
påstå. Hän är inte vid krafter att öppna munnen,
men hän nickar: Jo, Janne, inte så där! Vi är
fint folk. När jag var i Turkiet...

Genom det yrande skummet stirrar Janne in
i Valfrids ögon, som hän bar tätt inpå sig. Det
är en nästan vettvill blick som möter honom,
hän ser att pojken är färdig tili vad som helst.
Hän blir rädd med ens, för hän begriper ingen-
ting av detta. För första gången i livet fogar
hän sig för en övermakt, hän känner att det
inte finns annat vai, om ej något ännu värre
skall hända.

Så styr jag då! morrar hän mellan tänderna.
Men packa dig undan!

Valle släpper sitt hårdhänta grepp om foster-
fadern. När hän nyss upptäckte motorbåten med
fyrmästarn och Junkern, skrek det tili i honom
av något som liknade befrielse. Underligt...
Hän skulle unnat de två allt ont, unnat dem att
dränkas som ohyra fastän inte just nu. Det
fanns tillräckligt av ryslighet ändå. Men det
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skulle bli Tveholmen som räddade Tuva, det
måste bli så! Fian känner sig o,mät'ligt stark,
beredd tili vilket vågspel som heisi, hara hän
får göra ogjort vad hän gjort.

Skötbåten fräser i väg mot målet. Fyrmästarn
och Junkern ha försvunnit, säkerligen försöka
de ta land på läsidan av Moygongåvan för att
därifrån få över en lina tili Kalven. Men det går
inte, finns ingen läsida i dag på det runda
skäret, det suger och kokar som i en djävuls-
gryta överallt omkring det. Snarare är vågen
ännu större där norrom, för där är grundare,
så den tornar upp sig från bägge hållen.

När de svepa ner mot Kalven är lotsbåten
framför dem igen. Ankaröborna fakta med ar-
marna och hojta någonting tili dem, men det
hörs inte. Fyrmästarn sitter tili mrs och sköter
maskinen, brorsonen kastar gång på gång ut ett
stort korkflöte med en lina av märling och drar
förtvivlad in det igen. Ty det når inte fram, bak-
vågen suger det tillbaka. Där ligger Tuva
och naglar sig fast vid en stenstapel, översköljd
så de sönderrivna kläderna klibba kring kroppen,
det forsar om benen på henne. Efter varje stört-
sjö, innan den nasta komtner, rusar hon fram
tili vattenbrynet för att nappa i räddningsred-
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skapet. Men ho,n når det inte, Springer tillbaka
och klamrar sig på nytt kring stenen. Ett stycke
ifrån henne raglar en hög av bråte hit och dit
i det värsta strandfräset; ur spillrorna sticker
upp en vippande mast som slår takt tili sjöhäv-
ningen. Det är resterna av en båt.

Lotskuttern från Ankarö ligger och vältrar
mitt i bältet där havsvågen bräcks och toppas
upp av splittersjön från land. De ha väl inte
vett att gå några famnar närmare. Dumskallar!

Janne gör en susande krök förbi dem tätt in-
åt Kalven och lovar upp. Det smäller som en
gevärssalva i segellappen, en skvimpa slinker
spottande in över suden och gurglar ner på
durken. Men nu ha vi vänt i alla fall, fast vi
fick lite extra barlast.

Hissa focken! ryter hän. Vi kryssar nu!
Valle har den lilla klyvaren uppe på ett ögon-

blick, och i nasta sekund släpper hän ut en
vakare med märlingsfästa. Det går inte bättre
än för Junkern, fast hän är närmare. Tuva rusar
tili mellan två vågor, blir överspolad av en
tredje och är närä att föras bort, men tili flötet
når bon inte fram. Hän försöker med en sand-
påse, kastar den gång på gång så armen är närä
att bräckas den smackar ner några famnar
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från stranden. Avståndet är för långt, och när-
mare vågar sig Janne inte, då dras de in i brän-
ningarna och äro förlorade.

En stund pågår detta lönlösa räddningsförsök
från bägge båtarna. Sjön bara ökar, Tuva ser
ut att mistä krafterna. Hon Springer inte längre
efter flöten och sandpåsar som stanna på halva
vägen, utan håller sig kvar bakom stenskrovet
och stelnar tili av köld och utmattning.

Då märker Valle någonting. I lotsbåten håller

Junkern på att dna av sig stövlar och läderrock.
Men det får inte ske, hän skall hinna före. På
ett ögonblick är hän un de tyngsta kläderna och
lösgör den lätta kastlinan från trossen, som hän
knyter ett varv om livet på sig.

Pojke, vad i Guds namn? skriker Janne.
Men Valfrid hoppar redan över bord.

Du kan ju alltid hala mig tillbaks, fan!

Janne sitten som förlamad i den stampande
skötbåten och ser hur fånglinan rinner ut över
suden. Det går nmt i hans envetna huvud,
någonting sådant har hän aldrig kunnat tänka
sig. Pojken försvinner ett tag under vattnet,
dyker ursinnigt simmande upp och föses på en

lång vågbacke in mot Kalven, men åker ut igen
när sjön rullan tillbaka. Nasta bränning spolar
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honom ända upp bland stenarna, och med ens
har hän fäste där, kravlar på alla fyra in genom
det fräsande skummet, tills hän får tag om

samma block som Tuva. Där surrar hän trossen
kring midjan på henne och sladden runt sig
själv. Hän griper henne under armarna för att i
rätta sekunden rusa åstad. Nu gäller det för dem
i båten att hala. Norrmannen hugger redan i.

Men med detsamma sker något. Sejsingarna
i det revade storseglet springa en efter en som
klippte stormen upp dem med en sax, duken
flyger ut i en påse och brister med en knall.
Det blir uppståndelse ombord. Slut med kryss
och styrförmåga, enda räddningen är att ta en
åra tili hjälp för att vända stäven och med den
lilla nödklyvaren slöra ner runt bränningarna
österom Kalven.

Hurra, det går fint! skriker Bussaren just
när det är som ovissast om de lyckas klara ytter-
sta spetsen av grynnan eller törna och bli dränkta.

Janne manövrerar inte bra, det är en ren nåd
av vågorna att det lyckas. Hans ögon stå fyllda
av ångest, men inte över vad de ha framför sig,
utan vad de lämnat där bakom. Hän vrider ide-
ligen på huvudet och nästan reser sig. Nu blev
också Valfrid på Kalveni
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Unden allt detta hän ingen i båten hunnit ge
akt på att hela tnossen nullat ut sig och gått
oven bond. Men Valle tan hem den, tnettio fam-
nan, dän hän med vänstna handen klösen fast sig
vid samma klippstapel som Tuva. Hän lösgön inte
fånglinan kning livet på henne, gön bana sig själv
fni och slån ett dubbelt halvslag kning en toppig
sten nu spolas hon åtminstöne inte bont. Så
bönjan hän med andna ändan av tnossen anbeta
sigfnamåt på den skummiga undenvattensbnyggan
mot Mongongåvan. Ett pan gången misten hän
fotfästet och åken omkull i någon övenbnytande
sjö, men stnax än hän uppe igen, fån botten
unden föttenna, hamnan åten ut i det ovissa och
slån sig halvt sanslös, tills hän med kabeln i
handen nån själva stnandbninken.

Kom! viftan hän med sladden i luften. Jag
halan in dig!

Tuva lösen trossen från sienen och ger sig av,
slupande, mönbultad mol de överforsade hällarna.
Men lion bar linan surrad kring livet, och hän,
tar hem henne som en fångad storfisk. Tum-
lande runt i sjöarna, nastan drunknad kommen
ho,n i land och upp i strandstarren, dit vågen
inte hinner. Hän kastan sig över henne, kapan
med sin kniv den stnamande tnossen kning midjan
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och stjälper omkull henne på magen, för att
vattnet skall rinna ur munnen på henne.

Det är jag, Tuva, jag! Ser du inte!
Hon stöder sig upp på armbågen och hostar

stötvis ut några kallsupar ur lungoraa. Så stapp-
lar hon uppåt backen, omklamrad av hans arm,
som kramar hårt kring hennes bröst under den,

fastkletade blusen. Men hän märker det inte.
Hän vet bara att nu har hän räddat henne, nu
är allt vidunderligt sto,rt och nytt.

Fort bort tili båken, där skall hän få liv i
henne!

På golvet bredvid tegelbädden står en hei
stapel av vindtorkad och finhuggen drivved, i
kistan med plåtlocket finns det tändstkkor. Efter
några ögonblick bar hän gjort upp ett bål, så
start hän vågar i den vida men genomblåsta
båken, där gnistorna yra omkring mellan trä-
väggarna. Tuva ligger på lovart sida om elden
i sinä drypande och sönderrivna kläder, men
för varje stund kommer det alltmera liv i hennes
bruna ögon, tills hon sluter dem igen och mum-
lar helt sakta:

Tack, Valfrid!
Så somnar hon där hon ligger, plötsligt som

då man blåser ut ett ljus. De orden skära i
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honom som en kniv, smidd av ånger och ont
samvete, fast såret också blöder av salighet.

*

Efter det Janne klarat Kalven och sett att
Valfrid räddat både sig själv och flickan, hade
hän ingen annan råd än att hålla undan söder-
ut med den lilla lappen tili fock. Vart skulle
hän ta vägen? Åt det hållet fanns bara en hamn,
Ankarö. Och strax därpå nästan snuddade lots-
båten förbi dem i den vilda sjögången, de två
ombord fäktade och pekade inbjudande hemåt
sitt. Med bröstet fullt av förbannelser fogade
hän sig i det oundvikliga.

Fyrmästarn hade dröjt kvar utanför Morgori-
gåvan, tills hän såg att båken där uppe började
ryka som en bastu genom den glesa väggen på
läsidan. Då förstod lian att den närmaste faran
var överstånden. Bara inte stormen blev lång-
varig... I varje fali var ingenting annat att
göra nu än att styra hem.

När båten från Tveholmen segelsliten och tili
hälften vattenfylld länsade in i den skyddade
Ankaröhamnen, mötte fyrmästarn på bryggan
med en silvermugg i ena handen och en butelj
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i den andra. Hän hälsade dem som ärans män
och hjältar. Gamle Bussaren föll genast för
frestelsen och fick på ett ögonblick liv i sin
domnade kropp. Även norrmannen klev bered-
villigt i land, åt och drack pingst med allt man-
folk på ön och klättrade upp och ner i fyrtornet
under kikande och hjärtligaste samspråk. Lik-
soin Bussaren gick hän den kvällen tili sängs
i lotsstugan under rent furstliga former.

Men den som alla föreställningar tili trots
inte steg i land var Janne. Hän pumpade båten
med en häftighet, som hade det värit sin egen
ilska hän länsade ur sig med den vita fradga
trärännan spydde över relingen. Sedän höll hän
halsstarrigt ut där ombord de två dygn vistelsen
på Ankarö varade, sov i sinä sura kläder under
focken och fastade trots många erbjudna läcker-
heter. En halv limpa och några skivor basturökt
fläsk var det enda lian tog emot, och även den
kosten åt lian med långa tänder. Tili och med
när fyrmästarn för femte gången kom ner tili
honom och litet förläget sade:

Här bar du min hand! Och du vet att nu-
mera finns det åtminstone inga vattengränser
mellan ditt och mitt —,

så svarade hän härsket:
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Jag hoppas att inte vidare ha något ärende
tili dina vatten.

Först på tredje dygnet, när stormen bedarrat
och norrmannen fått storseglet nödtorftigt hop-
sömmat uppe i lotsstugan, kunde Tveholmsbåten
kasta loss och styra hemåt för en laber halv
vind. Då satt även Valle ombord, lika stum som
de tre övriga. Inte ens Bussaren fann stunden
lämplig att öppna munnen; tillnyktrad och hund-
skamsen hängde hän över förbettan, grubblande
på den bräcklighet som kommer människan att
sälja sin bästa vän, om icke för trettio silver-
penningar så för en skvalpande mugg. Var Janne
himla förgrymmad på honom? Så skulle kumpa-
nen blidkas och allt bli gott igen, det var ju
inte första gången ...

Alla fyra tittade med ett visst frågande obe-
hag på varann, det artade sig tili en ovanligt
olustig hemfärd. Ett erbjudande att bli bogserad
av Starkens motorbåt avböjde Janne blankt.

Men därförinnan hade mycket hänt på Mor-
gongåvan.
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VI.

Hän står och ser på h enne, där hon ligger
utsträckt på brädgolvet helt närä tegelbäddert
med brasan. Hon sover lugnt i sin utmattning
som hade hän bäddat åt henne på ejderdun, inte
en skymt av oro rör sig i hennes barnsliga drag,
som sjunkit in i en burrig kudde av hoptrasslat
och vått hår. Vad allting väcker besynnerliga
hågkomster av vad hän trott längesen glömt och
begravet! Det ångar i värmen av hennes genom-
dränkta kläder. Genast ser hän för sig fladdret
av en tunnare imma kring en halvvuxen flicka,
den som stod kring henne i notbåten den morgo-
nen, då hän pinade henne vid vindspelet. Och
stirrar lian in i elden, som i den fönsterlösa och
skumma båken kastar sitt flackande sken över
hennes ansikte genast minns hän dansen kring
midsommarbålet på Storgrindas gårdstun, den
natten då allt brast isär och hän trodde att de
aldrig vidare skulle uppleva något gemensamt
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i detta livet. Och nu ligger hon där, och jag står
här bredvid henne, och kring oss finns bara ett
rytande hav. Och detta sker just på Morgon-
gåvan! Herregud vad livet var underligt...

Men vad allt var annorlunda nu än då! Först
hade hän i misstag hållit på att dränka henne.
Varför? Så hade hän räddat henne. Varför? Hän
vet det inte riktigt själv, allt hän känner och
tänker är kluvet i två hälfter som av en yxa.
Hän fattar bara att det är densamma makten som

hållit i skaftet vid hugget, fastän ena hälften vart
hård hämndlystnad, andra något vekt och... ja
gud vete vad.

Kunde det kanske vara så att...? Hän märker
hur hans blickar oavlåtligt dras tili ett ställe av

hennes klänning, uppe på vänstra sidan. Där ha
både blus och linne fläkts upp, och ur rämnan
i tyget tittar fram hennes ena bröst. Det höjer
och sänker sig långsamt, finådrat och skärt, lik-
nar den vackra sjökalven som hän så ofta legat
och betraktat i någon lugn vikskål, med huvudet
över vattenranden. Just så brukar den blomlika
maneten andas ut sig och krympa i det sakta
svallet, skiftande som ljusrött siden mot det
gröna havsskägget där under. Tuva hade en grön
blus på sig... Och en liten, blek rispa låg
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ritad över det fina skinnet; en enda blodsdroppe
hade sipprat igenom och rullat neråt, som ett
rönnbar på en snödriva. Säkert hade hon rivit
sig mot någon vass sten.

Hans ögon dras oavlåtligt tili denna punkt,
hur mycket hän än försöker titta bort. Kunde
det kanske vara så att...? Men nej, här är inte
fräga om slikt!

Litet häftigt böjer hän sig ner på knä framför
henne och täcker över det gäcksamma stället med
en flik av hennes kofta. Hon vaknar av berö-
ringen. Först irra hennes ögon oförstående uppåt
det rökiiga tornsvalget, som kvidande och spän-
nande de brummande stålstagen där ute sviktar
tili i vindstötarna, så kommer det något av håg-
komst i blicken, tills hon utan att vrida på huvu-
det yänder ögonen mot honom och småler.

Säg, Tuva, säg... hur i himlens namu kom
du hit?

Det vet väl du, du som frälste mig.
Men hit ut? Ensam i båten.
Jag ville fira lite pingst. Det är inte för-

sta gången.
Jaså...

Hon höjer rösten för att höras i allt larmet
från stranden och den ylande båken.
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I blankaste väder låg jag här utanför Mor-
gongåvan och tältade. Så hade det börjat blåsa
opp, men jag sov för tungt. Först långt efter
ljusningen vaknar jag av att jag ligger i blöt,
båten är läck och nästan full med vatten. Kan
du begripa hur det gått tili?

Nej, svarar Valle och ser bort.
Då var det ren ett herrans väder. Jag

kapar dragglinan och tar tili årorna, men det
var som att ro ett berg, ingen vart kom jag.
Strömmen drev mig ner tili Kalven, där fick jag
båten att stranda och tog mig opp bland ste-
narna. Ja, du såg hur jag hade det.

Jovisst, Tuva.
Men hur kunde du veta att komma? Far

och kusin min hade reda på var jag fanns. Men
du? Hur kunde du se mig ända från Tveholtnen?

Jag vet inte riktigt. Det var väl... jag tror
det var nån annan som... Vi har en fin kikare.

Jaså. Underligt var det bara.
Jo, underligt var det...

För några ögonblick blir det otäckt tyst, Valle
tycker att också stormen där ute håller andan.
Anar Tuva något? Hän stirrar envist på de
söndertrasade slamsorna av sinä strumpor, mär-
ker att hän stär och trampar i en hei vattenpöl
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som drupit ner ur kläderna på honom; det strim-
mar litet blod i den från något sår på fötterna.
Så säger lian:

Du såg väl att din fästman också tänkte
hoppa i.

Menar du Junkern? Hän är inte min fäst-
man och kommer aldrig att bli.

Jaså. Jag trodde..
Många tror det, fast det inte är sant.

Men du skulle lika väl ha blitt frälst av
honom.

Det är inte så säkert, Valle.
NeJ, hau härdar inte ut att stå här och bli

virrig av allt hau får höra! Och något förnuftigt
måste hau ju få tili stånd. Tuva är lika drypande
våt som. hau sjalv och säkert ännu svultnare.

Hau makar ihop bränderna i brasan.
Kan du sätta dig opp, Tuva?

Jo, det kunde hon och mera än så. Hon reser
sig på benen, litet vinglig men utan att hau
behöver stöda henne.

Då tar du av dig kläderna och vrider ur

dem och torkar dem tätt inpå elden. Här har du
störar tili spett. Men stek dig riktigt varm
själv. Jag går ut och äggar Så länge, i kistan



190

finns bara sait och mögliga hålkakor. Lägg
haspen på inifrån. Du behöver inte vara rädd att
jag kommer, förrän du öppnar dörren.

Och du gluttar inte genom nån springa?
skämtar Tuva och sticker ut en liten tungspets.
Hon är plötsligt tagen av äventyret och den
lustiga belägenheten.

Var lugn, svarar hän nästan vresigt.
Men du är ju lika blöt själv.
Äsch, bryter hän av och öppnar med bägge

händerna dörren, för att inte någon by skall riva
upp den och bräcka sönder gångjärnen.

I lä av båken klär lian huttrande av sig, vrider
hårt ur de illa tilltygade plaggen, väst, flanell-
skjorta och byxor, försöker gnugga skinnet
varmt med några nypor grus och drar på sig
trasorna igen.

Underliga saker... Ville fira lite pingst en-
sam ... Inte min fästman och kommer aldrig att
bli...

Man kan knappast gå npprätt i den vilda
blåsten, sora kardar ljung och enrisbuskar tili
en frysande, tätt åtsittande fäll över marken.
Där nere vid fågelträsket stå alarna sora spända
bågar; varje gång stormen slappnar tili för en
sekund rata de ut sig med ett ryck piuuu lik-
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som sköte de osynliga pilar moi sin förtryckare.
Allting ligger under ett lika ojämnt ljus som
på bilderna i Uppenbarelseboken, det flammar
tili här och svartnar där, himmel och helvete om

vartannat. Av solen, ömsom svärtad tili en sotig
tallrik, ömsom häftigt framblossande, kan man
se att det nu är ungefär vid middag.

Först skattar hän ejderboet som hän minns
från sitt nattliga krypande. Ådan lättar inte i
dag; när hän nästan stryker henn e över ryggen,
ger hon sig av i rultande slingerbultar mellan
buskarna, men glömmer inte att skölja över
äggen med sin stinkande fernissa. Hän tar dem
allihop, här gälla inga vanliga lagar. Vid fågel-
träsket plundrar hän några bon av brunand och
vigg; uppe på klintarna, där hän näräpä nödgas
krypa för stormen, gör hän goda kap av vit-
fågelägg under en skränande, förtvivlat klip-
pande svärm av vingar i luften. Nerhukad bakom
en sten prövar hän ätbarheten hos sin skörd i
en vattenfylld grop i berget. Mer än hälften av
äggen sjunka, och hän fiskar upp dem färska
alltså. De förlegade som flyta låter hän simma
kvar, det är även råd att rata dem som stanna
mittemellan, med ena spetsen nätt och jämnt
över ytan. Ännu måste hän tili grisslorna, de be-
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stå på de bästa godbitarna. Hän vet att de hålla
hus i den djupa och långa klipprännan norr-

över. Dit ner når man inte med armen, men
där tycks ligga det vanliga redskapet som andra
äggare lämnat efter sig: en lång stake med
två vinkelrätt inslagna spikar i ändan. Hän får
plocka ut ur skjortan hela det övriga kalaset,
innan hän lägger sig på magen och börjar under-
söka den skumma skrevan, som löper likt snittet
av en jättekniv tvärsigenom bröstet på klipp-
väggen. Djupt där nere på bottnen springa fyra
grisslehonor ängsligt av och an; nu skymtar hän
som små ljusare rullstenar de prickiga äggen,
två på var sin hylla, och hän fiskar upp dem
med den tandade staken.

Trind som en tunna om midjan sätter hän
sig utanför dörren och väntar, men hän fryser
så det är fara att hela middagsmålet skall skallra
sönder. Vad gör Tuva nu? Sitter säkert naken
framför elden, het och rökdoftande om den skär-
hyllta kroppen.

Men i detsamma gläntar hon på dörren och
släpper in honom. Hon är fullt påklädd, också
de varsta revorna i tyget har hon botat på något
behändigt sätt, kanske med en ståltrådsbit tili
nål och litet segelgarn som hon hittat. När hon
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märker valken kring hans mage ger hon tili
ett klingande skratt, som hän tycker hon kunde
sparat för någon mindre allvarsam dag.

Så du ser ut, din värphöna! Och jag som
höll på att bli riktigt urväntad, för inte visste jag
att du satt här utanför. Du skulle bultat. Men nu
är det din tur. Jag ger mig av tills du har torkat.

Behövs inte. Här är ju varmt så det fräser
i kläderna. Vi ska ha middag nu.

Hän lassar av sig äggen i en stapel på golvet.
Efter några ögonblick ligga de och koka i en
rostig järngryta, som hän fått fatt på i en vrå
av båken och fyllt med vatten.

Tuva står lutad mot den smala trappan upp
tili tornluckan och aer in i elden. Hennes ögon
glimma alltmera.

Minns du, säger hon tveksamt, minns du
den dansen kring Johannebrasan, då jag hade
blött kjolarna på mig för att inte sveda dem?
Nu är vi ju bägge lite våta och ...

Hon sträcker plötsligt ut händerna mothonom:
Kom ska vi dansa kring elden!

Är flickan från vettet? Att dansa!... Minns
hon då ingenting av vad som hänt just här,
här inne i båken? Eller har ingen mänska talt
om det för henne?
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Nej, svarar hän tvärhugget, jag har sjuk
fot. Och vi ska äta nu.

Tuva krymper besviken ihop över den plåt-
beslagna kistan och soker fram sait ur den,
medan hän häller det sjudande vattnet ur grytan.
På var sin sida om kokkärlet och saltburken
sätta de sig och äta de kraftiga sjöfågeläggen.
Deras tänder klyva hungrigt de blåaktiga, litet
gummisega vitorna och rödgranna gulorna, fram-
för dem samlar sig en hög av olikfärgade skal.
Grissleäggen sluka de med särskild begärlighet,
och de upphöra inte förrän grytan är tom.

Du är godäten på ägg, Tuva, nickar hän
och gäspar däst. Så ja, nu kan det storma ett
dygn tili.

Valfrid blundar ett tag i värmen och känner
hur ögonlocken tynga som kopparslantar. När
var det hän sov sist? Ja, och det har hänt en

del sen dess.
Men är det inte något främmande ljud som

stormen gurglar ur sig just nu? Motorknatter!...
Han får brått att komma ut.
Rätt i lovart ser hän lotskuttern med Tuvas

far, Junkern och en tredje ombord, det är väl
någon av fyrbetjäningen. Sjön går ännu högre
än i morse, ingen tanke på att landa. Hän teck-
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nar åt dem gång på gång att allt är väl beställt
och pekar uppåt båken, där Tuva visar sig i
dörren och viftar tusen häftiga hälsningar. Ur-
skilja de någonting, där de dansa i det över-
vinande skummet? Raska gossar i alla fall, andra
gången ute i dag. Men så gäller det inte heller
vem som helst. Och nu ser hän vad det är fråga
om. Ur båten hivas ut en stor vattentät oljeduks-
säck med korkflöten omkring, innehåller säkert
filtar och dylikt. Men den sugs tillbaka, hoppar
av och an i bränningarna och reser i väg runt
skäret. Så kommer det ännu ett blänkande ting,
och med den saken turas det bättre. En stört-
sjö langar upp den på stranden; då är hän där
och snappar bort den innan nasta fräsare är
färdig. Det är en karamellburk med locket fast-
lött, en fullriggare av den sorien som brukar
stå på butikshyllorna.

Innan hän bräekt upp lödningen med sin kniv
har lotskuttern försvunnit hemåt. Burken är så
fullproppad med matvaror som den kan för att
ha tillräckligt med luft i sig och flyta. Överst
ligger en pappersbit, och med vänstra handen
kupad kring den laser hän i biåsten:

»Tuva min, aleta dig för varulven. Jag litar på
dig. Varmaste kyssar.»
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Handstilen känner hän inte, men det är ju
klart att det är Junkern, fästmannen. Varmaste
kyssar... Vem annan skulle säga så?

Hans sinnesstämning kantrar med ens över på
samma bog som i går, då hän utförde sitt
nidingsdåd. Det vart ju inte precis vad hän
tänkt sig av den planen, men så greps hän ock-
så av en alldeles för stor samvetsblöthet efter-
åt. Bödeln har så lätt att förvandlas tili be-
skyddare. Onödigt, onödigt... För allt kvinn-
folk ljuger, ljuger hutlöst och listigt, hän vet
det nu. Mor ljuger, Tuva ljuger, alla ljuger de!
Som hyndor skulle de behandlas, bättre var de
inte värda. Varmaste kyssar...

Uppe i båken räcker hän henne karamell-
burken:

Var så god, här har du din vanliga kvälls-
vard.

Hon öppnar locket, får tag i papperslappen
och läser den lutad in mot elden. En blodvåg
sköljer över hennes ansikte, ända ut tili öronen
och nästippen, medan hon kramar fhop lappen
och låter den försvinna i lågorna. Hon ser över-
måttan pinad ut, det kan hän ej undgå att lägga
märke tili, och hän veknar helt litet igen. Men
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något samtal blir det ej vidare i dag, bara en-
staka ord.

Så kommer kvällen. Hän har burit in mera

driwed och närä brasan rett ett sovläger av

ljung, odonris och fjolårsgammalt starrgräs.
Kvistar av de nyutsprungna albuskarna vågar hän
inte bädda med, i dem kan det redan sitta
fästingar.

Nu ska du tili kojs, befaller hän och staplar
några tjocka kubbar på elden.

De borra sig ner i det stickiga riset, en dryg
armslängd från varandra, och täcka över sig
med knippor av starrgräset. Men i de tunna och
ännu fuktiga kläderna är det inte något avunds-
värt sovläger; genom den glesa kvisthögen
pustair det kalit från alla håll, ur golvspringorna
under dem och från väggen där närmast. Bara
den sida man vänder mot brasan är het tili
övermått.

Ja godnatt då, säger hän torrt.
Godnatt, Valle
Men glöm inte att önska dig något, till-

lägger hän gäcksamt. Det är ju pingstnatt, och
då lär man ha tur.

Hän märker i eldskenet hur hennes ögonspeg-
lar bli dunkla av fukt, men utan att hon blinkar



198

eller det rycker i ansiktet, hara som när två
mörka skogskällor sakta svämma över. Och hon
svarar tonlöst:

Jag har ingenting att önska mig. Du tror
väj att jag får allt vad jag vill. Men vad jag villi
allrasom mest, det lär jag allt bli utan.

Jaså, det var ju beklagligt. Ja godnatt.

Hän tänker inte låta bekomma sig av någon
onödig känslosamhet. Fast det kan inte hjälpas
att hans nyfikenhet är väckt, och efter en stund
frågar hän igen:

Du vill väl inte påstå att du är missbelåten
med toppskallen din, Junkern?
• Hän har aldrig gjort mig något ont. Felet

är hara att jag inte håller av honom.

Hå, det lät lite annorlunda i brevet hans.
Varmaste kyssar... Och det var ju fint vad hän
skrev om mig. Varulven!

Jag kan inte rå för vad hän hittar på att
skriva. Och varför läste du det?

Kunde hin veta att lappen var ett kärleks-
brev. Nå, men vad har du emot honom då?

Hän har ställt så tili att jag inte härdar ut
hemma. För jämnan vallar hän mig som en
vakthund.
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Och far din hjälper tili med kärlekshan-
deln och nödgar dig, vasa?

Du känner inte far. Hän nödgar mig aldrig
tili något. Hän vill mig bara väl. Men, ser du ...

Ibland får jag en sån olycklig lust att rymma
min väg och vara lite allena. Det var vad jag
gjorde i går, och så här gick det.

Ja, det var beklagligt. Qodnatt då.
Naturligtvis ljuger Tuva åtminstone endels,

annat skall hon aldrig försöka inbilla honom.

Hän vet vad hän vet. Kvinnorna är lena i mun-
nen men falska som kattor; bäst de står och
jamar och gör sig ynkliga, så vill de dansa, och
mitt i dansen klöser de en blind och löper tili
en annan.

Hän ligger på rygg och stirrar upp i rök-
molnen, som vältra omkring i det genomblåsta
tornsvalget över hans huvud. Stormen vrålar
värre än någonsin i träverket och spänner öm-
som visslande, ömsom brummande de i berget
förankrade stålstagen där ute, elden på tegel-
bädden flaxar hit och dit för draget. Minsann, det
vart ett rent ogudaktigt pingstväder! Eller kan-
ske syden som bäst hurrar på med sitt sista och
ilsknaste anlopp, kanske har vi bara dyningen
kvar i morgon? Då gäller det snart att göra visit
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på Ankarö och spela storartad räddare ... Hans
ondskefulla inbillning gläder sig på förhand åt
rollen, den är vågad men makalös. Hur skall
Junkern se ut, den judasen, när hän får fästmön
tillbaka som en gåva ur annan mans hand? Här
har du sockernosen din, he. Flickan har jag
tagit vackert hand om, men båten hennes lycka-
des jag inte rädda...

Över honom kretsar rökmolnet, tungt och fränt
luktande som vidbrända säckar. Hans upptända
ögon se syner i allt detta vältrande gråa. Hela
den gamla skuldräckan drar förbi, tavia efter
tavia, men alla lika anklagande och mörka...
Den dagen på fars grav, då hän av misstag fick
veta sanningen och med ens vart annorlunda än
alla andra barn ... Midso mmardan sen på Stor-
grindas gårdstun, det vedervärdiga uppträdet med
allt vad det förde i släptåg av tassel och för-
tal... Tuva vandrande hemåt am i arm med Jun-
kern, syrenklasen som hon smeker honom med
enkom för att visa vem hon valt... Konfirmatio-
nen med sin nya plåga... Natten därpå, när hän
övertog farsarvet och fick veta alla de hemska
enskildheterna, fick veta vem som bar skulden ...

Mors evigt gråtblekta ögon och fosterfaderns
förgrämda stumhet, utom då hän var full med
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Bussaren... Ja, det var barndomsglädjen alltså!
Och senare, efter kriget... Den inpiskade manö-
vern med ny vattengräns, allt djävulskapet med
utbogserade och sönderskurna nät... Hela den
ojämna kampen, som gjorde Tveholmen bara
fattigare och eländigare... Jannes ögon allt
vildare av vanmäktigt hat, mor ännu mer viljelös
och ömklig... Tills hon började sitt vämjeliga
falskspel ihop med norrmannen, honom som hon
i morse stod fastsugen vid bakom Jannes rygg ...

En enda kedja var det av oförrätter, elände
och lögn. Och här, just här inne 1 båken hade
ali förbannelsen runnit upp en gång. Där borta
någonstans i hörnet mittöver golvet, där hade
far suttit ihjälfrusen med pälsjackan sönder-
tuggad och den lilla speldosan mellan knäna.
Varför? Därför att Starken inte gick ut och
räddade eller sade ett ord åt de andra på Ankarö.
Därför att ingenting annat angick honom än den
nyfödda, hon som nu ligger här bredvid i ris-
bädden.

Ur hans medvetande är utplånat vad ont hän
själv och fosterfadern gjort eller försökt göra,
men fiendesidans skuld väger hän upp tili den
sista kastade stenen. Hän minns ej ens sitt eget
nidingsdåd förra natten. Det är Junkerns brev



202

som strukit ett streck över hans skamsna ånger,

fast hän inte vet det själv.
Länge stirrar hän grubbelsjukt och med huvu-

det i handen bortåt det skumma hörnet på andra
sidan golvet. Där var det alltså, där satt hän ...

Slutligen börjar lian stelna tili av kylä i högra
sidan, och hän vänder den mot brasan för att
få den varm.

Då märker hän att Tuva ligger och skallrar
tänder. Hon ser bedjande på honom.

Kan du inte korama närmare? Jag fryser så.
Vad är det flickan menar? Kan det vara något

listigt prov?
Hän stiger upp och lägger mera ved på elden.

Så kryper hän likgiltigt in i riset igen, litet när-
mare h enne.

Hon ser än mer bedjande på honom och
breder ut ena armen.

Kom då, kom riktigt intill mig! Det är
inte hara så att jag fryser, jag är också så
o rysligt rädd. Hör du inte, det tjuter ju som
gastar. Men om jag har dig när mig, så...

Omöjligt att missta sig, flickan menar vad hon
säger. Jaså, hon är rädd, men inte för honom!
Och i detsamxna slår det ner i honom en svart
ingivelse. Varulven ... Hän minns plötsligt att
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mor en gång förklarat för honom vad det ordet
betyder. En avlidens ande, som i vargaskepnad
tar hämnd på de levande. Hade hän inte känt hur
faderns ande liksom flöt in i honom, den kon-
firmationsnatten då hän högtidligen tog arv efter
den döde? Och var inte stunden kommen nu
för en verklig hämnd, inte bara några förstörda
nät eller en sönderslagen båt? Varulven ... Jun-
kern skulle allt få rätti Som en varg skulle hän
kasta sig över vad Ankarö hade dyrbarast, kränka
henne, håna kalit hennes ömhet eller lättsinniga
blod vad det så månde vara och sedän
sparka henne undan som en påtrampad trasa ...

Var så god, herr fyrmästare och herr fästman,
här får ni tillbaks vad jag inte bryr mig om

vidare. Jag har tagit mitt, håll tili godo med
resten...

Hjärtat skenar i bröstet på honom, när hän
kryper inpå henne och häftigt griper om hennes
späda kropp, som av värmen från elden är het
framtill, men på ryggsidan iskall och fuktig.
Hon ser på honom litet skrämt och förvånaj.

Men då hän lossar på sitt hårda grepp, slingrar
hon ena armen kring nacken på honom och lutar

huvudet mot hans axel.
En stund förblir hän alldeles stilla, medan de
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båda bli varma av varandra; hän vet att hän
måste gå överlagt och försiktigt tili väga. Men
ju längre lian ligger där och känner hävningen
av hennes ena bröst under tygef, av den skära
och finådrade sjökalven som hän såg i morse,
desto tydligare blir det för honom att här inte
är fråga rätt och slätt om en överlagd och kali
hämnd. Det är något annat med i leken, något
plågsammare för honom själv och farligare. Kan-
ske begärelse. Eller kanske... kanske en dår-
aktig ömhet eller... ja vete gud vad det skall
kai las.

När hän försöker siä bort allt onödigt pjunk
och på nytt bli den varg hän beslutat, tycker
hän sig höra en viskning. Den kommer inte från
Tuva, utan från det skumma hörnet dä,r på andra
sidan golvet. Fastän den inte har någon röst,
tränger den fram tili honom genom larmet;

Skäms, Valle! Inte är det så där jag vill
ha dig!

Hän ryser tili. Vad i himlens namn tänker hän
på? Minns hän inte var hän är, eller vill hän
kanske smutsa sin fars dödsställe?

Meri snart tar hans lidelse åter överhand. Hän
vacklar av och an mellan åtrå och skam, mcdan
stormen där ute stiger och sjunker. Tili sist är
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hän färdig att duka under, hän hör ingen visk-
ning mer, minns ingenting om varför det skall
ske ellet inte ske, vet bara att nu, just nu måste
hän få henne. Hän pressar hennes varma, kvinno-
doftande kropp allt tätare intill sig.

Då märker hän något som med ens avväpnar
varje mörkt uppsåt. Tuva har somnat med huvu-
det mot hans skuldra, lugnt och förtroendefullt
som ett barn.

Nasta dag är lotskuttern där igen. Landa kan
den inte trots att den rasande surman gett upp
andan på morgonen; dynfngen vältrar ännu him-
melshög, den nya loja nordvästen mäktar inte
korsa ner den, utan hara toppa upp vågen litet
tili. Ur båten komma flygande två mindre olje-
dukspåsar, utrustade med tyngdförsedda släp-
linor för att inte så lätt sugas tlllbaka och åka
runt skäret. Den ena av dem når fram. Den inne-
håller en hoprullad filt, ett, paket matvaror och
ett fullskrivet pappersark, som Tuva tittar på
och sedän låter sönderrivet gå tili sjöss. Men
för Valle betyder det oläsfa brevet mer än ho,n
anar. Hän är mycket vänlig och beskyddande
mot henne hela dagen, ty nu har hän kömmit tili
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klarhet; hän kan inte låta tillfället gå sig ur
händerna, det kommer aldrig åter. Om det så
är på Morgongåvan, måste vedergällningen ha
sitt. Annars får fyrmästarn och den äckliga Jun-
kern henne tillbaka som om ingenting värit, allt
kommer att bli vid det gamla, väistånd och tro-
lovning på Ankarö, armod och lögn på Tvehol-
men. Vad betyder en sönderslagen skötbåt? Hur
mycket väger den mot alla oförrätter, som tagit
döden på en härlig man och sedän fått tre liv
att råka på skrå?

Fastän Tuva nu har mer än nog av mat, äggar
hän vidare i dag och äter blott sparsamt av
hennes läckerheter. Ett bekymmer är att hän inte
hittar mera drivved kring stränderna. De sav-

fyllda kvistarna av albuskar, ljung och odon ge
mera rök än värme.

Men vi har ju filten i natt, menar Tuva
bekymmerslöst.

Och när kvällen kommer, kryper hän utan
tvekan intill henne och sveper in dem båda i

den varma filten. Men Tuva somnar genast med
huvudet mot hans bröst, och ännu tydligare hör
hän viskningen därifrån andra sidan, ur den

skumma vrån där far dog en gång. Hän vet att
flickan är helt i hans våld, hän kan göra med
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henne vad hän vill, men underligt den döde
som hän främst vill hämnas, just hän står som
en hotande skugga mellan Valle och hans hämnd.
Så är hän på orätt väg, men var skall hän hitta
den riktiga? Hän känner bara att hän inte vågar,
inte kan göra henne något ont på det sättet.
Hon sover ju som låg hon mot bröstet på en
skyddsängel.

Nåväl, men hon skall ändå få veta något om
detta äventyr! Något som skall riva upp hennes
menlöshet och lära henne vem hän är!

Hän ruskar häftigt om henne.
Säg, Tuva, hur sjönk båten din?
Det vet jag ju inte.
Men jag vet det. För det var jag som

sänkte den. Du kan gärna tala om det för far
din och Junkern, det gör ingenting. Jag sitter
utan muck i häkte ett par manat. Och inte spin-
ner Ankarö något silke av den historien, inte
annat än löje.

Tuva sätter sig upp och stirrar på honom med
vidöppna ögon.

Du narrasi flämtar hon misstroget.
Hå nej, jag är inte den fina räddare du

tror.
Berätta du hara! Om du ljuger, så vad bryr
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jag mig om det? Och säger du sanningen, så
inte tror du väl jag tänker skvallra, efter allt
vad du har hjälpt mig?

Hän börjar förklara, kalit och sakligt. Hennes
uppspärrade ögon bli allt större. Då hän slutar,
väntar hän att hon skall springa upp, knyta
rasande de små nävarna och fara ut mot honom;
i vanmäktiga flickförbannelser, just dem som hän
så begärligt hoppas på. Men ingenting sådant
händer. Hans ord göra en helt annan verkan än
hän tänkt sig. Spänningen ger vika i hennes
drag, ansiktet lyser upp, nästan stralar.

Stackars du! Otn det är som du säger, då
håller du mycket, mycket av mig!

Hän kastar sfg stönande ifrån henne och
gräver in huvudet i det stjckiga riset. Som
drabbad av ett klubbslag vet hän med ens att
hon har rätt. Hän är den svagare nu, den van-
mäktige som aldrig skall kunna hämnas. Men
hän tar sig samman och ropar:

■— Nej, det är inte sant! Jag håller inte av
dig!

Jo det gör du, svarar Tuva lugnt
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VII.

Aldrig hade det värit tystare och olustigare
på Tveholmen än efter denna stormiga pingst.
Norrmannen mindes Jannes vilda ögon och tor-
des ej sätta sin fot där vidare. Även Bussaren
höll sig borta de närmaste veckorna, kanske av
skamsenhet, kanske av slug beräkning att kum-
panen småningom åter skulle få behov av honom,
och i så f ali räknade hän rätt.

Kring de tre på holmen låg som en svart
härva av outredda garn; de kände hur den stra-
made och snärjde in dem för varje steg, för
varje ord. Så var det bäst att tiga och så ofta,
som möjligt kasta loss från hela pinan. Valle
bar på sin hemlighet, Elfrida på sin, fast hon
ju visste att för mycket av den redan blivit
uppdagat. Den enda som kunnat ta tili kniven
och sprätta upp härvan med skarpa frågor var
Janne, men hän teg som en laddad bössa, obe-
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rörd men hotfull. Vad hän tänkte om hustrun
syntes nog; outgrundligare var om hän anade
hur det hängde ihop med räddningsresan och
pojkens galna beteende den gången. Hän hade
aldrig berört saken med så mycket som en

stavelse.
Alla tre sökte sig gärna hemifrån. Efter slutad

timmermansda.g i byn började Janne allt oftare
dröja ovet natten hos Bussaren, som snart blid-
kat honom med sin grötiga hjärtegodhet och
trots allt blivit hans sista och brännvinsglada
tröst. Därtill bidrog mycket att Bussasgumman,
den tjocka men vassa igelkotten, låg tili sängs

nuimera med uppsvullna leder och inte mäktade
jaga gästerna ur huset. Elfrida hade med ens

fått en häftig ömhet för mormor i Askviken, men

vem visste om ej också norrmannen hittade åt det

hållet. Valle låg för det mesta tili sjöss på fiske
och jakt. Snart var sommarsälen i antågande,
»stegtiden», när den sista isen smultit bort uppe
i Bottenhavet och havshunden steg hit neråt
Östersjön. Då blev det lockrop på de yttersta
klackarna och litet muntrare tider.

Så värkte sig veckorna fram inemot midsom-
mar.
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En lördagskväll kom Bussaren dit för första
gången efter den märkliga pingsten. Vad hän och
Janne hade för sig under nattens lopp där uppe
i huvudbyggnaden visste Valfrid inte, hän gick
tili kojs i vanlig tid nere hos sig i norrstugan.
Men när hän på söndagsmorgonen klev ut genom
dörren, stod mor framför trappan och väntade.

Jag måste få tala med dig, sade hon ängs-
ligt. Jag har inte sovit i natt.

Valle teg.
Jo, du såg ju något den gången ... i sjö-

boden. Har du talt om det för far?
Valfrid teg. Hän tyckte det var onödigt att

lugna henne med sanningen att hän ingenting
förrått eller tänkte förråda. Janne begrep till-
räckligt ändå, det syntes allt.

Qossen min, döm mig, döm mig! ropade
Elfrida i ett utbrott som inte liknade henne. Men
du vet inte vad det vill säga att älska ...Man är
som förgjord.

Jaså.
Jo, och efter Skriftens ord skall mycket

varda mig förlåtet, ty jag har också...
Å fy fan! bröt Valle av och vände tienne

spottande ryggen, fast hän såg att hon hissade
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Upp förklädet tili ögonen och började osa tårar
i det.

Hän vandrade planlöst utefter stranden. Jaså,
hän visste kanske inte... visste inte hur det
kändes att vara förgjord! Och ändå hade hän
mistat ali hämndlystnad, allt som tidigare värit
ryggraden i hans liv. En gång hade marken räm-
nat under fötterna på honom, då för länge sen

på Storgrindas gårdstun. Och hän hamnade på
den sidan dit hän inte ville. Men nu visste hän
ej längre var hän var jo, det visste hän ändå!
Vad angick honom Jannes hätska ögon eller
mors tårar? Hän hade försökt hämnas, men det
gick inte. Och det var ej bara feghet som stod
emellan då, utan något obetvingligt, ja heligt.
Hur allt förbryllat sig och spruckit sönder
hän kände att hän nu var hei och fullständig på
sitt sätt: en slav, en mask under en övermäktig
liten fot. Vad var styrkan i den foten? Det att
den gick så ofläckad sin väg över smuts och
eländighet, att den leddes av en så barnslig för-
tröstan. Därför var det omöjligt att gillra nya
snaror för den eller gräva lömska fallgropar.

Visste inte vad det var att äiska... Hur
ofta hade lian inte legat med ögonen borrade
ner i vattenytan i någon lugn vikskål och sökt
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den rosenskiftande maneten, som andas upp som
ett kvinnobröst och krymper hop i det sakta
dyningssvallet.

Men vad hade Tuva sagt? När havet på tredje
dygnets morgon lagt sig så mycket att lots-
kuttern med möda kunde landa på läsidan, då
vart hon ju genast bestormad med frågor hur
hon förlist. Ingenting hade hon svarat, hara att
hon inte visste något. Fyrmästarn antog att några
båtspikar rostat av i de ganska åldriga spanterna
och ett bord slagit upp i sjöhävningen. Men
det var inte den saken som tycktes angå honom
mest. När hän tog Valle i handen och tackade
honom högtidligt, spände hän också en forskande
blick i räddarens ögon: hur har du behandlat
min dotter här i ensamheten? Och jag, Valle från
Tveholmen, glodde frimodigt tillbaka: för den
saken kan du vara lugn. Men Junkern sedän...
Trots den svåra sugningen kring stranden, som
gjorde det vanskligt för Ankaröbåten att dröja
kvar där mer än någon minut, hade hän nisät
som en spårhund upp tili båken, förebärande
att någonting kunde ha hiivit glömt. Där hade
hän sett deras gemensamma nattläger, alldeles
orört som det var, och hans långsraala ansikte
liknade en vasstandad gäddas när hän återvände
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och de äntligen kunde kasta loss. På Ankarö vart
det sedän inget uppehåll oaktat alla ärebetygel-
ser. Janne ville ögonblickligen i väg, det blev
knappast tid att hala på sig de garala sjöklä-
derna en gång. Och Tuvas hand låg så underlig
i hans vid avskedet. Först tryckte den hårt som

hade den sagt: du vet... Men i samma sekund
slappnade den modfällt tili: ja tack då, och vad
båtar det att vi båda vet...

Hade hon senare talt om för fadern och Jun-
kern hur allt hängde ihop? Nej, det kunde hän
aldrig tro. De hade sin hemlighet gemensam.

Mot aftonen samma söndag fick hän en över-
raskande bekräftelse på att hän inte misstagit
sig.

Den upplösta familjen satt vid sitt dystra
kvällsvardsbord, men de hade en hjälp i Bussa-
ren, vars degiga godraodighet hade en förmåga

att fylla ut alla rämnorna med bekymmerslöst
skrävel. Då knattrade det tili av en motor i när-
heten. Valfrid gick ut på trappan och märkte
häpen att det var lotskuttern från Ankarö som
just höll på att landa vid sjöbodsbryggan.

Satan, väste Janne.
Men det var för setit att ge sig i väg över
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sundet och försvinna. När hän gjorde en ansats
att gå ner tili norrstugan och regla in sig,
nappade Bussaren honom i rocken:

Dom kan tro du är rädd, liksom ..

Och därmed stannade Janne kvar, fast hän såg
ut som en instängd eldsvåda.

Det var fyrmästarn och Junkern, båda klädda
i kronans uniformer; Juva var inte med. De
stegade högtidligt uppför backen och in i stor-
stugan, handhälsade hövligt och ställde sig mitt-
på golvet. Så drog Starken en stor silvermedalj
ur bröstfickan och höll ett tai. Denna medalj
hade hän en gång fått av staten för en livrädd-
ning på tjänstens vägnar, ett skonarskepp som
strandade en novembernatt och förlorade halva
besättningen, men utmärkelsen passade bättre på
annat håll, det visste hän nu. Därför hade hän
låtit gravera på den tomma baksidan: »Över-

låten tili den som räddade min dotter, pingst-
dagen 1920.»

De högstärada orden skuro i öronen på Janne
och än mer på Valfrid, som mottog den med ett
rödgult hand försedda silverslanten snopen och
utan ett ord. Den har alltså livräddnings-
medalj! tänkte gubben rasande. Ja, om hän
visste ... bultade det skamset i Valles huvud.
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Elfrida hade fått kaffepannan på och Bussaren
skötte pratkvarnen. Det blev tai om den stun-
dande sältiden, och fyrmästarn föreslog att de
skulle bilda skyttebolag någon gång men

utanför de där onödiga gränserna som jag har
tillskansat mig, tillade lian med en försiktig
blick på Janne. Hans röst lät både beklagande
och oförställd, det var inte att ta miste på at;t
lian menade vad hän sade och var stämd tili
försoning. Men Janne teg outgrundligt. Och var-

ken Bussaren eller Valle vågade inlåta sig när-
mare på planen, de fruktade för följderna.

Junkern hade hela tiden uppträtt nastan kry-
pande hövligt. I uniformsmössan på honom satt
ett nytt märke, som betydde att hän numera

hörde tili sjömätningen; en fråga av Bussaren
gjorde klart att hän om några dagar skulle om-
bord på ett trallningsfartyg och bli borta tili
hösten. Meriter, meriter, förklarade hän i
förbigående.

Men kort efter att det värit tai om sälskyttet
försvann hän plötsligt, det såg ut som gick hän
bort på backen i ett vanligt ärende. Valle följde
dock lurande och pä avstånd efter honom, anande
oråd. Det visade sig att Junkern vandrade raka
vägen neråt bryggan, liksom ville hän ta en titt
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på lotsbåten och torvissa sig om att den inte låg
och gnagde. Just som hän satte foten på bro-
timran och helt lugnt tyektes stega förbi sjö-
boden, gjorde hän ett rävskutt åt sidan, slank
in och slöt hastigt dörren.

Ögonblicket därpå hade Valle i tysta strump-
läster smitit in bakvägen i metsättä halvan av
boden, den där näten förvarades. En springa i
brädväggen mellan de två kamrarna hjälpte
honom att följa med Junkerns förehavanden. Det
toppiga huvudet vred sig sökande nmt där inne
i halvdagern, tills det stannade vänt mot en
vrå, där tvenne infettade mynningsladdare stodo
bland säljärn, rorpinnar och annat. Junkern valde
ut det bästa geväret, det var Jannes gamla liv-
bössa. Ur uniformen på honom kröp det fram en
liten mejsel, hän körde in den i mynningen mot
räfflorna och smällde tili med ett stensänke.

Knack! det tog en sekund och hördes knap-
past. Sedän öppnade hän försiktigt dörren och
vandrade uppåt stugan som om ingeniing hänt.

Spelet var dock inte färdigt därmed. Ur verk-
tygslådan i boden sökte Valle fram en skarp pryl
och en hammare. Många steg var det inte tili
Ankaröbåten, som låg där försvarslös vid bryg-
gan. Fyrmästarn hade talt om att hän och Jun-
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kern härifrån Tveholmen tänkte ge sig av på en
nattlig rundresa tili de yttersta klackarna för att
titta efter om sälen börjat kormua; helgen hade
ju gått ut redan. Alltså hade de bössor med sig
i båten!

Efter något letande fann hän dem under åtskil-
liga täcken och fårskinnsfällar, två splitternya
m,ausergevär av vigaste typ. Hän stack in prylen
i de smala mynningarna på dem och knackade
omsorgsfullt tili, gång på gång men så pass
sakta att de små hacken i räfflorna knappast
skulle synias, om man med låset borttaget vände
pipan mot dagern och kikade igenom loppet.
Så ja, nu höll de gevären inte skott bättre än
två eldgafflar

...

Med ömsesidiga hedersbetygelser skildes säll-
skapet åt, endast Janne lät hårdnackat bli att
följa gästerna ner tili bryggan. Men så snart
motorbåten knattrat ett stycke ut tili havs, var
hän där och kom tätt inpå Valle.

J°i jo, jäveln, Starken har en livräddnings-
medalj! Jag tycker just det passar honom. Och
nu ska du överta slanten välbekomme, Valle,
för den blodspenningen!

Utan att svara drog Valfrid upp medaljen ur
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byxfickan, lät den snurra nmt ett varv i sitt
rödgula band och sedän singla långt ut i sundet,
där den slog ner i vattenytan med en kort och
fullbordad smackning.

Rätt gjort, pojke, grymtade fosterfadern
och sträckte fr,am sin garvade näve.

Det v,ar längesedan lian log.

*

En dag under timmermansarbetet uppe i byn
hände det Janne, att Hans yxa slant mot en

masurhård bjälke och körde in i vänstra fot-
bladet. Det gick inte att få stöveln avdragen,
man måste skära sönder den och surra om under
vaden för att hämma det våldsamma blodflödet.
Så skulle bettet sys ihop, men hän godkände inte
vem som helst. Med foten omlindad tassade hän
tili handelsboden, där hän köpte nål och beck-
tråd jämte en flaska snickarlack, det beprövade
medlet mot varje slags förgift och orenlighet i
sår. Linkande tog hän sig vidare tili Bussas.
Kumpanen hade en gång i sin ungdom värit närä
att bli fältskär i Björneborgs bataljon, och gam-
malt folk brukade ännu ibland anlita hans spru-
tor för att få förskämt varblod utsuget ur sjuka
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lemmar. Vidare snygg av sig var hän ju inte,
men i alla fall behändig om det gällde att sy
eller plåstra.

När Janne kom fram tili Bussas, satt gubben
grensle över takåsen och lade i det vackra vädret
ny spåntäckning på sin stuga.

Hej där, du får allt klättra ner nu och sy
ihop mig! Jag har färdiga grejor.

Men Bussaren glodde yrkesmässigt prövande
dit neråt med sinä rinnande hundögon.

Nääj, gosse, du är yngre och kan ta dig hit
opp, ifall att du vill bli ihoplappader. Jag vular
inte gymnastisera i onödan, bra som jag sitter.

Det var ingen annan råd för Janne än att på
sitt omsurrade ben kliva uppför trappstegen och
med alla sjukvårdsmedlen ta plats mittemot Bus-
saren.

Och där sutto så de bägge gubbarna grensle
över takåsen, språkande förtroligt om gamla säl-
jakter och utterfångster, medan Bussarens hand
gick konstförfaret av och an med becktråden och
Jannes blod sipprade i en röd bäck nerför det
nylagda vita spåntaket. Slutligen var skåran hop-
sydd och översmetad med ett mörkt lager av

snickarlack.
Nu kan du hoppa som en fölunge nasta
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vicka! Om ingenting annat hindrar, hä-ha-hä-hui-
huiii... .

På vägen nedanför kom Ira tultande framåt
med sin knöliga käpp. De båda gubbarna spot-
tade omsorgsfullt åt det hållet, tre gånger var.
För Bussaren gick det utan svårighet, hän hade
en outtömlig grötgryta i bröstet. Men Janne fick
bara fram tre väsande strålar mellan tänderna.
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Vili.

När Janne och gamle Bussaren grundlade en
säljakt, försiggick det ofta på följande vis:

De möttes vid midsommarstången, byns all-
männa samlingsplats, och tittade fundersamt upp-
åt vimpeln, som virade sin långa skruvlock allt
lojare kring järntenen där i höjden. Och efter
en kort nickning kom det från Janne:

Vackert väder ohjälpligt.
Vackert, vackert så oförnuftigt! Oj, oj, tai

int om’et!
Börjar likna roparväder. Eller vad tycker

du?
Buissaren tittar på nytt med sinä skvalpiga

bunkar tili ögon uppåt den slokande vimpeln.
Vad Jag tycker? Än är det segelbart hit inåt

land. Men snart, gosse, snart bar vi roparväder
och rent gullmojt där ut tili havs.

Ja, så rejs vi full då, fastslår Janne på sin
outrotliga österbottniska.
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Javisst jädran. Tili sjöss från alla dyng-
sprättare och kjoltyg, toff-poff

...

Ungefär sålunda avlöpte deras möte även
denna tidiga morgon, första söckendagen efter
midsommarhelgen. De kommo överens am att en

timme senare träffas vid Bysundet och ge sig i
väg. Janne höll ledigt från timmermansarbetet,
hans sår efter yxhugget illfänades ännu ibland,
så att hän linkade litet och i stället för stövel
måste bära en ofantlig sälskinnstossa på den om-
bundna vänstra foten.

Bussaren gick hem, mönstrade ömt sin gamla
mynningsladdare och stuvade in vägkost i en

väska. Det var saker som skulle stå sig för
en vecka framåt: hålkaka, basturökt fläsk och
skorstensrökta sjöfåglar, bruna som läder, men
prima att karva i tunna skivor tili sovel; vidare
träkaggen med surmjölk, en dosa malet kaffe
och en ansenlig gammaldags kutting, fylld med
nutidens smuggelsprit. Utom gevär, kulpung,
kruthorn, matsäcken och åtskilligt annat lassade
hän ytterligare på sig en fårskinnspäls, hän som
aldrig frös. Och sålunda behängd vandrade hän
svettig ner mot Bysundet. Men knappast hunnen
nmt Sinders gårdsknut mötte hän Ira. Förhärdat
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så tida hon strök hität hållet på sistone! Hon
såg nästan kristmild ut i dag, slätare än vanligt i
synen, men att möta ett kjoltyg och i synnerhet
en slik packa då raan skulle på jakt det var
det värsta. Mitt framför henne stannade hän och
spärrade vägen. Gamman tittade upp, och de
onda ådrorna började kräla fram i hennes vissna
ansikte.

Hö, vad vill hän? frågade hon och vände
plirande högra kinden emot honom.

Bussaren lutade munnen tili hennes döva öra
och skrek som i en tratt:

Lortsugga!

Så gjorde hän helt om och gick tillbaka hem,
tnedan Ira sträckte sinä kloliknande fingrar i höj-
den och fräsande kardade ner förbannelser över
honom.

Först när Bussaren dröjt herrana en stund,
klätt av sig hela rustningen, tecknat kors i luften
över skjutdonen och tili yttermera visso slagit
upp bibeln, tog hän alltsammans på sig igen
och gav sig för andra gången i väg. Nu nådde
hän Bysundet utan att möta kjoltyg eller andra
olycksbådande tecken. Janne satt längesen i
båten, urväntad och härsken.
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Osunt här oppe i land, utlät hän sig med
kumpanens välbekanta ord.

Tili sjöss, tili sjöss! gormade Bussaren.
Hän var inte rädd att kliva i en skötbåt den här
välsignade årstiden.

Men först måste de vika in tili Tveholmen för
att få Valle ombord och ali annan nödvändig ut-
rustning.
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IX.

Synd om alla svinvallare tili bönder, menar
Bussaren och gäspar förnöjsamt mot solen. När
det är helg och dom har tid, då kan dom inte
jaga och fiska, för ingen får ju bärga på Vår
Herres tegar. Och när det har blitt söcken som

nu, ja då har dom stackarna inte tid för allt
sitt svinvalleri. Nej pris ske oss, gubbar, som är
fria baroner och lagom väl beställda!

För en lätt nordlig kåre och med en plaskande
eka på släp har Tveholmens lillbåt lagt ut från
hemstranden. Kursen är västlig mot två av de
sista klackarna ute i havet. De Heta Sadlarna och
ha åtminstone ingenting att skaffa med Starken
på Ankarö. För övrigt har man ingen brådska
ombord, man hoppas att inte behöva ta tili årorna
utan komina fram innan brisen går ut, ty en

lätt sommarnordan gör det ju alltid förr eller
senare. Men annars kvittar det lika när det sker.
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Pastan det är Jannes mindre skötbåt, liknar
farkosten ett djupt och bredbukigt badkar av
ansenliga mått. Hela den vida fören är belamrad
med allehanda förnödenheter: bolster och får-
skinnsjackor tili nattläger, matskrin, surmjölks-
kaggar, kikarfodral i ärlig becksöm, säldraggar,
en kaffepanna och två siratligt utskurna gammal-
dags siktstöd av trä. Ur detta berg av grejor
sticka tre bössor u,t sinä halsar, som de högtid-
ligt luta mot närmaste toft. Men det är en be-
tydlig skillnad på vapnen. Ett av dem är VaH
frids finkalibriga svenska mauser, som hän be-
hållit som god pris från kriget och fått halv-
mantlade patroner tili, de andra två likna mest
ett slags handkanoner med sin väjdiga kaliber,
sin roströda järntacka tili pipa och en riktig ång-

hammare tili hane. Och ändå ha de från hundra-
tals bedrifter en mångdubbelt längre skottlista
på sitt samvete än den smäckra nykomlingen,
som värit med i leken bara ett par år.

Oj, oj en sån rar båt du har, fortsätter

Bussaren för att riktigt smörja om hjärtat på
Janne, som för ett ögonblick lämnar rorpinnen åt
sig själv. Den här skutan, hon är gjord med
händer. Varken lovgirig eller snar att falla. Hon
styr ju rakt sig själv fitta ni bara!
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De skvalpa sävligt i vag genom förmiddags-
glittret över den finkrusade dyningen, som här
ute är större än de väntat. Kusten sjunker allt-
mera undan, gårdarna där långt uppe i Bredbyn,
ramla ihop tili en enda långsträckt syskongård,
de röda tegeltaken glida in i varandra, väder-
kvarnsvingarna suddas ut mot luften, den tråd-
smala strimman av midsommarstången högt över
det hela dricks upp av ljuset. Annu syns Tve-
holmen ganska tydligt med en rykande skorsten,
tills också den blir oviss.

Farväl hela otyget oppe i land! Vi kommer
väl igen när vind och väder behagar...

Alit som tilldrar sig på vidden omkring dem
uppmärksammas sorgfälligt och avhandlas. Det
är trutarna, havets stråtrövare, som följa på sitt
skottfria avstånd och undra om man inte snart
tänker öppna matsäckarna och slänga något över
bord; det är fridsamt gungande ejderkullar och
flinka små grisslor, vilka liksom picka hål på
vågen med sinä näbbar när de dyka; det är något
enstaka sälhuvud som för ett ögonblick höjer
sin mörka kägla över den ljusare havsytan och
försvinner. Eller en seglande molntapp som inte
har den riktiga vackervädersfärgen, eller ång-
båtsrökarna och de tili hälften under horisonten
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sjunkna fartygsriggarna där ute på den stora
vattenvägen från Bottniska viken hit neråt Öster-

sjön. Vinden friskar i ett grand som den ofta
brukar göra så här en stund före middagstid,
innan d,en beslutar sig för att gå hem eller
kränga öyer på annan bog.

D,e passera Slätskär, ett flackt och gräsbevuxet
land där grågåsen häckar. En havsörn kretsar
konungslig och fridlyst över skäret akta er,
sraå gåsungar!

Nu börjar Inre Sadeln lyfta sin låga stenlave
öyer vattenranden, och de se sälhuvuden som

nicka på strandhällarna och kort därpå avteckna
sig mot havsytan kring klacken. Men där kanna
de inte stanna, det måste vara spegellugnt om
skyttet skall lyckas på en så liten kobbe; vid
minsta vinddrag går varje ankommande säl i lä
av den, får väder av jägarna och är försvunnen.
Trots alla tydor ser det inte ut att bli bleke i
dag, de behöva ett större skär, och med god
fart slöra de ut mot den höglänta Yttre Sadeln,
som ligger en halv sjömil längre bort. Där
tycks inte finnas några skyttar förut.

Vid framkomsten möter detn en överraskning.
De runda den södra udden och ligga bidevind
upp mot en naturlig hamn på västra sidan av



skäret. Just när de stäva in mot hamnmynningen
och {ällä segel, upptäcka de att en säl ligger
och sover på en av de flata hällarna vid porten
i klippan. Det är en mörk liten vikarkut. Hän
vaknar med detsamma av segelfladdret och plum-
sar på sekunden i sjön. Men i stället för att
dyka utåt, mot dem, lurar förskräckelsen honom
att ta sig inåt haranen. Hans huvud skymtar
ett ögonblick över vattnet där inne och går åter
under. De få brått att vända båten på tvären i
det trånga sun det, som den fullständigt spär-
rar, och med en åra sköter Janne om att det
är oväsen under kölen.

Opp och skjut, Valle, du som kan på fri
hand! kommenderar hän.

Ja nu har vi den självspillingen, mer vett
hade hän inte, nickar Bussaren och öppnar häpen
sitt rostiga gap. Under sinä oräkneliga jakter
har hän säilän värit med om något behändigare.

Valle får fram sitt gevä|T och kliver upp i
fören. Mordet är inte vidare ärorikt, liknar
nastan slakt i en fålla, men på samma gång hör
det inte tili de lättaste. Här gäller det att vara
kvick i vändningarna. 1 den runda hamndammen
dyker sälen av och an, man ser den spolformiga
kroppen strimma förbi som en mörk skugga mot

230
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den algbevuxna bottnen. Det bar i väg
från den ena stranden tili den andra, bara för ett
ögonblick sticker hän nosen upp på något oför-
modat ställe och fyller lungorna med en enda
frustning man hinner inte få korn. Ett skott
går i tomma vattnet, hän är redan under när
kulan piskar fram en vattenkvast på det ställe
där hans huvud just var synligt. Men nu åker
hän inte uppåt ytan igen? Vai le står med geväret
tili ögat och följer den mörka strimmans glid-
ning där nere; den höjer sig, den blir tydligare,
och med detsamma vattenspegeln spräcks av den
första aningen svart, drar hän av. Kuten får
skallen genomborrad, stendöd vänder hän den
Ijusare buken i vädret och sjunker åter långsamt.

Bussaren ger tili sitt hjärtliga rövarskratt och
letar fram en dragg.

Fin början, halivej, poff-toff ... Femti mark
skottpengar och ett så rart litet vikarskinn!

Efter delta opåräknade förspel halas skötbåten
in i hamnskålen, där den ligger dold bakom
klipporna; masten på den las ner för alt inte
skulla mol luften. Endast ekan måste vara tili
hands och blir gömd i en djup skreva i sundet.

De kliva i land för att börja med sitt egent-
liga företag. På den nordliga lovartsudden av
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det kala skäret slå de sig ner, gubbarna med
sinä handkanoner liggande på klipphällen i de
siratliga bössknektarna och Valle med sin lätta
mauser över knäna. Så sträcka de halsarna i väd-
ret och stämma upp i en jamande treklang:

Buuiioo!... Buuiiiooo!..
Qamle Bussarens lockrop påminner mest om

en uttjänt siren, som långdraget klagar över att
den inte har rösten i behåll. För övrigt är det
inte så kinkigt hur man ropar; sälen själv har så
många ljud, att vad man än får ur haisen liknar
det nastan alltid något av dem, och hän är ju
dessutom ett av de nyfiknaste bland alla djur.
Långt svårare är behandlingen av honom på
närmare håll, då hän väl är där. Men det är
bara gråsälen som på allvar lystrar tili rop, hans
småkusin vikaren bryr sig föga om det.

Buuiioo! ... Buiiiiooooo!..
De sitta med en ganska hög klippa bakom

ryggen, så att de utifrån sjön betraktade smälta
in i berget, raen annars alldeles utan skydd.
Sälen, den stora fiskförgöraren, bar vattenögon.
I luften består hän sig inte med någon pålitlig
syn och måtte dessutom vara betänkligt färg-
blind, hän uppfattar antagligen omgivningen som
ett ganska dunkelt skuggspel. Det viktigaste
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som skall iakttagas är att hålla sig stilla som en
bildstod, så länge hän har huvudet uppe, och
snabbt ändra ställning under dykningarna; det
varsta är om man rör sig så att geväret, hatten
eller en arm skullar upp mot klara luften då
har hän tillräckligt goda ögon för att ana män-
niskan och försvinna som en blixt.

Buuiioooooo!..
Ropet hörs inte långt i dag, det är för mycket

brus kring stranden, och vinden driver ljudet i
orätt riktning, in mot skärgården i stället för ut
tili havs. Långt, långt borta se de ibland något
sälhuvud skymta som en mörk punkt på vatten-
vidden och så igen ett nytt, men alla tåga stolt
förbi, höra inte eller bry sig inte om dem.
Klockan visar snart ett, den tid på dagen då en
saktlig nordväst redan brukar ha mojnat, men i
dag tycks det inte ha lust att bli bleke. Någon-
stans inåt svenska kusten ligger ett envist vind-
öga, där brisarna rinna upp och spridas hit över
i ett trattformigt bälte, som bara blir allt bre-
dare. De vänta och vänta och låta kikartuberna
spela åt dlika håll. Nej, det lovar inte att lugna
ut, havsytan ligger uppkrattad överallt, ställvis
skarpare och strimmigare, ställvis mjukare och
blåare.
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Då upptäcka Jannes långsynta spejarögon
något, och hän pekar.

Jo, det blir nog mojt i alla fall titta dit!■
Borta vid Ljungarns fyr på svenska sidan rör

sig en ångare. Just nu passerar den bolmande
skorstenen det vita fyrtornet, som sticker upp
likt ett smålt kronljus direkt ur havet. Men rök-
kvasten ligger in,te ut över vattnet, den pekar
rätt mot skyn och breder långsamt ut sig som
toppen av en. svart palm. Alltså fullkomlig vind-
stilla där borta i nordväst, i lovart. Väl, så ha vi
bleket här om en stund!

Och bleket kommer.
Brisarna börja tvista och gå åt olika hali, än

gnistrande på väg motsols, än bortdragande med-
sols och glattare. Blanka band äta sig in i havets
blå flossamatta, de slå en sliuga kring Brott-
hällens fyrskepp, vars mastkorg svävar som en,

mörk insekt där borta i ljuset, de lägga en.
jättebricka av Silver under Galtens tegelbåk och
lyfta den fästningsliknande leksaken ett stycke
upp i luften, de breda ut sig i oljiga bälten,
flyta hop i runda sovan.de stiltjeöar och äta sig
vidare som en tyst hudsjukdom på havets an,-

sikte. Men havet hara ljusniar och ler åt den
sjukdomen och öppnar sitt väldiga öga älltstörre
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mot solen. De sista kårarna maka sig undan mot
skärgården och lägga sig som småla svartblå
strimmor här och var under land, men runt-
omkring Sadeln blir alli en speglande ändlöshet
av rymd och vatten. Någonstådes mitt inne i
detta brinnande och svävande ovissa flyta två
bländvita sommarmoln, man vet ej riktigt var,
ty de ligga lika klara här nere som där uppe,
Ögonen tappa bort sig i denna avgrund av soi,
det enda fasta är den röda klippholmen, överi
svämmad av strålar och med hållarna stekheta.
Några eremiter tili ollonborrar surra kring huvu-
dena på skyttarna, det är allt som händer. Och
under den spegelblanka ytan andas havet med
jämna mellanrum: vattenranden framför deras
fötter sjunker tillbaka och rullar framåt i en

skumbrämad dyning.
Det förefaller alltid på något sätt bakvänt och

osannolikt när stiltjen, den rena händelselös-
heten, vinner slaget i en tvekamp mellan natur-
makterna. Hela tillvaron och människan själv är
så inriktad på motsatsen. Också de tre där på
udden sitta begrundande en stund och skicka
emellanåt sitt bevekande lockrop ut kring vidden.
Ej ens Bussaren bar något att påstå, hän knäpper
bara händerna kring magen och nickar andäktigt:
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Nu, gubbar, nu är det gullmojt.
Då kommer hän, själva »ståten», den gamla

gråsälshannen. Ingen har märkt honom tidigare,
men plötsligt sticker hän upp sitt frustande
stora hundhuvud ett par kabellängder ifrån dem.
Nu bö* -r spelet.

Bus-varen är i tur att skjuta, den saken går efter
ålder. Janne skall agera lockbete och hålla kurra-
gömmaleken i gång, Valfrid har bara att ligga
orörlig och se på. Så länge det spejande huvu-
det är uppe där borta., förbli alla tre som bild-
stoder, Också ropandet installes ögonblickligen

på så närä håll kan en erfaren gammal säl
alltför lätt höra att det är falsk ton i piporna.
Endast Janne, den drivnaste av dem, ger ifrån
sig ett svagt näsjamande, som övergår i någon-
ting mittemellan ett fräsande och en snarkning.
Och Bussaren viskar för sig sjålv:

En allvarsam farbror, hän ståten ..

Men vid första dykningen sker en snabb för-
ändring. På sitt sjuka ben och med den magra
akterspegeln i vädret hasar sig Janne ända fram
tili vattenranden, där hän kurar ihop sig och
drar rocken bakvägen över huvudet, medan Bus-
saren slänger sig framstupa över en flat hali och
jämkar kroppen tili en bekväm skjutställning,



237

med bösspipan stadigt vilande i det siratliga
siktstödet och koiven mot kinden. Dä !r är ståten
uppe igen, betydligt närmare, hän vänder på
nosen och vädrar. Nej, hän får ingen vittring av
mähniska i dag, inte ett luftdrag rör sig. Alla
tre fräsa sakta som sälhannen brukar göra, när
det kommer sällskap. Och Janne börjar agera.
Trois spänningen kan Valle inte låta bli att
minnas en bild hän sett någonstans, föreställande
en bedjande muhammedan på sin matta. Under
något som liknar ett bönegnäll börjar foster-
fadern bocka huvudet upp och ner där hän ligger,
ett par svettdrypande hårstripor hänga ur den
hopdragna rockstruten ut över vattnet, och nu
ger dyningen både den gråa luggtofsen och hela
hans överkropp en försvarlig skopa. Hän hostar
behändigt vattnet ur munnen och fortsätter spe-
let med en annan rörelse: nu vaggar och rullar
hän sig i sin ödmjuka bön med axlarna hop-
kurade och armarna nmt magen, liksom värkte
det i hela hans eländiga inre. Och den erfarna
ståten lyssnar villigt på bönerna att vara så
innerligen vänlig och låta skjuta sig. Hän när-
mar sig under tätä dykningar, i sicksack, och
för varje gång hän sticker upp huvudet på nytt
har Bussaren flyttat sin bössknekt över sten-
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hallen och riktat den ohanterliga kanonpipan mot
en punkt, som är rätt beräknad på några meter
när. Sälen gungar ej heller mycket i dyningen
och simmar knappast alls ovan vattnet, står
bara med huvudet högt i vädret, vänder på det,
frustar och glor. Det är tydligt att hän är god-
trogen, anar ingen oråd.

Nu är ståten knappast femtio meter från land,
nu dyker hän igen där är hän uppe, ännu
närmare, och står som en boj i vattnet med hela
den breda haisen synlig. Just under honom är
det ju grunt vatten och inte mycket klevig botten

varför skjuter gubben inte? Men nej, hän
vill ha besten rakt i famnen på sig, litar inte på
sin skumma syn. Valle vänder ögonen mot honom
utan att vrida på nacken. Bussaren ligger där
och pressar trofast den påsiga gubbkinden mot
koiven, på hans lysande röda näshorn ha två
ådror stigit fram likt blåa daggmaskar och vittna
om att hän är i spänning. Vänstra ögat håller
hän slutet under siktandet, men det högra står
vidöppet och med en hätsk blick ur sin rinnande
skumma spegel, de härjade lampborstarna tili
mustascher hänga ner på var sin sida om kolv-
halsen, och ur den gapande munnen med de
tobaksbruna betarna stiger ett ilsket fräsande.
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Lustigt vad hän själv liknar en gammal salgrolle
just nu!

När djuret dyker på nytt, ritar gubben hastigt
med vänstra handens pekfinger ett kors över sin
bösspipa. Men kanske tog ståten farväl för alltid
nu, hän dröjer så länge under... Nej, där stiger
hän som en huggkubbe ur vattnet bara några
famnar från stranden, man kan räkna morrhåren
kring nosen. Hän glor rätt mot Bussaren, som
jämkar helt litet på pipan. Och äntligen faller
ånghammaren, knallhatten spottar och järntackan
brakar tili. Det är fullträff; långsamt som då
ett flöte går under sjunker det genomskjutna
stora hundhuvudet med rödfradgiga bubblor por-
lande uppåt ytan.

Trots det korta avståndet förblir Bussaren
enligt alla konstens regler liggande med bössan
orörlig, tills Janne från bägge sidorna bakat in
koiven mellan några stenar; först då reser sig
skytten. Bösspipan i sitt siktstöd pekar som en

visare mot en punkt ute i vattnet: där sjönk
sälen.

De gå ut med ekan för att bärga bytet. Det
blir inte mycket letande och draggande denna
gång, eftejr några årtag är stället tunnet utan
att de behöva ta linje av bösspipan på stranden.
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Ur det klara och endast ett par famnar djupa
vattnet kvälle.r upp en hei brunn av blod, som
breder ut sig i ett tungt moln genom omgiv-
ningen. Janne låter sin vassa lilla dragg gå tili
botten där blodmolnet är som tätast, och med
ett ryck har hän tag i bytet och halar det utan
svårighet upp tili vattenytan. Men i luften blir
den väldiga kroppen tung. Först när Valle huggit
tag i »skrävlorna», de simhudbeklädda fötterna,
få de baddaren med gemensamma krafter läm-
pad in över båtsuden.

Akta er för själlössena! säger Bussaren
och synar med sakkunskap den sträva, fläckvis
skalliga pälsen. Men hän hittar inte några av

de små djuren, som likna röd finsand och vålla
en brännande sveda, fast de på mänskoskinn
levä föga mer än en timme.

Opp i land och få kaffehurran på! mumsar

hän. Nu, ska vi ha oss en kask!
1 själva verket lönar det sig inte för en god

stund framåt att tänka på något skytte, åtmin-
stone inte på den yttre och bästa sidan av
skäret. Kring udden där de suttit har vattnet
i en vid båge ändrat färg, påminner om Röda
havet såsom varje barn föreställer sig det. Ingen
säl med nosen i behåll kan närma sig där, de
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ha bara att vanta tills strommen och den svaga
dyningen spolat ali orenligheten ut tili sjöss.
Därför kan det kvitta lika med en osande kaffe-
rök för en stund.

Det är nu så olidligt hett bland de glödande
och skugglösa hällarna, att Valle på andra sidan
kobben gång på gång kliver i plurret med skjorta
och byxor på. Även den intorkade Janne pustar
och svettas, men hans kumpan har sitt eget
knep. Hän kränger på sig fårskinnspälsen och
drar en tjock yllemössa över öronen.

Det här biter inte solen igenom, förklarar
hän sakligt.

Hittills ha de bägge gubbarna ståndaktigt låtit
bli allt starkt, ty de ha en ofta upprepad er-
farenhet av hur det brukar arta sig med skyt-
tet, när ögonen suddas tili och handen blir be-
kymmerslöst brännvinsdarrig..Då tycker man att
allt går bra, fast det går blankt åt snusboden.
Tili och med Bussas-Matte, den edsvurne drin-
karen, har hållit sig i skinnet ända sen i morse.

Men hän har allaredan fått sin belöning, och nu,

kan det vara nog med nykterheten. När hän
lyft kaffepannan från den lilla eldstaden i en

skreva och fyllt tre väldiga plåtmuggar, trollar
hän menande fram sin kutting.
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Janne har länge suttit där härsken och stum.
Likt Bileams åsna får hän plötsligt röst, men
om någon ängel från ovan ingett honom orden
är ovisst:

Häll i så det kårar på viken! kommen-,

derar hän och sträcker muggen mot kumpanen.
Bussaren är inte sen att lyda den ordern. Pui-

pul-pu11... klunkar det ur kuttingen, och på ytan
av Jannes breda mugg med kaffe pillrar och
sjuder den starka smuggelspriten som en plöts-
lig bris på en mörkbrun vik.

Det blir en och två kaffekaskar, det blir
många. Valle, som inte tycker om dryckjom,
känner sig otålig och drar sig ensam undan tili
motsatta sidan av skäret. Hela kvällsjakten hotar
ju att gå på skrå. Mer än ett sälhuvud ser hän
inom lockhåll, och hän gör sitt bästa att komma
tili skott, men oväsendet från gubbarna är för
starkt. Då hän äntligen kliver dit för att få dem
tili förnuft igen, hör hän aft det är fråga om
mor.

Tokfan, grötar Bussar.en, den där norsken
kan du va lugn för. Tror du en kar i sin bästa
blomma bryr sig om Elfrida? Dårskaper, gosse,
dårskaper... Om jag nu var treffi år yngre, så
inte frestade hon mej inte.
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Janne ser befriad ut och haller i en ny kask
åt sig.

Ja, du ska väl va fackman på den saken,
du med ali din vildhavre. bekräftar hän.

L.
J

Är du avundsjuk?
Aldrig! Och det får jag påstå, att närsom

du änteligen friade, så inte hade du lyktå med
dej precist. Annars såg nog käringen din lite
annorlunda ut.

Qamle Bussaren tittar med ens riktlgt sorg-
modigt ner i sin kaffegök, liksom stod sanningen
att finna i den.

Ja, det var väl felet, säger hän bedröyat.

Jag erinrar mig just nu en liknelse. När jag var

i Turkiet...
Häsch, det har jag hört!
Elier kanske det hara var England. len

främmande hamnstad var det likafullt som jag
såg en gammal krogskylt, och på den stog det
med stora bokstäver så här: »I dag får du
tala i morgon allting fritt!» Jo sir du, när
kom den morgondan som inte var i dag? Jag
försökte lura dem på det viset„ att jag ville sitta
kvar på krogen i ett kör itills den öppnades på
nytt, men då vart jag utvallad. Och lika har jag
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blitt trakterad av käringen min, och i främmande
hamn har jag legat hela tiden.

Som alla skämtare har också gamle Bussaren
någon bottensorgsen åder i sitt inre. Trots det
lyckade skottet har den slagit upp i dag efter
jannes giftiga ord, och spriten gräver alla ström-
fåror djupare, vart de så må bära. Men plöts-
ligt ruskar gubben på sig:

Huff, jag börjar bli gråtmilder! Kan du
säga mig, Janne, hur många lispund bly som lig-
ger på botten häromkring Yttre Sadeln? Åtskil-

liga kilo bar jag själv gjort av med sen barnsben.
Men en sak är märkelig. Hela världen skrotar
över åt ena kanten. Närsom jag var barn och
första gångerna här ute, så gick solen så här
vid Johannetid ner just bakom den dära klacken.
JVLen snart, snart får du si att hon gör det en
bra bit norröver. Hur ska man tyda sånt? Jor-
den skrotay över från sin gamla hana, jojo, tro
minä o;rd

...

Bussarens fromma hundögon blinka undrande
ut mot havsvidden, som i sin oändliga spegel
fångar de första aningarna av kvällsrött.

Valfrid finner stunden inne att avbryta dryckes-
laget och kalla gubbarna tili jakt; den här tiden
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på kvällen brukar det vara bästa skyttet. De foga
sig villigt, fastän ganska liedlösa.

Men kort före solbärgningen händer det att

Janne bommar. Det gäller en »rok», en tvååring,
som skilt sig ut ur en hei flock ,av klokare släk-
tingar och för lösa boliner gett sig av liität på
egna äventyr. Visserligen står huvudet lågt i
vattnet och mitt i den bländande solgatan, men

hållet är det bästa när skottet faller.
Det gick åt snusboden, säger Bussaren,

medan blykulan hoppar smörgås långt utåt fjär-
den.

Janne lyfter sin tunga mynningsladdare i väd-
ret och ruskar om den förbittrat.

Antingen var du för knö!, eller också är
det nån där oppe i land som har förgjort bössan
för dej, menar Bussaren tröstande. Kanske Ira,
hon packan.

När Janne laddar om, gör hän som kumpanen
och slår ett kors över kulan, innan hän stöter
nieir den med den långa tenen genom bössmyn-
ningen. Men hän säger misstänksamt:

Underligt vad det raspar imynningen..
Valle tiger.
Och det blir mera brännvin, tröstebrännvin.

Just i solnedgången skjuter pojken på andra
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sidan skänet vad man här i trakten kallar en
»gamla», en fullvuxen sälhona. Men hållet är
för långt, vattnet sinä fyra famnar djupt och
därtili klevig botten på det stället där hon
sjönk. Någon hjälp för letandet finns inte mera

i kväll, bytet måste ligga där tili i morgon, då
gubbarna nyktrat tili och det är full dager.

Nu sjunker solen. Värmeröd och väldig plum-
s,ar eldkulan ner i havet, man tycker sig nastan
hö.ra hur vattniet kokar där borta kring den glö-
dandle bollen. Nu lyser bara som ett återsken
av en eldsvåda under synranden och skickar upp
ett darrande purpurstoft i rymden. En lätt frossa
går fram över vattenvidden, det är nattnordan,
men den dör hastigt ut.

Valle reder på öppna klippan ett nattläger åt
gubbarna, bolster under och fårskinnsfällar ovan-
på. Det börjar bli kyligt med ens. De båda kum-
panerna kryssa ditåt för att sova ett par skumma
timmar. Jannie bar palsat på sig en del, meni

Bussairen i stället klätt av sig tili följd av den
inhrytande svalkan. Hän stjälper sig genast om-
kull, korsar händerna över bröstet och viskar mot
den blekblå himmein:

Ja, gubbar, nu bar vi det gullmojt..
Så blir det en kort natt på Yttre Sadeln. Inte
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ett vinddrag, tobaksröken stiger rätt uppåt. Om-
kring dem väfver sig rymd och vatten i en smäl-
tande ovisshet, ej ens de släckta fyrarna korsa
vidden med sinä strimmor under denna ljusaste
årstid. Blott från svenska sidan blossar Ljungarn
upp i den blå havsnatten som en vit blomma,
fyra gånger och åter fyra: hälsningar från Sve-
rige! Och över deras tysta skär simmar små-
myggen i buktande slingor genom luften, medan
dyningen då och då andas ut en sorlande skum-
krans kring stranden.

Godnatt. Nu sorana vi... Buuiiooooo!..
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X

Janne vänder på sig och sparkar ut med sin
sjuka fot i sälskinnstossan. Med detsamma vakna
de alla tre. Hörs det inte motordunk någonstans
i närheten?

Bussaren ger sju i alltsammans, hän ligger bra
och morrar någonting om att solen ännu inte
gått upp. Men de två andra ta tili kikartuberna
och resa sig på knä i den första dagningen.

Tjäänare, väser Janne, livet har blitt så
satans vridet att man kan vänta sig vad som
helst. Starken från Ankarö och jäntan hanses,
tror jag... Men inte hän toppskallen, Junkern.
De styr hitåt.

H,an rätar upp sig i hela sin längd som ett
sjöimärke mot luften, vilket är ett tecken på att
platsen är upptagen och att man inte önskar säll-
skap.

Jojo, jäveln, Starken håller inte tili godo
med sinä egna fina vatten, ska yttermera skatta
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allmänningen, fast hän har byxorna tulla av

slantar och bankböcker och allt möjligt. Ja du
gapar din karibel över mycket, men svälj det
sen ocksi!

Si utförligt hade Janne knappast uttalat sig pi
länge, kanske var hän litet bakrusig. Men Bus-
saren tar allt med ro. När hän stökat undan
morgonhostan, stämmer hän upp där hän ligger
med sitt lysande näshorn mot morgonhimlen:

Efter en stor förvärvare
plägar det komma en ärvare,
som yarder en stor fördärvare.

Valles hjärta dunkar sjukligt hårt. Hän ser hur
Ankaröbiten gör en tvär lov och tar kurs mot
Inre Sadeln. Det är inte lotskuttern, utan fyr-
mästarns lilla motorbåt. Tuva finns där, det är
tydligt, Tuva och fadern. Kanske hade Starken
värit hitit hiilet redan i gir, upptäckt dem och
nu velat göra ett försök att bilda skyttebolag,
det som hän taite om när hän kom med minnes-
penningen som flög tili sjöss. Men Janne stod i
vägen, naturligtvis. Valle sneglar på fosterfadern,
som pekar upp i luften som en signal pi vilken
det stir skrivet: vet hut! Hän känner inom sig
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hur hän hade lust att hyviä tili gubben, så de
magra benen krökte, sig och hän blev liggande.

Ankaröbåten styr hövligt tili Inre Sadeln och
försvinner i den djupa hamnskrevan där. Strax
efteråt hörs lockrop från den lilla kobben, vars
knöliga hällar bruka vara översmetade med fägel-
träck, mest av de vedervärdiga havstjädrarna,
storskarvarna. Man kan med blotta ögat se fyr-
mästarn i ett skjult klev hitåt västra sidan och
med Tuva bredvid. Underligt att hän skall ha
henne med på alla sinä utflykter tili havs. Men

Junkern är ju borta med sjömätningen i som-

mat, och lotsar och fyrvaktare ha väi ledigt som
bäst, nu när lanternan är släckt under dem
ljusaste tiden och det knappast behövs manskap
tili annat heller.

Vissedigen brisar det litet och är inte precis
något väder för Inre Sade'ln, men en hei kara-
vian av sälar tycks i alla fai! stryka ditåt, hiivud
efter huvud. Strax därpå bommar tyrmästäni, en

gång och efter några minuter en gång tili. Ingen
båt går ut för att bärga något. Jann,es ögon lysa
gillande. Ja du gapar din karibel... Och när
det kommer en tredje bom från Inre Sadeln, sväl-
jer hän en försvarlig morgonsup, som är mot-
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satsen tili slaktsupen och ändå tio gånger Ijuv-
ligare.

Men det dröjer inte länge innan de ha säl
kring sitt eget skär. Janne ligger i ställning, och
hau skjuter förbi på kortaste skotthåll Bussa-
ren kunde kolisten att få havshunden så närä som
ville den klösa sig fast vid klippan. Här finns
varken solgatan eller annat att skylla på.

Gick åt snusboden igen, förkunnar Bussa-
ren beklagande. Ja antingen så är du knöl ännu,
eller också är det nån där oppe i land... Hon
häxan kanske, vasserra tre ...

Janne reser sig efter skottet, fruktansvärd att
skåda. Hän halsar med bägge händerna sin tunga
livbössa och börjar hamra den som en slägga i
berget. Träsplittror flyga från kolv och stock,
låset gnistrar tili mot stenen och blir tili vridet
skrotj själva den tjocka pipan kröker sig, och
hän slungar det misshandlade skelettet av sin
trotjänare ut tili sjöss.

Djävlar, rosslar hän hest, nu vet jag nog
hur det är beställt!

Valle kliver närmare och tar honom varsamt i
rockärmen.

lnte lönt att vara så häftig, far, säger
hän lugnt. Du hörde att fyrmästarn bommade tre
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gånger. Och vet du varför? Jo, den saken har
jag skött om ...

Fosterfadern stirrar på hortom först misstroget,
men småningom alltmera ljusnande.

Gud välsigne dig, pojke! Och nu går vi
ut och bärgar.

De ge sig av med ekan för att söka rätt på
Välies säl från i går kväll, och efter en stunds
letande i det av solen allt starkare genomlysta
djupet fä de sikte på den och låta draggen gå
ner. Där den ligger på vidpass fyra famnars
vatten, stilla och utan blodflöde, liknar den en
strömming, men uppe i luften får den ett helt
annat omfång och annan tyngd.

Hä-hä-huii! grymtar Bussaren när de bog-
sera kadavret in i hamnskålen och lägga det tili
ro i marvatten mot en strandhäll, bredvid de tvä
andra stinna och redan ganska stinkande krop-
parna, den ena väldig, den andra liten men trind
som en mjölsäck, den sista någonting mittemel-
lan. Det hära artar sig för jädran i Turkiet
tili ett oherrans skötte. Om vi marscherar på en

vicka så här så... Hur mycke tror du hän opp-
blåsta Starken har i land? Röken av tre bommar,
gosse, men inte ett hårstrå. Jag tycker att vi
förtjänar en kask.
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Just i detsamma knallar det tili för fjärde
gången från Inre Sadeln, men ingen eka går ut
för att bärga något. Jannes ögon få färg på nytt

och tindra skadeglatt. Kantänka om hän gjort
av med sin egen bössa, det finns finare och
nyare gevär som inte tycks ha bättre framgång.
Valle, Valle, Gud välsigne dig!

Bussaren häller en rundlig svallvåg av sprit i
Jannes mugg med kali kaffesump, men just i
detta festliga ögonblick ser hän att det är något
på tok med kumpanen.

Du darrar ju på handen så brännvins-
muggen fraggar, säger lian bekymrat.

Äsch, svarar Janne, jag vart hara lite ilsken.
Men det är inte en skälva som går förbi utan

vidare. Jannes magra kropp genomskakas av den
ena frossan efter den andra. Man dricker rent
oförnuftigt av spriten, men värmen vill inte åter-
komma i Hans kött, fast hällarna under honom
redan börja bli ljumma.

Du har feber och är närä däran att börja
yra, fastslår den sjukdomskunniga Bussaren. Men
från foten kommer det inte, säilän, säilän gosse,
för den har jag plåstrat om.

Janne blir allt dunklare och virrigare, det är
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tydligt att hän måste föras bort härifrån och
stuvas i en säng. Tili slut inser hän det själv:

Gubbar, sträck segel och lotsa hem mig tili
hustru min! För nu stjälper jag snart.

Sannerligen, det låter olikt honom. Hem tili
hustru min ...Betyder det att verklig fara är på
färde?

Men i ett ögonblick av själsnärvaro glor hän
befallande med sinä rödlupna ögon på Valle:

Du stannar här, pojke! Släpp inte rackarn
från Ankarö hit, skjut på honom om hän kom-
in er! Bussas-Matte seglar hem mig. Du har ekan
och får ro, men den ska inte ligga många tum
över vattnet när du kommer hem. För du kan
skjuta, gosse.

De få hast att stuva in ett bolster i skötbåten
och Janne ovanpå det, nästan ailt annat lämnas
kvar hos Valle på skäret, sälkropparna också.

Jag är väl tebaks här i morron, menar

Bussaren.
Hans borstiga trossar tili armar dingla i luf-

ten, när hän stagar upp masten och sträcker
segel, tnedan pojken kliver i tili midjan och halar
ut båten ur hamnskålen. Hela Bussarens ansikte
hänger i bekymrade fåror som ett gammalt garv-
skinn, utan ett ord skotar hän in, rundar södra
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udden och tar kurs mot kusten i den magra
brisen.

Vad det går långsamt! Valle följer färden med
kikaren, skötbåten drar jämnt och sävligt sin
kos för den saktliga morgonkåren. En enda figur
syns över suden, det är Bussarens sorgmodigt
nickande huvud bakerst vid rorpinnen, Janne
måtte ha hiivit liggande där föröver på bolstret.
Men just när de slöra förbi Inre Sadeln, händer
något besynnerligt. Båten lovar upp med fladd-
rande segel och går nästan ända in i land, Bus-
saren reser på sig, fäktar med armarna i vädret
och ropar någonting. Det blir uppståndelse och
spring över hällarna där borta. Efter någon
minut är Starken ute med sin motorbåt, kastar
över en sladd och tar dem på bogser. Man en-
sam... Tuva står kvar på stenkobben och ser
efter dem.

Vad betydde den manövern? Hade det med
ens hiivit ännu sämre med Janne, så det vart
nödvändigt att söka bistånd? Eller sov hän så
tungt i sitt ms, att hän inte visste vad kumpa-
nen ställde tili? Nå, då skulle det allt bli ett
fridsamt uppvaknande... För Bussaren var Ju
inte tyrmästäni någon dödsfiende, gubben var

lat att ro, och framför stäven hade hän snart
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ett bekymmersamt balte av bleke. Men att hän
vågade i alla fall! Och att Starken genast var
färdig att hjälpa de två fulla gubbarna! Under-
ligt alltsammans ...

De bägge båtarna försvinna långsamt inåt
kusten, den främre bolmande ur avloppsröret
och den senare med dukarna nertagna, tills
skroven gå ihop med Slätskär där längre bort
och bli otydliga. Men maskindunket hörs ännu
länge, länge.

Nu finns det varken motorbåt eller segel på
Sadlarna, bara två ekor, en på vardera.

Hän ser hur Tuva på nytt kryper in i samma
skreva som förr hitåt västra sidan. Tänker flickan
försöka sig på att skjuta, ifall det kommer säl?
Hän tycker sig märkä hur hon klätt av sig och
sitter där vit i hara linnet och med en broMg
duk virad kring huvudet, säkerligen tili solskydd.
Men inte är det en hra dräkt om man vill ha en

havshund på skotthåll, så blind är lian ändå inte.
Något lockrop hörs ej heller från tienne.

Varför sitter hän själv här egentligen, på Östra

och säimsta sidan av skäret, där det är bråddjupt
med klevig botten några famnar ut från stran-
den och föga lönt att skjuta? Och inte ropar hän

ens, stirrar hara på en liten färgstark punkt,
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som skiljer ut sig ur en klipphäll nägon halv
sjömil härifrån. Hän låter tili och med sin kikar-
tub ligga orörd, bryr sig inte om att ta reda på
hur Tuva verkligen ser ut där borta; så här är
det bäst och vackrast. Av kikaren har hän för
dystra minnen, den gör allting så kalit, hårt och
hätskt, men utan den kan hän se vad hän vill.
Inte vet hän egentligen om hon sitter där i ett
tunt och fint linne och med en sdlkesduk virad
kring pannan men på något sätt gör hon det
i alla fali. Och genom det tunna vita tyget titta
fram hennes finådriga bröst, andas ut sig och
gömma sig undan igen som två rosenskimrande
maneter. Ur hans medvetande är utstruket allt
vad som nyss inträffade. Vad angår honom två
druckna gubbar, den ena sjuk och fullsprängd
med hat, den andra häistä bror med hela världen
och slapp som en vante? Vad angår honom fyr-
mästarn och den eviga fiendskapen, förstörda
nät, förstörda båtar och bössor eller den under-
liga bogseringen i dag? För honom finns det
en enda människa i hela världen, och hon sitter
som bäst i en klippskreva där borta, någon halv
sjömil härifrån. Vad månne hon tänker på just
nu? Om hän bara visste...

I dag kommer bleket tidigt. Det är som om
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havet på morgonen pustat ut ett stort, immigt

och blått andedrag över vattenvidden för att
sedän med en osynlig hand stryka sin väldiga
spegel blank. Alit blir åter en ändlös kupa a,v

soi med några strömoln simmande inom sig. Ej
ens den svagaste dyning sorlar mot stranden, ali
rörelse är upphävd som den stunden efter ska-
pelsens fullbordan. Blott några fågelläten ur-

skiljas ibland, långt borta, omöjligt att säga var-

ifrån. Men ingen ångare som dunkar sig fram i
den Stora farleden med ljudet av en dov trumma,
och inte ett knatter av någon motor inåt skär-
gården. Fyrmästarn börs inte av.

Valle prövar på med ett lockrop. Då märker
hän att det är vad man kallar gällt i luften.
Rymdekot ger ljudet tillbaka, det studsar åter
liksom från osynliga glasväggar, gång på gång,
först närmare ifrån och starkare, så allt längre
bortifrån och svagare. Det är inte ofta hän värit
med om detta trolleri, och hans inbillning tar
det som ett tecken på att stunden hör tili de
utvalda, de som aldrig komma igen.

Sällocket bar hän glömt med detsamma, hän
har ju inte ens sin bössa bredvid sig. Ett enda
ord ligger sprängande stort inom honom, och
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som i yrsel ropar hän ut det i rymden med sinä
lungors hela kraft:

Tuva! ropar lian. Tuuuva!..
Och mångdubblat kommer rymdekot med nam-

net tillbaka; Tuva Tuuva Tuuuva...

Utan att veta hur länge hän ropat så, vaknar
hän upp av att en eka skjuter ut från Inre
Sadeln och med flickaktigt korta årtag ros hitåt.
Mörk som en kolhit ritar den upp en knappast
märkbar strimma över den brinnande vatten-
spegeln. Där hän står på stranden och ser den
närma sig, vet hän inte om hän vill förbanna
eller välsigna. Skall det bli mera plåga igen?
river en fråga igenom honom. Hon kommer,
kommer! jublar det på samma gång.

Du ropte på mig, säger Tuva och drar upp
ekan i land.

Kanske... nej det tror jag inte, svarar hän
förtumlad.

Jo, det gjorde du! En lång stund.
Hon är inte alls klädd som hän tänkt sig, utan

i både blus och kjol; bara ben har hon men skor
på fötterna, för det börjar bli hett att trampa
på stenhällarna. Men kring huvudet har hon
verkligen virat en brokig silkesduk.
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Men säg då, Tuva... Far din, som gick ut
och gav bogser... Vad i herrans namn stod på?

Äsch, var inte orolig. Bussas-Matte skrek
att din fosterfar var dödssjuk, men jag undrar
om inte båda gubbarna mest var fulla. Först ville
far ha mig med, men så sa hän att det såg allt-
för rysligt ut i båten deras, fullt av spyor och
sånt. Så hän bad mig vänta tills hän kom igen.
Hän är snäll ser du, far.

Jaså. Fast nog var gubben min sjuk, och'
inte bara full som du tror.

Valle känner sig kränkt och bitter med ens,
det slår upp i honom någon åder av det gamla
släkthatet, och hän frågar försmädligt:

Varför besyärar du dig hit egentligen? Så
lång rodd för en jäntunge?

Men med detsamma ser hän på Tuva. Hon
svingar en bleckkruka sorglöst i högra handen,
och hennes brunbrända nästipp vippar skalk-
aktigt upp och ner n.är hon svarar:

Tror du det var för din skull kanske? Nej,
ropa du bäst du tycker. Men jag ska ha dricks-
vatten, det är hela saken. Man törstar snart
ihjäl,

På den lilla Inre Sadeln finns ingenting annat
än smutsigt regnvatten ibland i någon skyddad
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skreva, men n.u ä,r också det försvunnet efter den
långa torkan. Här ute på det större skäret ligger
uppe på krönet ett djupt hål mellan mossor
och klängande krypenar, liknar ett svart öga
med långa gröna fransar. Somliga mena att det
är en källåder som dykt upp mitt ute i havet,
andra påstå att det helt enkelt är nederbörd som
silar dit in genom rämnor och jordlager. Kyligt
och gott är vattnet i varje fall, tryter aldrig, och
nu Springer Tuva lätt som en sädesärla dit upp
och fyller hinken. Valle står nere vid ekan och
s,er efter henne herregud, känner hon inte
hur hans ögon bränna i h,ennes späda rygg?

Ja, så ger jag mig av igen, säger hon både
lit,et gäcksamt och vemodigt, när hon kommer
tillbaka med den fyllda blekkrukan. Hon gör
en ansats att stiga i ekan.

Nej, stönar Valle, nej gör inte det!
Då kastar hon plötsligt krukan bort bland

stenarna så att vattnet skvalpar wr den, slår haf-
tigt armarna kring hans nacke och ger honom en

smällande kyss.
Jag visste det, viskar hon med läpparna

mot Hans ena öra.

Och med detsamma är hon försvunnen.
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Valle står kvar där, alldeles yr i huvudet.
Så ä,r det inte hara hon som vet, nu vet också
hän... Eller vad skall hän tro? Hon hade kysst
honom, men inte på munnen, utan på det röd-
skrynkliga ärret över vänstra ögat, det som hau
fick i kriget, när hän helt simpelt halkade på
is en och slog sig mot låset på en kulspruta.
Tror hon kanske ännu att hän är någon slags
hjälte efter allt vad hon vet om nidingsdådet vid
Morgongåvan? Och allting efteråt, medan de var

där tillsammans i båken. Hade då Junkern inte
berättat vem som släpade undan en sanslös ur
skottlinjen och genast lade sig själv bakom kul-
sprutan? Det skulle inte liknat honom, den
hunden... Eller... var Tuva blind... som man

lär bli...
Men vart tog hon vägen? Ekan hennes ligger

ju kvar som förut.

På norra sidan av skäret hittar hän henne på
en slät klipphäll just vid vattenranden.

Ska vi inte jaga själ nu? frågar hon som
om ingenting värit. Jag ser att du har bössan
din med.

Och hon börjar locka på egen hand, ganska
drivet. Hän stämmer in i ropet, men mest ser
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hän på hennes mun, hur den rundar sig liten och
lustig:

Buuiioooo!
Annars säga de inte ett ord
Efter en stund dyker där plötsligt upp en rund

och mörk skalle, en vikare. Den bryr sig inte om
deras konster, trasslar och dyker hit och dit med
noshålen nätt och jämnt över vattenytan och
hara ett par tum att sikta på, men med sitt lätt-
hanterliga gevär får Valle slutligen korn på den
och klämmer tili med en fullträff. Tuvas ögon
lysa av beundran, de gå ut med Tveholmsekan
och få sälen bärgad; det är inte någon grobian
precis, men ett vackert skinn.

Den här själen är din, säger Valle, när de
bogsera in den tili de tre tidigare där borta i
hamnskålen.

Tack, svarar Tuva och stryker lätt med sin
solheta hand över hans. Men det ordet kommer
så försenat, liksom hade hon under tiden tänkt
på helt andra saker. Ty de sitta på nytt bredvid
varandra på klipphällen, lika tysta båda. Och
någon timme går.

Tili slut frågar hän:
Är du inte rädd för far din? Om hän

hittar dig här... Visserligen, man hör ju motorn
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nastan ända från Tveholmen i det här vädret.
Men du har ju också en bit att ro.

Hon ser honom rakt i ögonen, nastan upprört.
Jag tänker bli här tills hän kommer. Tror

du jag spelar bakom ryggen på far? Nej, du
känner honom inte. Jag har berättat för honom
hur god du var mot mig då på Morgongåvan ...

Hon sänker rösten:
Det där andra, att du också var stygg, det

har jag inte talt om.
Och fögi har du berättat varför båten din

sjönk.
- Nej.

Så därför bygger det på en lögn alltihop,
bara på att hän inte vet.

Sak samma. Ser du, ingen kan förstå den
historien, ingen utom du och jag. Därför är
det nog rätt soin hän tror. Och jag ska säga dig
en sak tili. Far är inte så värst god på Junkern
numera, märker att hän plågar mig och vrider
och vränger och svartsjukas. Du ska veta att den
där medaljen, den fick du nog från fars eget
bröst.

Väli e tänker på vart rainnespenningen tog
vägen, men Tuva fortsätter:

Så om du mx tar hyra tili Australian ett år
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och sen går in i navigationsskolan och får styr-
mansbetyg... Ja, nog är du då i fars ögon lika
fullgod som kusin min.

Nej, nej, du drömmer, klipper Valle bittert
av. Det kostar pengar att bli styrman.

Men Tuva ser inga hinder, hon tittar honom,
in i ögonen med en ljus blick och lägger på
nytt sin solheta hand på hans. ;

Valle, märker du inte att nu så är det slut
med den gamla fiendskapen? Har vi inte ren
börjat hjälpa varann? Far hjälper ju er som bäst,
och du skjuter själ åt oss. Nej, vi ska få allt att
vända sig!

Hän tittar bort och minns de förstörda bös-
sorna, men i dag vill hän inte pina henne med
den sanningen.

En lång stund sitta de moltysta, hallen under
dem blir alltmera brännhet i solen. Ibland ser
hän förstulet på henne. Vattendagrarna spela
över hennes varma ansikte och leka i de bruna
hårslmgorna, som krypa fram under den brokiga
silkesduken kring pannan. Solglittret från fjär-
den rinner in i hennes ögonspeglar bakom de
långa, skymmande fransarna, och rinner åter i
två tindrande strimmor ut därifrån, ingen vet
vart.
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Ska vi inte ropa igen? frågar hon.
Jovisst, det hade hän alldeles glömt, och de

stämma upp, hon högt och nästan fågellikt sprött
som ungsälen brukar, hän grövre och säkrare
som en gammal ståte. Med två små fingrar nyper
hon sig i strupskinnet under hakan och skakar
tili för att få ijudet riktigt skallrande.

Men plötsligt hör hon upp och lyss. Valle har
ändrat ton, vad i ali världen är det hän skickar
ut i luften? Jo, tyckte hon inte det...

Tuva! ropar hän. Tuuva!

Det låter som höll hän på att förgås av törst.
Och rymdekot kommer tillbaka med ordet, gång
på gång:

Tuva Tuuva Tuuuva

Skrattande lägger hon sin heta hand över mun
nen på honom.

Du är tokig! Jag är väl ingen själ heller,
som du tänker skjuta.

Hän tar varsamt undan handen.
Ja, jag är från vettet, medger hän bedrövat

och stirrar i berget.
Då blir hon plötsligt allvarsam, och hän kän-

ner hur hennes ena arm smyger sig tröstande
kring hans nacke.
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Valle, säger hon sakta, du behöver inte
locka mig mera, du behöver inte ropa efter mig
i tomma luften. För jag har ju kömmit re'n, och
här bredvid dig, här har du mig.

Men vad blir det bättre fördenskull? frå-
gar hän förtvivlat. Du är från Ankarö och jag
bara från Tveholmen. Och... ja, du är ju bort-
skänkt åt honom, kusin din ...

Tuva klämmer häftigt om hans nacke.
Nej! förklarar hon, och hennes skoklack

smäller bekräftande i berget, jag är inte bort-
skänkt, varken åt hin eller kusin eller nån annan!
Den saken bestämmer jag själv.

De sitta tysta en stund igen. Hon tar inte
bort sin arm från hans nacke, hon märker hur
övermåttan raodfälld lian ser ut.

Så säger hon, helt sakta:
Men hör du, om det verkligen måste gå så

att vi inte får varann för ällän tid ... Ja då vill
jag åtminstone att... att du ska bli den första...

Hän rycker tili och lutar sig i yrsel över
tienne.

Lätt som en flämtande molnskugga drar en
skymt av ängslan förbi i hennes ansikte, sol-
spelet slocknar i de vidgade ögonen. Men hän
ser att det hara är hans eget rusiga huvud som
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ger skuggan. Snart börjar det åter poria upp ett
glitter i ögonen på herme, men nu kommer det
inifrån henne själv, ljust och hängivet utan ali
gräns.

Och på den röda klippbällen, mitt i det brin-
nande havet blir hon Hans.
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XI.

Det började redan kvällas, men Tuvas far
hördes inte av. Valle var lycksalig över dröjs-
målet, hän fick behålla tienne timme efter timme,
och ändå kämpade hän mot en stigande oro.
Någonting måste ju vara på tok med Janne, eller
hade motorn strejkat kanske?

Slulligen darrar genora luften det avlägsna
ljudet av en maskin där långt inifrån skärgården,
låter sakta som knäppandet av ett fickur, men
takten är omöjlig att missta sig på. Hän tittar
stumt på Tuva. Skulle hon nu ro tillbaka och
sätta sig på Inre Sadeln som om ingenting hänt?
Men hon gör inte en min av at;t bryta upp,
kysser honom bara på sitt trosvissa sätt, liksom
ville hon ha sagt: nu ska far få se var jag finns.
Och även för Valfrid är allting annorlunda nu.
Hän har ingen tanke vidare på smygvägar och
lömskhet. Det hade hänt något så underbart,
något som kastat om alla hans begrepp. Hän
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känner sig som en färdig man i förbund med
vad livet har starkast, beredd att ta emot vitka
stötar som helst. Låt Tuvas far fråga vad hän
vill jag ska berätta honom vem som höll på
att dränka dottern hans, ögonstenen, men nu
sitter hon här bredvid mig, och hon är min. Det
kan varken du eller prästen eller Qud Fader
själv göra något åt.

Långsamt växer fyrmästarns motorbåt större
på den blanka vattenvidden. Den saktar av vid
Inre Sadeln, men där är tomt, och den styr hi.t
och går med fören rätt upp i land på den djupa
Östra sidan. Hamnskålen på motsatta stranden
bryr den sig inte om; här är tydligtvis ingen
fråga om att stanna och fortsätta säljakten.

Starkens ögon stå lika runda som hans väl-
gödda kropp, när hän hoppar i land framför
fötterna på sin dotter. Men hän vänder sig and-
trutet tili Valle:

Du måste genast fara hem, jag tar dig på
bogser. Far din är sjuk på allvar. Först trodde
jag hän mest var full, men hän hade blodförgift-
ning från foten och blåa strimmor ända opp mot
bröstet. Jag befarar att hän blir slut.

Har mor skickat efter läkare? frågar Valle
med ostadig röst.
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Fyrmästarn pustar tungt och tittar på sinä
stövelspetsar.

Ja, ser du, det är en sak tili... Mor din
är borta.

Var då?
Om nån visste det, jo. Hon har lämnat

efter sig ett brev, och jag tror att... För raor-
mor din vart underlig när hon las det. Henne
har jag hämtat från Askviken, och opp tili byn
for jag och ringde tili läkare i stan, men hän
kommer först sent i natt. Bussaren är ju också
där och joxar med sinä sprutor, den gamla
kackerlackan.

Har far läst brevet?
Nej, det tror jag inte, för vi bar honom

raka vägen in i kammaren. Men fort i väg nu!
Tack, får Valle fram. Hän är alldeles virrig

i huvudet, det kom en annan stöt än den hän
väntade.

De stuva hastigt in alla grejorna i motorbåten

och sälkropparna i de bägge ekorna, som göras
an på släp.

Två hör tili er, säger Valle och lämpar över
suden tili Tuvas eka den skinnfagra vikaren och
en större gråsäl, som hän skjutit på eftermid-
dagen.
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Tack, nickar Starken flyktigt och vevar

motorn i gång.
De göra en lov tili Inre Sadeln och plocka

upp vad som är kvar där. Så bär det av tili
Tveholmen, en, oändligt lång färd tycker Valle.
Ankaröborna stiga inte i land, då de höra att

Janne är vid medvetande.
Valfrid griper häftigt fyrmästarns hand och

vill säga något, men det fastnar i haisen på
honom. Den, andre tittar honom i ansiktet med
en underligt blandad blick, liksom menade hän:
ja, gosse, jag vill inte plåga dig nu, men senare

har vi kanske en del att talas vid om.
Och när Valle känner Tuvas hand ligga en

sekund tili farväl i sin, litet fuktig av ängslan,
väller det upp en svallvåg i bröstet på honom,
fas iän den inte tränger fram i ögonen.

Ja adjö då ..

En enda dag var det bara. En sora inte hörde
tili det vanliga förbannade livet. Och nu börjas
allting hemskt igen.

Starken slår på maskinen. Valfrid vandrar med
tunga steg uppför backen, bort tili olyckshuset.

*
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Ska jag inte skicka efter kyrkoberden? frå-
gar Valle trevande. För du vet ju, far, att snart
är det slut.

Janne gläntar på de febersprängda ögonen, där
hän mittemellan medvetande och sanslöshet lig-
gey i sin fållbänk.
• Jag inte något ärende tili prästen. Be

honom dra åt helvete, så träffas vi! Ta du mor
hit i stället. Henne har jag somligt att säga åt.
Men var finns hon?

På den frågan kan Valle ingenting svara.
Anade fosterfadern hur det hängde ihop, eller
hade lian i sista stunden gripits av en försenad
ömhet för den stackare lian under sitt äktenskap
aldrig kunnat förlika sig med? Det var gåtor
som skulle gå i graven med honom.

Lite i stugan hade pojken just läst ett brev,
som mormor räckt fram.

Jojo, vad var det jag sa om eldsvådan på
Tveholmen? Det hara papperet låg mittpå stugu-
bordet. Läs det, gosse, läs det, så vet du hur
det står tili med vår osaliga släkt.

Gumman vart plötsiigt rynkig i synen när hon
gav honom hrevet, och hän läste:

»Minä käraste! Jag vet vad plikten kräver av
oss människor, roen kärleken kräver ännu mera.
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Och nu närsom jag änteligen hittat den mannen

jag håller åv och som håller åv mig tebaks så
kan jag inte göra annat än följa honom vart det
så bär i väg. Saknar kanske nån av er mig? Nej
ni föyaktar mig som en lösaktig kvinna, men
det finns en som tycker annorledes och Gud ska
veta att jag inte haft det lätt under alla dessa
hemska åren. Jag rymmer nu med honom långt
bort, fråga aldrig vart. Men kvar lämnar jag
minä tårar hos er, minä käraste.»

Fy fan, sade Valle och räckte skrivelsen
tillbaka, vit i ansiktet.

Mormor knycklade ihop papperet och lät det
försvinna i sin rymliga kjolficka.

Håhåjaja, pustade hon, det kommer mera

och mera. När ska jag gamla kadavergumma få
frid? Qudskelov hade gubben inte läst brevet,
hän.

Detta skedde i morgongryningen. Läkaren från
stan hade värit där en timme tidigare, men för-
klarat att ingenting stod att göra annat än vänta
på slutet; blodförgiftningen hade redan nått hjär-
tat. På farstutrappan satt Bussaren och grät som

en sprutkanna, småfull och skamsen över sin
misslyckade sjukvård.

Där stär Valle nu i kammaren hos foster
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fadern. Den sjuke har blundat tili ett tag, men
med ens slår hän upp ögonen.

Höir du, gosse, det är svårt att nicka god-
natt just nu. Jag har så mycke outrättat. An-
karö, ser du när har jag fått klämma efter
det packet på allvar? Den varder kommandes,
den stunden, så stog det i Skjriften och jag litade
på ordet, men aldrig kom stunden för mig.

Den saken har jag skött om, svarar Valle.

Vet du varför båten deras sjönk vid Morgon-
gåvan? Jag sänkte den, klev i sjön och stack
sönder bottenkorken.

Hän känner sig övermåttan Ula tili mods när
hän förråder denna ömtåliga sak, hän ser Tuvas
hängivna ögon mot sinä, mörknande av förebrå-
else, men hän måste glädja en döende med det
enda lian kan.

Och Jannes feberröda blick lyser upp
Qud välsigne dig, pojke! Men varför lät

du inte den förbannade tösen drunkna? Varför
tvang du oss ut och frälsa tienne? Jag förhoppas
att du åtminstone for Ula fram, när ni låg där
ensamma i båken?

Ej heller på den frågan svarar Valle något,
den river i de känsligaste trådarna inombords,
dem som hän inte tili något pris kan blotta.
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Fosterfadern sätter sig mödosamt Upp i bäd-
den.

Glöm det inte, Valle, glöm aldrig att du
är utsedd tili vår hämnare! Du ska få tili stånd
allt vad jag nödgas lämna ogjort. Pina de djäv-
larna, kränk dem och förstör allt vad de har!
Det är mitt testamente tili dig, något annat har
jag knappast.

Hän räcker fram handen tili en högtidlig be-
kräftelse på detta avtai om vedergällning, men

mied detsamma faller hän stönande på rygg i
fållbänken och sluter ögonen.

Får jag inte hellre be prästen hit? Ni två
har kanske nånting att talas vid om, innan...

Nej, mumlar Janne, vi har ingenting otalt.
Men det lider inte långt på morgonen förrän

kyrkoherde Rosius stiger in, bred och myndig.
Uppe i byn har hän fått höra att det gäller den
sista resan på Tveholmen, och då är hän aldrig
den som sviker. Drängen har rott honom hit
allt vad årorna hålla.

Stadig som en klippa sätter hän sig på kanten
av sjukbädden och tar Jannes knotiga hand i
sin. En stund håller hän den tryggt omsluten,
så säger hän:
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Det kan ju hända att du flyttar över tili
en bättre värld nu. Men har du fejat rent efter
dig på den här sidan? Jag tror, Tveholmare, att
du inte är riktigt fri från hat.

Nej så jäveln heller, viskar Janne mellan
sammanbitna tänder.

i så fali, gubhelilla, släpar du med dig en
bullersten dit över, en som kommer att tynga
dig.

Inte en utan två. Och dem ska jag vältra
i skallen på... ja, jag vet minsann vilka som

förtjänar dem,, va lugn hara.
Fy för den lede, utbrister kyrkoherden,

tänker du som kristen dö så där?

Janne mister sansen med detsamma, men när
hän vaknar nasta gång är hän mjukare tili sinnes
och mottar sista nattvarden utan knot.

Kyrkoherde Rosius tittar länge på honom efter
förrättningen, och hän säger långsamt och velet:

Nu kan du fara i frid, kara van. Och när
vi träffas nästa gång, får vi språka mera om

saken.
Sedän vaknar Janne icke vidare. Mormor

trycker tili hans ögonlock.
Herregud, viskar gumman och runkar på



278

sitt vita huvud, herregud vad man är dömder att
levä länge.

Hennes annars så släta ansikte är genomplöjt
av djupa fåror.

*

Kyrkoherde Rosius vandrar bred och stöddig
landsvägen fram emot kyrkan, hän brukar säilän
låta skjutsa sig. När hän närmar sig helgedomen,
står det som vanligt ett svart och skriande moln
av kajor kring tornet.

Jovisst ja, tänker hän, den där sorten kän-
ner jag tili. Svarta och vedervärdiga fåglar, det
är vad vår kristna kyrka får samla på. Hädare,
hämnare och osälla liv... järate en myckenhet
menlösa käringar förstås. Men oskuldens vita
duva, när kommer hon?

Hän är riktigt nedstämd i dag och torkar sig
pustande om pannan, men folk som möter
honom märker ingenting.

*

Vid jordfästningen höll kyrkoherden en be-
traktelse, som fick hela den församlade menxg-
heten att ta tili näsdukar och kjolfållar. Hän
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talade över ordet: »Min är hämnden, säger Her-
ren». Och utan att ofinkänsligt hänsyfta på vad
som värit, fick hän fram en så upprörande san-
ning ur bibelspråket, att inte ens ett stenhjärta
kunde annat än smälta.

Om ja, tänkte många, om världen var upp-
fylld av såna mänskor som kyrkoherden vår! Då
fanns inte kiv och låghet, bara myndighet och
kraft och försoning.

Man lade märke tili att Starken från Ankarö
var närvarande, klädd i sin finaste uniform. Bror-
sonen Junkern syntes inte tili, hau låg väl tili
sjöss. Men Tuva fanns där i stället, och hon
grät hejdlöst. Det var nästan som hade hon er-

satt änkan Elfrida, om vilken hela byn visste att
hon rymt just när helsoten kom och stjälpte kuli
gubben. Närmast graven bildade sig som van-
ligt en tom krets. Valle och mormodern försökte
fylla den, dödgrävaren skottade från ena sidan
och gamle Bussaren ibland från den andra, fast
hän gjorde föga nytta och såg ut som hän helst
velat följa med dit ner i gropen. Men först då
fyrmästarns dotter klev fram tili den färdiga
kulien, vart begravningen liksom fullständig.
Ty ett ungt kvinnfolk skall alltid stå och f ällä
tårar över en hädangången man, annars kommer



280

hän inte mjukt i jorden. Man undrade hara var-
för just hon gjorde det. Ankarödottern på Tve-
holmarns grav! Och strax där invid under det
svartnade träkorset låg sen ett par och tjugu
år en annan man. Omkommen vådligen juldagen

man hade inte glömt honom. Var det så att
de båda döda gett flickans saravete en knäck, nu
när hon var så gammal att hon kunde tänka
själv? Tyckte hon att det skett dem orätt i Uvet,
och ville hon öppet för ali världen visa att hon
inte stod på sin egen fars sida? Eller kunde det
kanske vara något ihop mellan henne och yngsta
Tveholmarn, Valfrid? Ja, vad skulle man tro?

När den tätä skocken läjmnade kyrkogården
och packades hop på den smala huvudgången ut
mot porten, strök Tuva tätt förbi Valle. Osedd
i vimlet kramade hon hans hand och viskade:

Minns att jag är din för ällän tid.
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XII.

Du ser beklaglig ut, pojke, snart får du slå
svångremmen i dubbla knop kring medjan. När
tänker du staga opp dig? Vet du inte att niän-
skan kan vad hon vill?

Mormor utläfc sig sålunda en kväll på sensom-

maren. De djupaste fårorna i hennes ansikte bör-
jade åter fyllas ihop av det ljusröda och god-
modiga spädgrishullet. Man är född tili vad
rnan är. Det finns så obotligt sunda naturer, att
de repa sig ännu efter det sju och sjuttionde
slaget, och det finns andra som få hela livet
fördystrat av ett enda ord eller en försvunnen
älsklingskatt. Men alldeles lik sig vart ju ej
heller gumman efter allt detta.

Valle svarade saktmodigt:
Jo, kara mormor, du och några tili är av

den sorten. Ni vet att mänskan kan vad hon
vill. Men ser du, det kommer an på att arka
vilja tillräckligt starkt. Jag mäktar inte med det.
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Ingendera av dem visste vilka olösliga frågor
de berörde. Mormor drog tili med en gäspning
och fortsatte:

Måtte va ett rackarn te land, det dära
Norget. Det va där som morfar din, Gud signe
honom, levde tili som allra hutlösast med hamn-
fjärilar och sjömansgamar och va det allt heter.
Och, och... ja herregud, nu har vi antagligen
Elfrida där. Men det får jag då rättvisligen säga,
att inte va norsken hennes nån farlig person.
Godsint och snäll och på allt vis hra. Hän kom
hara så olägligt. Tänk om skutan deras hade
förlist innan Janne tog henne, närsom Elfrida
va färsk änka och så där oherrans gråtmilder.
Hän skulle tröstat henne, lelle min, lull, 1u11...
Eller om hän hade kömmit först nu efteråt. Va
fröjd och frid kunde det inte ha blitt! I stället
för att hon nu tog sig tili att rymma. Jaja,
gosse, ingenting vill riktigt gå i takt här i
världen.

Valle satt där tungsint och funderade. Den
saken hade hän åtminstone fått lära sig, att
ingenting här i världen går i takt. Växte det upp
något på ett håll, genast kom någon med lie
ellet yxa från ett annat håll. Sträckte det sig
fram en hake här, genast försvann en hyska där.



283

Ingenting fann sin motsvarighet, ingenting fick
frodas och bli som det borde, allting haltade
och gick i otakt. Och det där om viljan, att
människan kan vad hon vi 11... Kunde hän någon-
sin tänka på en annan kvinna än Tuva, hon som
var hans i nöd och lust och bröllopsfirad under
Guds öppna himmel? Men hade hän träffat
henne på snart två månader, kunde hän alls
träffa henne efter fosterfaderns hårda testa-
mente? Janne var i alla fall den man som hållit
mest av honom i livet, och döende hade hän
sagt; glöm det aldrig, gosse, du är utsedd tili
vår hämnare ...Valle hade efteråt känt sig skam-
sen tili förkrosselse över, att just när mor rymde
och Janne lade sig på sotsängen, just den dagen
upplevde hän sitt livs lyckligaste ögonblick.

Så var hän åter tvekluven, en som ville två
raotstridiga saker på en gång, men ingendera
ohejdat och tillräckligt starkt. Jannes rosslande
på dödsbädden och Tuvas viskning då efter be-
gravningen ... Hur sioille det gå ihop? Jo, hän
visste kanske vad hän innerst ville, men där
fanns både hårda och ömtåliga saker i vägen.
Om hän aldrig haft varken far eller mor eller
fosterfar! De döda och förrymda klängde sig
fast vid honom med sinä krav. Hän skulle haft
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lust att skaka alltsammans av sig och pä vinst
och förlust gå raka vägen tili fyrmästarn och
Tuva. Ty henne älskade hän, tusen gånger mera
nu sedän hän fått henne. Men från det för-
gångna sträckte sig ankartrossar, surrade kring
fötterna på honom.

Mitt i hans lönjösa grubbel hävde mormor
upp sin förtröstansfulla stämma, litet grötig av
välmening:

Det ska jag åtminstone se til’l, att du inte
behöver stå som trollet i den hära nya ring-
dansen. Hän toppskallen kan gärna göra det i
stället. Jag menar den trassliga historien med
Ankarötösen. För bar vi inte allaren sett fuller
nog, gosse, att det bär rent ogudaktigt åt blanka
hundrumpan, när kärleken inte får va den ska
ha? Nej, du och jäntan från Ankarö... Och du
milde, då varder det änteligen försoning i ett
livslångt krig. Den dårskapen får inte harja livet
för andra ledet med, jag tycker det kan räcka
med ett led. Jag tänker ta saken tili tals med
kyrkoherden, hän är den som kan reda opp
slikt.

Nej, gör inte det! brast det förskräckt ur
Valle.

Hän hade berättat allt för mortnor, in i minsta
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enskildheter. Där trodde hän det lag i gott för-
var, men nu tyckte hän att också hon tog för
enkeli och grovt på saken. Vad vägde Tuvas
handtryckning och viskningen då efter begrav-
ningen moi allt som stod emellan? De hade ju
inte träffats på två månader.

]ag ska allt sköta sakea, förklarade mor-
mor tvärsäkert och gäspade tili godnatt. Så
gammal är jag näppeligen att jag inte mäktar
klara opp en ung kärlekshandel. Va du lugn,
gosse. Vi har en kyrkoherde, som Starken och
Junkern och hela Ankarö är bara spiggar emot.
Och honom känner jag. Fleckan din är prima
förrexten.

Därmed började mormor klä av sig sin jord-
färgade, trettio år gamla kofta, och Valle för-
svann in i kammaten.

Vad i fridens dar tänkte gumman sialla tili?
Valle undrade och hade svårt att somna. Hän
hade bott hos henne i Askviken för det mesta
på sistone. Kon på Tveholmen hade hän slaktat
ner och sålt fåren på utskären med oklippt
höstull. Därefter hade hän hommat tili de två
stugorna jämte sjöbod och bastu och bosatt sig
näsiän helt och hållet här hos gumman, bara
någon gång i veckan seglade hän tili vad hän
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förr kallade sitt hem. Han trivdes inte ensam på
olycksholmen.

Men om han riktigt rannsakade sig, fanns det
kanske även ett annat skäl. Han hoppades på
något... Lövängarna här inåt land brukade på
sensommaren mejas, icke minst av Ankaröborna,
som inte hade tillräckligt med vinterfoder på
egna besittningar. Sen urminnes tider hade de
här bland många andra sinä hyrda lotter med
egna lador. Hela Hasselöra tillhörde prästbolet,
men den sista kyrkoherden, Rosius, tog nästan
ingenting i arrende, påstod barskt att han själv
i ingen händelse hade bruk för dessa avlägsna
ägor. Just vid denna tid på sensommaren bru-
kade slåtterfolket komma ut tili Hasselöra, poj-
karna i randade skjortärmar och flickorna i bro-
kiga huvuddukar. Sällskapet sov för det mesta
i ladorna, där den doftande och med vildblom-
mor bemängda skörden för varje dag steg allt
högre mot de stråklädda taken.

Tuva hade en släkting här i Askviken, en sjuk-
lig och lomhörd faster, som hon brukade ta in
hos så här års, när hon gick som räfserska vid
höslåttern. I ladorna sov hon inte med de andra.

Kanske hade Valle hommat tili på Tveholmen
och flyttat hit för att han visste det? Men vid
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allt heligt, hän skulle inte ta första steget och
söka få tag på henne, ifall hon också i år fanns
här.

Hän såg mycket slåtterfolk komma åkande
inifrån land och seglande eller puttrande utifrån
skärgården, men Tuva syntes inte tili.

Men en dag stod en liten barfotalasse utanför
mormors kajutfarstu med en hopvikt pappers-
lapp i sin smutsiga näve. Valle läste de hastigt
nedklottrade blyertskrumelurerna:

»Käraste, vill du träffa mig så gör det i kväll
klockan elva vid ladan närä Infjärden, du vet,
där bakora hagtornsträna. Ingen mänska finns i
närheten. Kom, kara!»

Hän skulle velat ge ungen alla pengar hän
hade, men, för att saken inte skulle väcka upp-
seende stoppade hän papperslappen lugnt i byx-
fickan och sade kort:

Jaha, ajo med dig!
Och vid elvatiden var hän där. Hän hade und-

vikit alla öppna ängar och gläntor, borrat sig
fram genom de tätaste lövdungarna och gömt
sig genast hän hörde en människoröst i närheten.
Men här vid stranden av Infjärden var man

utanför det egentliga höbärgningsområdet. Spe-
jande och försiktigt smog hän sig uppåt den
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gamla ladan med det utblommade hagtorns-
snåret där bakom. Hän kom krypande nästan
sora en brottsling, tills hän såg att laddörren
stod på vid gavel och Tuva utanför den, stödd
mot den mossiga stockväggen. Hon hajade inte
det minsta tili när hän plötsligt dök upp ur
marken, sade bara sakta:

Jag visste att du skulle komma. Och nu
finns här ingen utom vi två och halvmånen
titta så röd den går opp! ,

Valle tittade inte ditåt. Vad angick honom
månen och hela Infjärden där borta med sinä
vassruggar och aftonsträckande änder? Hän såg
på Tuva, en aning av det röda skenet låg i

hennes ögon.
Med sin späda och ändå av arbete så torra

och hårda hand drar hon honom in i ladant

sticker en avbruten vidja ut genom dörrspringan
och jämkar tili haspen där på yttre sidan. Ladan,

är halvfylld, men inte med vanligt hö. Det är
Jungfru Marie sänghalm med sin nästan be-

dövande ånga, prästkrage, storknäbb, renfana och
andra sensommarblommor, och mest av de svagt
men ljuviigt luktande strandgräsen. Hän sjun-
ker ner vid hennes sida i allt detta mjuka och
doftande, andas in genom vidgade näsborrar vad
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den heta sotnmaren haft hemlighetsfullast och
starkast, den sommar som gick dem förbi. Men
ännu är det inte för sent. Vad minns hän om
Tveholmen och allt eländet? Är det hundra år
eller mera sen en döende korade honom tili
hämnare? För att hämnas fordras det liat, men
det är inte den känslan hän bär i bröstet.

När Tuvas ögon vidga sig i skymningen mot
hans, bottenlösa av hängivelse, och hän känner
det som steg hau in genom de speglarna och
ramlade genom sju svindlande himlar, tills hän
når ali tillvarons sista botten av lycksalighet
då vet hän bara ett. Hän vill livet, hän vill
henne.

Hon breder ut armarna, och i ett rus av dofter
heseglas deras förbund.
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XIII.

Om det jordiska paradiset blommar nattetid
och på en så osäker grund att den vid varje ny
gryning kan brista, då hade det för några sen-
sommarstunder flyttat sig tili en förfallen lada
borta på Hasselöra. Deras stulna lycka var full-
ständig, men de visste själva att den skulle bli
kort.

Halvmånen hade redan hunnit runda sig och
bli full. Likt ett väldigt gult djuröga, själlöst
och ändå trolskt, rann hän upp någonstans borta
i lövängaraa, genomådrades av lövmassornas
dunkla grenverk, tills hän frigjorde sig från
allt detta, tog silverfärg och steg ien båge
över Infjärden. Skogssjön låg ofta på kvällen in-
pyrd av dimma och svällde ut tili ett helt hav,
bolmande likt en jättegryta med andsnatter på
bottnen och det vita ljuset strålande orörligt ner
genom alla de slingrande och böljande dun-
sterna. Andra kvällar stod spegeln klar, nägra



291

stjärnor hade spikat sig fast i dess yta som dar-
rande nitnaglar av silver.

Meri mörka midnattsskyar beskuggade detta
paradis. Först och främst rev den frågan inne
i bröstet på dem; bur länge skall detta vara och
vad kommer sedän?

Varje morgon måste de vakna redan vid den
första ljusningen. Tuva brukade vada ut i In-
fjärden för att tvätta sig i rent vatten, där
bottenävjan kring stranden tog slut och man
fick grus under fötterna. Valle betraktade henne:
under de uppskörtade kjolarna klippte hennes
bruna ben genom vattenspegeln som en sax i
ett rosenrött papper, målat av morgonrodnan.
Så blev det brått för dem att längs de gömdaste
fästigarna följas åt tili utkanten av Askviken,
innan slåtterfolket ännu var i farten. Tuva fick
lov att osedd dyka in genom det låga kammar-
fönstret hos sin faster och tota tili bädden som
om hon sovit där om natten och först nu steg
upp och gick tili arbetet. För Valle var saken
enklare. Mormor visste allt, och hon gav honom
sin runda välsignelse i alla hans förehavanden.

En morgon då han i gryningen återvände efter
att ha värit borta två dygn i ett sträck, fanns
marmor inte där. Djupa hjulspår framför far-
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stun vittnade om att hon i går lejt häst och
kärra och kört sin kos, antagligen upp mot
kyrkbyn. Och när gumman på eftermiddagen
återvände och hasade sin giktbrutna kropp ner
ur åkdonet, såg hon ut som en vilken har resan

flerfaldigt betald.
Pojke, sade hon andtruten inne i stugan, nu

har jag vatt hos prästen. Du min skapare en sån

basse te kari! Tror du hän tog fram lagen och
riset kanske? Nej du, tvärtom. Jag sa att kär-
leken ska ha sitt, att det är det enda som får
te stånd nån frid i detta livet. Och va tror du
hän svarte? Jo, sa hän, gumman har rätt, fast
saken ju är bekymmersam, för se tukt och ord-
ning ska det va också med känslorna. Och så

las hän Sankte Pauli ord ur Skriften. »Men nu

förbliver tron, hoppet och kärleken, dessa tre,
men störst av dem är kärleken.» Ja du vet
ju...Sen så sa hän att inte va det lönt att sorja
Elfrida alltför mycke, för hon hade minsann haft
det tungt mer än teräckligt innansom hon rymde,
och nu vart hon kanske en riktig mänska. Så
betänkliga saker gör man ingalunda för nöjes
skull, sa hän. Jag gamla blötsimpa vart gråt-
milder, men mesamma kom kaffe in, och då
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morskade jag tili förstås. Jaja herregud en sån
kari! Kom ihåg det, den har vi på våran sida.

Valle hörde tigande på, häpen över att mor-
mor verkligen sökt upp kyrkoherden såsom hon
bebådat. Hän trodde att gamman den gången
bara pratat i vädret. Och samtidigt kände hän
strupen snöras hop av äckel och förbittring.
En enda mänska hade hän yppat alla sinä hem-
ligheter för, men med ali sin välmening var

hon inte värd dem. Så skulle hon aldrig få
höra ett ord mera. Nu var saken röjd i alla fall.
Låt vara att det gällde den hedersmannen Rosius,
låt vara att de kanske kunde få någon hjälp av

honom ett brott var det ändå mot någonting
hemligt och heligt. Ladan vid Infjärden skulle
inte bli sig lik efter detta.

När tiden var inne denna afton, gav hän sigl
dock i väg som vanligt. Men Tuva fanns inte
där, och hon kom ej heller den följande kväl-
len. Hän låg och vred sig på höet i ladan,
spratt tili vid minsta ljud, fuktig under kläderna
av ångestsvett. Vad hade hänt? Var det slut
för alltid nu med deras möten, skulle hän inte
få träffa henne en sista gång? 1 övermorgon
måste hän i väg tili stan för att mönstra på,
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såsom avtalat var. Barken Penelope lättade ankar
den tredje september.

Först den sista natten kom hon, flämtande
och upprörd. litan ord kysste de sig trötta, men
när hän länge sett frågande på henne, öppnade
hon de barnsligt mjuka läpparna tili en förkla-
ring. Den lät som en urskuld.

Jag tror faster har anat oråd, för jag vart
hemkallad tili Ankarö. Far tog mig opp i kam-
marn under fyrlyktan, det gör hän alltid när det
gäller något riktigt svårt. Tuva, sa hän, se mig
i ögonen! Och det gjorde jag, och det var som

hade du stått bredvid mig. Sen frågte hän om

jag hade hiivit din, och jag svarte att jo, det
hade jag gjort. Hän forskade inte närmare.
Pustade hara tungt en lång stund. Ser du,
kusin min är lian inte god på, tycker hän är
ovärdig och aldrig blir riktigt fullvuxen, sa hän.
Men, men, Valle ... Inte du heller är densamma
för honom som den gången, när hän kom tili
Tveholmen med medaljen. Då räckte hän fram
en hand tili försoning. Varför tog du inte emot
den, varken du eller ...

Det var inte mitt fel. Det fanns andra
som
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Men far hävde fula anklagelser ur sig. Hän
påstår att äntligen vet lian var lian fick två
gevär förstörda. Det var tacken, sa hän. Ja, hur
i Guds namn ska vi få honom blidare?

Valle svarar ingenting, drar henne in i ladan
bland höet och de mejade vildblommorna.

Men, men, tvekar hon, om du nu ska tili
sjöss på ett år, vad blir det av mig? Far ville
ju tala med dig tidigare, öga mot öga, fast det
aldrig har blitt av. Och nu är det för sent.

För första gången ser hän att det modiga
ljuset bar slocknat i hennes ögon. Vad hon
hiivit tärd och smal om kinderna!

Ett par flyttande törnskator väsnas och skratta
i hagtornsdungen där utanför. Det läter som vred
man runt en harskramla.

Hän blir ännu mera beklämd av det veder-
värdiga ljudet. Just så skall det låta, det är san-

ningen. Likna de inte ett fegt villebråd, som
trycker i sitt gömsle? Och felet är Hans. Smyg-
vägar, lögnaktiga krokvägar har hän gått hela
tiden. Visserligen, hän har tvingats in på dem,
riven åt två håll samtidigt, men de blevo inte
rakare för det. Vad i Guds namu har hän släpat
Tuva in i? Om hän bara velat hämnas, då kunde
hän värit stqlt Qch. belåten nu, då kunde Janne
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få frid i sin grav. Men den saken var längesen
överkorsad av någonting långt starkare, därför
kände hän sig fylld av osalighet och stickande
samvetskval som hade hän svalt en tunna med
spik.

Tuva, säger hän plågat, du vet att far din
har jag förlåtit allt ont som hän gjort oss. För
din skull, ser du... Och vill du, så går jag tili
tals med honom i morron bitti. Jag hinner nog
ännu ut tili Ankarö före avresan.

Nej låt bli! viskar hon förskräckt. Det
gör bara saken värre.

Hän trycker hennes toviga huvud mot sin
axel, beskyddande men ändå i en trösflös känsla
av vanmakt.

Du får inte fordra för mycket av mig, Tuva.
Som en snurrande väderkvarn har jag blitt i
huvut av hela det här spe‘let. Och goda råd har
jag fått, men vad hjälper de? Sist var det hon
lövjerskan, Ira. Jag var oppe i byn här i förrgår
och mötte henne på landsvägen. Vet du vad hon
sa? Jo, sa hon och glodde på mig som en
råtthona, jag har hört att du är kärer. Farliga
lekar, gosse. Men vill du behålla’na, ska du picka
igenom två äpplen med borsten av en fargalt
och ge’na te äta. Då kan du va säker.
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De kunna inte låta bli att le.
Men hur kan den vidriga konan ha reda på

allt? frågar Valle.
Det är väl känt i byn, tänker jag.
Aldrig! Har nån sett oss här kanske?
Nej, men det finns andra vägar. Jag vet

inte var de börjar och hur de grenar ut sig.
Det blir tyst för en stund. Så kommer en

viskning från henne; den låter på nytt så för-
tröstansfull, ty hon ligger med armen slingrad
om hans nacke;

Käraste, tappa inte modet! Vad tror du kan
skilja oss åt?

Syrsorna spela inne i ladan och i det dunkelt
prasslande lovet där utanför. Alit andas en frid-
färdig godhet, och med tunga ögonlock sjunka
de in i denna trygga ro.

De ha just somnat famn mot famn, när det
hörs två lågmälda röster någonstans i närheten.
De spritta tili, Valle rusar upp och lägger ögat
tili dörrspringan. Rösterna kanna de alltför väl.
Över den närmaste gläntan har månskenet lagt
ett brett fält som av nyfallen snö, och genom
detta vita närma sig två mörka gestalter, den
ena med en högaffel på axeln. Såja, Junkern var

hemkommen nu ...
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litan ett ord bökar Valle upp en djup grop i
höet, drar Tuva hastigt ner i den och täcker
över dem båda med några tjocka bingar.

Försiktigt som gällde det att öppna en krut-
durk glänta de bägge männen på laddörren,
innan de slå upp den på vid gavel. En elektrisk
ficklampa knäpper tili, den skarpa Ijuscirkeln
spelar från vägg tili vägg över de svällande
kullarna av torrt gräs och blommor och tränger
stickande in meilan stråna. Men Valle och Tuva
ligga tillräckligt djupt begravna, och de hålla
andan för att täcket över dem inte skall röra
sig.

Tomt här också, säger tyrmästäni. Det var
då väl hin ...

Eller ska vi ta tili högaffeln som dansken
mot Gustav Vasa, hick, hick, flinar Junkern.

Prat, din pallervante! klipper Starken vre-
sigt av och stänger dörren. Det låter som hade
hän lust att ge brorsonen en spark.

Stegen där ute försvinna långsamt inåt löv-
ängarna.

Valle gräver upp Tuva och sig själv ur höet.
Nu bedrog du ändå far din, viskar hän och

kysser henne.
Sträv och beströdd med pollenmjöl vickar hen-
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nes lilla nässpets upp och ner mot hans kind,
när hon svarar:

Bedrog j 0... Vad kunde jag annat? Skulle
jag ha stigit opp och förrått dig kanske? Först
i världen kommer du för mig och sen allt annat.

Månen bar fullbordat sin låga bana, syrsorna
tiga. Och åter darrar hennes röst litet ängsligt i
mörkret:

Men vad ska det bli av mig, då du mönst-
rar på nu och är borta minst ett år? Utan dig
är jag ingenting.

Det kan inte hjälpas, Tuva. Du vet att det
är tili det bästa för oss båda.

Hän bar viskat fram detta beskyddande och
med många smekningar, men plötsligt grips hän
av en vild ångest. Bedrog... Det ordet som hän
själv hittat på, nu bränner det i honom som en

frätande ovisshet, nastan som ett förebud. Ock-
så Tuva kunde bedra...

Halvskrikande river hän henne intill sig.
Längre än ett år blir jag borta, kanske två!

Så svär mig, svär mig vid allt heligt, svär mig
vid det barn vi en gång ska ha tillsammans, att
du aldrig ger dig åt en annan man. Jag menar

kusin din, den djävuln!
Hon spärrar upp ögonen.
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Hur kan du tänka dig nånting sånt? Jag
är ju din.

Förlåt, stönar hän, jag är från vettet.
Bekräftande sträcker Tuva likväl två smala

fingrar i luften. De synas knappast i mörkret,
och alltsammans är ju ett tilltag av deras barns-
liga, överhettade inbillning.

Så säger hon sakta och svartsjukt:
Men du själv då? Ett år eller kanske två...

Alla hamnarna och alla som brukar förleda sjö-
män ...

Hän kramar henne halvt ihjäl av motsägelse.
Tokstolla, tror du det finns nån annan

kvinna på jorden för mig än du?
Det är omöjligt att sova vidare i natt. De sätta

sig bland getporsen på stranden, den bedövande
ångan svätnmar över dem. Långt utifrån Infjär-
den hörs lommens nattliga skri. Ljudet låter
sora klagandet av en nyfödd, kommer där borta
ur dimman, ibland nästan ohörbart, ibland tyd-
ligt som stod man vid en vagga.

Tuva ryser tili. Men hän märker det inte.
Med en krampaktig häftighet klamra sig hen-

nes späda lemmar omkring hans. Valle besvarar
hennes utbrott med kropp och själ. Och sam-
tidigt ser hän för sig den fyrmastade barken
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Penelope, den tar väl in barlast som bäst för
tomfärd tili Västindien och Australian, där den
skall fyllas med vete för England.

Hans sjömanskista står redan färdig och vän-
tar. I morgon på eftermiddagen skall hän ge sig
i väg.





HÖS T E N





20. H em m er, Morgongåvan. 305

i

I början av juni följande år ankrade fyrmastade
barken Penelope av Åland på Sydneys redd. Här
nere var det höst och regntid. Himlen hade
slagit läck över den vackra staden och bergs-
kedjan där bakom, man såg bara några kabel-
längder framför sig i den strömmande syndaflo-
den, men manskapet längtade i land. Efter van-
ligheten tänkte även ett par av jungmännen
rymma. Kaptenen, som rundat Kap Horn sinä
tjugu gånger och sett mer än en yngling för-
svinna i Australien, visste dock att låta den för-
sta hettan gå om och inte betala ut en cent av
hyran innan man lättat ankar för återfärden.
Ingen landstigning i dag alltså. Först skulle
varje beslagen klut ner ur riggen, och sedän
fanns det oändligt mycket att greja och röja upp
ombord. Först i morgon, när bogserbåten halat
dem in tili kajen och lastningen börjat, kunde
möjligen första gruppen ge sig in i detta Go-



306

tnorra. Men breven från hemlandet skulle de
genast få, det brukade verka uppbyggligt och
ändra sinnelaget hos somliga på ett märkligt
sätt.

Förste styrmannen lät ro sig i land för att

klara papperen och besöka postpalatset. När hän
efter några timmar återvände, hängde en lång

rad av sjömän över relingen, gula som kanarie-
fåglar i sinä oljekläder. Hän kommenderade dem
ner under däck i det tomma lastrummet, där

några ännu oslaktade höns kacklade i sin bur

och en modersugga, som just grisat, låg som
en orubblig alp av fläsk och bestormades av ett
dussin mjölkgiriga små nassar, vilka över och
under varandra kravlade sig fram tili de upp-
svällda spenarna. Mitt i detta djuriska oväsen
öppnade styrmannen sin digra och medsegelgarn
omsurrade brevbunt och anställde namnupprop.

Bland det i en halvkrets uppställda manskapet
fanns en lång ljuslätt ungdom med ett rött ärr
över vänstra ögat. Hän hoppades få ett brev, hän
hade drömt om det vecka efter vecka och kunde
det nästan utantill. Det skulle börja så här:
Älskade var lugn ...

I stället fick Valfrid två brev. Det första hade
norskt frimärke, såg hän, och det andra kom just
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när bunten var nästan slut. De flesta kamraterna
revo upp kuverten på stället, men hän smog sig
med bultande hjärta in tili sin kojplats i skansen.
Där fanns ingen människa nu. Hän vägde och
vände de två breven i handen, oviss om vilket-
dera hän skulle öppna först. Så bröt hän det
med norskt frimärke. Hän visste ju vem som
skrivit det. Orten överst på papperet vid date-
ringen var obekant, och det var inte många rader
hän läste, innan hän kramade ihop alltsammans
i sin knutna hand och lät det gå i kaminen.

»Min älskade gosse! Jag visste ju på vilket
fartyg du skulle ta hyra och därför så hoppas jag
att du får mitt brev. Ja, vill du höra sanningen
om din moder, så vet då att hon är lycklig såsom
aldrig förr i denna världen, för nu bar hon änte-
ligen hittat den man som gör henne bara gott.
Jag är så säker på att du och Janne minä
älskade har det mycket bättre utan mig. Rann-
saka dig mitt barn och säg, om inte ni bägge
hatar mig ...»

Å fy för djävulen! Sex sidor minst var brevet,
men det fick räcka med tio rader, resten ktmde
gå i kaminen.
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Och så låg där d,et andra brevet på hans knä.
Utanskriften liknade Tuvas, men inte riktigt ändå,
och varför var d,et avstämplat med ordet Åbo

inom en tydlig svart ring? För snart två måna-.
der sen var det avskickat, det visade siffrorna
inom stämpeln. Alltså hade det legat här en tid,
ty ett brev gick fram på sex veckor, det kryssade
inte under segel utan följde med de snabbaste
ångarna.

Hän vände på det otaliga gånger, innan hän

med skälvande hand tog fram en märlspik och
bröt upp det.

Först stod där en obekant gata och ett hus-
nummer. Och sedän, efter några rader:

»... Skriv inte hem tili Ankarö utan hit tili den
här adr,essen. Det finns en snäll mänska här, hon

sätfer nytt kuvert på brevet och gör annan hand-
stil, liksom hade det kömmit från Finland. Valle,
käraste, jag är i svår nöd. Pappa har skickat
mig hit tili fastlandet för en tid. Och du är så
långt borta och en annan är så vänlig mot mig.
Du yet nog vem. Ingenting begär hän, allt har
jag berättat för honom och allt förlåter hän.
jag håller inte ett dugg av honom, men, ser
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du... Du vet nog själv hur det är för en flicka
som det går så här för. Nån måste hon ha som

det pekas på, säger far. Ja hur i Guds namn

ska det här sluta? Förlovad med honom är jag
ingalunda, fast folk tror så och pappa och hän
själv sprider ut det i byn ...»

Valle mäktade inte läsa mera. Den kvällen
törnade hän in som vanligt i sin kojplats, men

låg och vred sig sömnlös hela natten. Bogser-
ångaren kom följande morgon och släpade dem
in tili kajen, men hän gick inte i land. En hop
av undersätsiga lastare och stuvare klev ombord,
lyftkranar och vinschar togo tili att slamra. Hän
satt st,el på sin brits tili mitten av följande dag.

Bland besättningen fanns en första resans gast
från Åbo. På kvällen började Valle kretsa för-
siktigt omkring honom, tills hän äntligen vågade
sig fram med sitt ärende. Med handflatan över
brevpapperet visade hän adressen överst i hör-
n,et och frågade sä likgiltigt hän kunde vad det
månne var för ett ställe, den gatan och det
huset. Jungmannen tog sig en grundlig funde-
rare, liksoin sökte hän sig fram bland gatorna
i sin födelsestad. Men med ens grydde det av
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en munter klarhet i ögonen på honom, och hän
svarade bestämt:

Jo du, nu vet jag. Det är barnbördshuset.

*

För Valfrid var den närmaste tiden olidlig.
Men så småningom lämnade man honom i fred,
då man märkte att hän var oemottaglig för
vanligt sjömansskämt och inte svarade med så
mycket som en stavelse på alla grovkornigheter
som haglade över honom. Under den fyra måna-
der långa hemfärden skötte hän mönstergillt
allt vad på honom ankom, men någon människa
talade hän inte med. En så stum person hade
väl ännu aldrig seglat på ett barkskepp från
Australien. Varje ledig stund i den loja passad-
vinden satt hän i någon undanskymd vrå uppe
på däck och grubblade med huvudet i handen.
En slik döddansare tili kamrat fick man slut-
ligen respekt för. Hän liknade ingen annan.
Någon från hans hemsocken fanns inte ombord,
därför visste man ännu mindre om honom.

I England, där vetelasten lossades och allt
manskapet klev i land och härjade på hamn-
krogarna, förblev hän ensam ombord med vak-
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ten. Själva kaptenen frågade honom om lian inte
ville röra på sig, men hän svarade bara nej tack.

Så i slutet av oktober ankrade Penelope utan-
för den lilla åländska huvudstaden. På en del
håll vart det porlande gästabud med släktingar
och vänner. På annat håll tog ett skamset sakt-
mod överhand, sammansatt å ena sidan av väl-
grundade förebråelser, å andra sidan av svikna
löften och samvetspinande upplevelser, som inte
tålde att berättas.

Blott en av besättningen försvann som en
skugga, utan nägot som helst farväl.
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11.

Mitt i mörkaste natten knackar det sakta på
fönsterrutan närä mormors säng. Hon sätter sig
upp och lyssnar. Hörde hon miste? Men nej,
nu knackar det igen, litet hårdare och otåligare.
Vad i ali världen kan det betyda? Hon är väl
ingen flicka heller som man smyger sig in tili
så här dags, och för resten finns det inte någon
av den sorten här i Askviken. Så någon karl-
slusk som tog fel på rutan ... nej.

Nu bultar det igen.
Hon vågar inte tända ljus bakom den låga

fördragsgardinen, men tassar tili fönstret och
lutar försiktigt huvudet närmare.

Är du där, mormor? viskar en röst utanför.
Det är hara jag, Valle.

Herregud, var det pojken? Är hän hemma?
Och kommer smygande som en tjuv mitt i natten.

Guimman får bråttom att kasta en schal om-
kring sig och öppna. Men det är något som
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säger henne att hon inte skall tända ljus, det
kan synas tili grannarna.

Emot henne kommer i mörkret en lång och
regnblöt figur, som tar henne om de giktsjuka
skuldrorna och kramar dem så våldsamt med två
barkade nävar, att hon stönar tili av smärta.
Sedän sätter hän sig någonstans i stugan, hon
vet ej riktigt var.

Tänd inte, mormor, säger lian.
Välkommen hem, kära barn!

Gumman trevar sig tillbaka mot sin säng och
kryper huttrande upp i den. Vad i Guds namn

skall hon säga? Vet pojken något redan? Eller
varför har hän kömmit hem på det här viset?

Det blir en lång tystnad, endast deras ande-
drag korsa varann genom mörkret, hennes pipiga
av fetma och ålderdom, hans häftiga av ungdom
och förtvivlan. Så säger hon avledande:

Jamen, gossen min, du är säkert svulten.
Jag ska söka fram mat åt dig.

Behövs inte, mormor lilla.
Men du milde, hur kommer du hetn så här?
Jag har vandrat på natten och gömt mig

i skogen under dan. Ingen har sett mig.
Såja, såja. Och sjömanskistan din?
Den lämnade jag ombord.
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Mormors röst låter osäker, men hon gör ett
försök:

Bevare rnig, varför sätter du i gång med
ett slikt spetakel?

Det blir tyst igen för en stund, men nu är
det Valles andedrag som tagit överhand. Och
med ens brister det fram där inifrån mörkret:

Försök inte ljuga, mormor! Jag- vet ren det
mesta...

Åhåja, vad vet du då?
Hon hör dottersonens steg över golvet, hän

kommer tätt inpå henne och nästan skriker:
Jag vet att jag har ett barn med Tuva!

Och nu är hon trolovad med kusin sin, och hän
går och gäller som far, och allt är förlorat...

Sakta, sakta, Valle! Vili du höra hela san-
ningen? Tösen vart långt i förväg skickad te fast-
landet, far hennes styrde om’et och gjorde lika-
som Junkern te fästman och skuld för olyckan,
fast ingen just tror på den historien. Åtminstone
vet både jag och prästen bättre. Där i Åbo feck
hon så en liten pojk, men en månad för tidigt kom
hän, och hän levde bara nån dag. Dig Valle ska
hän ha liknat som ett bär och inte alls Junkern.
Jordfäst är lillingen här på kyrkogårdeji, och ett
riktigt kors har hän. Tuva förde liket hit mot
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far sins vilja, si. Hon har besökt mig flerfaldiga
gånger och talt om allt för mig. Det är nog bara
dig som hon håller åv.

Gumman hejdar sig. Bredvid henne på sängen
ligger Valle och stormgråter. Med sinä gikt-
svullna händer trevar hon sig fram över hans
ansikte, blir strömmande våt om fingrarna och
fortsätter uppåt pannan och det yviga håret.

Seså, pojken min, seså ..

Hon sitter där huttrande i hara lintyget, en

timme, kanske två. Schalen har tallit av henne,
hon slätar och smeker den kallsvettiga pannan
och det mjuka hårsvallet, men gråtångesten vill
inte ge med sig. Det rister ideligen genom poj-
ken som, hade lian skälvosot, de breda skulder-
bladen klippa hjälplöst som två kapade ving-
stumpar. Underligt vad ungdomen tar allting
häftigt nuförtiden ...Eller hade hon kanske gjort
så själv en gång, fast hon glömt det med åren?
Tili sist tycker hon det kan vara nog, hon pres-
sar fram en gäspning och säger genom mörkret:

Va du lugn, gosse! Jag ska sköta om att
ni får träffas och själva reda opp det hara.

Var är hon då? frågar Valle nästan vilt
och sätter sig upp.

På Ankara, vet jag väl.
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Men när? När får jag träffa henne?
Nu ler mormor beskyddande och överlägset,

fastän det inte syns i mörkret.
Jo du, hon har vatt hä.r hundra gånger hos

mig, som sagt. Det är märkligt hur ofta hon
besökt faster sin på sista tiden. Under det täckel-
set har det gått, si. Och i övermorron, fredag,
kommer hon igen, så var det avtalt. Då ska vi
ställa om att... Här hos mig kan ni inte mötas,
det finns ögon omkring. Men Hasselöra har ju
andra ställen, och jag ska skicka tösen vidare.

Bara de inte vet på Ankarö att Penelope
har löpt in?

Näppeligen. Det är långt te stan och skralt
med telefoneringen. V.a du lugn, pojke. Du kan
inte visa dig och ligga med kikani i ögat närsom
båten hennes är i antågande, men låt du mig
sköta saken. Jag ser grinden hos faster hennes
från norra fönstret, och jag bedyrar att ni ska
träffas. Hur det går sen ja, det får ni allt
lov att sköta om själva. Jag säger hara det, att
försiktigt ska du handskas med tösen, för inte
har hon haft det roligt just.

Mormor måste på nytt ta itu med pojken. Hän
gråter ursinnigt.

-+
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Följande natt ror Valle osedd bort tili Tve-
holm-en i en eka, lastad med ett knyte matvaror
och en del sjöutrustning som hän i fjol lämnade
kvar hos mormor. Hän har en känsla av att
den förberedelsen kanske kommer att behövas.

Vid skenet av en stormlykta, skumögd under
sitt sotade och damraiga glas, firar hän ensam
ner storbåten, där den hänger i sinä taljor inne
i sjöboden och gistnat ansenligt under den tid
hän värit borta. Men hän täjtar de läckande
springorna mellan borden med en tjock smet av
tjära och falurött; om någon dag skall båten
vara brukbar. Hän anar att hän kanske snart
skall bli tvingad att hissa segel.

Uppe i huvudbyggnaden är allting orört. Där
är kalit, tomt och ödsligt som det blott kan
vara på ett ställe därifrån olyckan jagat alla ut.
Ett tag står hän med foten på tröskelstenen tili
sin egen stuga nere vid norrstranden. Men hän
har inte mod att låsa upp och gå in. Och vad
skulle hän göra där för resten? Nästan allt är
ju bortfört, gevären och kikaren ligga hos mor-

mor. Bara en speldosa står kvar där inne mittpå
bordet, rostig och nästan utan ton, men, men ...

Hän gör helt om på stövelklacken och hastar
rysande därifrån med stormlyktan i handen.
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Före ljusningen är hän tillbaka i Askviken,
smiter in i kammaren, tar sitt enpipiga hagel-
gevär på axeln och litet mat i fickorna. Ekan
har hän gömt i ett sund närä fiskeläget, den
ligger uppdragen och osynlig mitt i ett taggigt
snår av havtorn, som nu på hösten står fullhängt
med brandgula bär.

Det är fredag. Hän lägger sig framstupa i en

tät hasseldunge vid den smala körvägen från
Askviken och väntar. Så var det överenskommet
med mormor. Men skulle Tuva lyda henne, ville
hon alls träffa honom? Vågade hon det? Hans
hjärta skenar i bröstet, lugnar sig emellanåt och
tar tili på nytt. Timme efter timme släpar sig

fram, det är snart mittpå förmiddagen. Några
mänskor ha redan gått förbi, bara inte hon.
Svetten lackar om pannan på honom.

Men med ens är hon där. En grå blus och
brun kjol, nästan som var hon klädd i säck och
aska, ingen brokig silkesduk längre kring huvud
och axlar. Och avmagrad är hon så det nästan
gör ont att se. Men det är hon i alla fall, den
ranka gången och den förbannade lilla nässpet-
sen som vickar upp och ner när hon talar eller
rör på munnen för sig själv. Hon tittar sig
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ängsligt omkring, blek i ansiktet under sol-
brännan.

Hän dyker fram ur sitt gömsle och spärrar
vägen för henne. Hon blir stående tyst på
fläcken, inte förskräckt eller tillbakaryggande,
men med det bara och toviga huvudet sänkt. Så
stå de en sekund, tills hän kramar knakande hårt
om de två längsta fingrarna på hennes vänstra
hand. Hon fattar kanske inte vad det betyder,
men hän vet det desto bättre.

Utan ett ord låter hon föra sig som en fånge
genom lövängarna bort tili deras gamla lada vid
Infjärden. Hän vrider om haspen och öppnar
dörren, men där finns inget hö i år, det nakna
golvet av ohyvlad rundstock gapar ogästvänligt
mot dem. Och äntligen säger Tuva, sakta och
undergivet:

Här kan vi inte bli. Far och den andra
känner tili det här stället.

Det låter som hade hon gett sig i Hans våld,
som hade hon blint kastat loss från Ankarö och
fastern i Askviken, åtminstone för i dag. Hans
lidelse, hans oresonliga krav på rättskipning och
alla de obesvarade frågorna allt samlar sig
våldsamt inom honom. Och hän säger kort:

Då vet jag ett annat ställe.
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Det ar inte lång väg tili kyrkoherdens för-
fallna utfärdsstuga, ugglenästet, som ingen bru-
kar gå förbi annat än med en kuslig vördnad.
Valle bräcker upp dörren på hybblet och skjuter
hårdhänt in henne. Kring den sotiga och sen

många år kalla spiseln finns en bänk. Hon nästan
raglar fram tili den. Hän sätter sig bredvid, hot-
fullt krökt som en tiger. Och åter tar hän hen-
nes tvä fingrar på vänstra handen, vrider dem
upp i luften och anklagar tigande.

Hon förstår, men ruskar nekande på huvudet.
Nej, Valle, viskar hon knappast hörbart och

ändå lugnt. Jag bar inte brutit eden. Tro mig
om du vill eller inte, men nu svär jag vid vårt
döda barn att ingen annan än hans far har
kömmit vid mig. Ingen annan än du. Tror du?

Hon stirrar honom rätt in i ögonen, men hans
blick väjer undan.

Vackert predikat, Tuva, men det där med

Junkern... Du skrev ju själv.
Det var far som gjorde honom tili min

beskyddare. Och snäll mot mig var hän den
svåra tiden, så gränslöst snäll fast hän visste
allt.

Jo så snäll att hän nu går och gäller för
din fästman och far tili vårt barn. Den navel-



21. H em m er, Morgongåvan. 321

kryparn, som tänker klättra opp tili herre på
Ankarö fyr, den hunden som är framme och
slickar fötterna på en annans kvinna! Begriper
du inte, det duger att vara snäll då man för-
tjänar så bra på saken.

Valle är närä att kvävas av förbittring. Hän
flämtar en stund, så fortsätter hän dovt:

Och det där var då du, Tuva! Vet du vad
jag tänkte göra i går natt? Jag tänkte gå bort
tili barnets grav och måla om skriften på korset.
Så här skulle det stå: »Jag dog för att min
mor var trolös och bröt sin ed. Min förbannelse
följer henne i evighet.» Ja, jag borde ha gjort
det.

Hän väntar väl att hon skrikande skall sjunka
ihop och gråta ut allt sitt elände. Men i stället
är det som fick hon plötsligt en ny kraft. Hon
rätar på sig och ser honom frimodigt i ögonen.

Stackars Valle! Det är mera synd om dig
än om mig, för du har så svarta tankar. Tro vad
du vill. Jag ska få dig att inse sanningen. Du
ska veta att nu har jag rymt från Ankarö ;, och
jag tänker inte låta dem föra mig tillbaka dit.
De har reda på när Penelope löpte in, så de
förstår nog vem jag rymde tili. Vart vi ska ta
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vägen ja, det vet jag inte. Men jag tänketr
följa di g.

Nu veknar hän, nu tror hän. Hän kastar sig
över henne och borrar mot hennes kind ett
ansikte, vått av ångest och glädjegråt.
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111.

Några dagar letade man tili lands och sjöss
efter de förrymda, men utan framgång. Varje
tänkbar lada genomsnokades, varje tätare snår
bland lövängarna på Hasselöra trampades ige-
nom av uppbådet från Ankarö. Tveholmen hade
man genast misstänkt och undersökt, men där
fanns inte ett levande liv. Det enda besynnerliga
var ,att en båt hiivit sjösatt inne i strandboden
och att det uppe i storstugan hittades ett knyte
med matvaror, som man lät bli kvar som lock-
bete och fälla.

Snart satte den förtvivlade fyrmästarn både
länsman och bypolis i rörelse. Gumman i Ask-
viken, mormodern, imderkastades plågsamma för-
hör, men hon visste naturligtvis ingenting och
bad alla kronans tjänstemän högaktningsfullt veta
hut. För kärleken ska ha sitt, sade hon, och
om ni inte tror mig, så fråga prästen.
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Man letade uppe i Bredbyn, man ringde tili
pölisen i stan för att få veta om två ungdomar
värit synliga där och kanske stigit ombord på
någon ångbåt tili Finland eller Sverige. Efter
några timmar kom svaret genom en överkon-
stapel. Hän hakade ideligen upp sig i de många

landsortscentralerna, varvid hän med orubbligt
jätnnmod förklarade: Jaså, är tråden opptatt
igen? Ja, det här har ingen brådska, för det är
från pölisen... Och när hän äntligen kom fram
med sitt samtal, hade hän ingenting annat att för-
mäla än att man varken sett eller hört någonting.

Men där borta i prästens förfallna ugglenäste
började svälten göra sitt intåg. De levde mest
av lingon, hasselnötter, rå svamp och något stop
ibland nr en tjuvmjölkad ko, som ännu gick ute
på bete. Gevär och patroner hade Valle, Infjärden
vimlade av änder, men vågade hän lossa ett
skott och kunde de göra upp eld utan att för-
råda sig? Bland kyrkoherdens murknade fiske-
don i stugan hade hän hittat ett rostigt ljuster
och huggit två ansenliga vassgäddor som de
saltat. Men rå fisk var ej heller mycket att levä
på i längden.

De sista nätterna hade värit farligt månljusa.
I kväll mulnade det tili och lovade bli nermörkt.
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Valle beslöt därför att taga sig in tili mormor

för att proviantera.
Först efter det hän kysst Tuva tili sömns på

deras stråbädd och en god stund lyssnat tili
hennes djupa andedrag, smog hän sig bort utan
att hon vaknade. Alldeles beckmörkt var det inte,
månskenet strilade ibland genom de drivande
molnraassorna. I trädkronorna pustade det tungt,
loven där uppe släppte taget och dråsade rass-
lande ner kring stammarna och ut på gläntorna.

Just när hän smugft sig ovet mormors gårds-
plan och tagit fram kniven för att öppna fönstret
på det överenskomna sättet och sllnka in, rusade
en skugga på honom runt stugknuten. En gummi-
batong ven ner över Hans högra arm, som för-
laraad föll ihop. Bredbyns kortvuxna polis för-
sökte övermanna honom. Blixtsnabbt slog hän
tillbaka med vänstra näven, fick in en spark mot
magen på sin motståndare och sprang därifrån.
Armen hängde slak, men trots den ursinniga
smärtan hade hän tillräckligt förstånd i behåll
att inte sätta av raka vägen tillbaka. Sora räven
innan den går i lyan gör många slingerbultar,
gjorde hän en vid och oregelbunden båge genom
den tätaste delen av skogen. Ibland stannade hän
och lyddes. Hade hän en förföljare efter sig,
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eller kanske ett helt uppbåd? Det flåsade bakom
honom, tyckte hän, men kanske var det bara
vinden och trädkronorna.

Tuva sov när hän äntligen slank in och sköt
den rostiga regeln för dörren, som hän efter sitt
inbrott reparerat och förstärkt så mycket hän
haft möjlighet tili. Utan att väcka henne tog hän
hagelgeväret ur vrån, kände efter att det var

laddat och satte sig på golvet närä tröskeln, med
alla sinnen på spänn. I natt skulle väl något
hända ...Alltså, det stod polisvakt utanför mor-
mors stuga numera, säkerligen slogs där borta
stort alarm som bäst. Lyckligt i alla fall att
armen började få liv i sig och domningen för-
svinna. Hän kunde redan kröka fingrarna på
högra handen och dra av ett skott, om det gällde.

En timme går, två och tre, det skall snart
ljusna. Då hör hän röster och tramp utanför,
någon bankar på den murkna dörren. Tuva sprit-
ter tili, och fullt påklädd som hon är kryper hon
i mörkret intill honom. Hermes ena hand råkar
mot den kalla bösspipan. Förfärad viskar hon:

- Herregud, Valle, vad tänker du göra?
—< Jag låter dem inte ta oss, viskar hän tili

haka.
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Utanför dörren hörs fyrmästarns röst, den
skälver av ängslan:

—■ Släpp in oss! Vi vet ju att ni är där.
Då ingen svarar, kommer det nya stötar mot

den bräckliga dörren. Snart skall den ge vika i
lås och gångjärn eller falla sönder.

De ha dragit sig tillbaka över golvet, stå
tryckta mot den bakre väggen. Hän känner hur
hennes fingrar treva efter bösspipan, och förstår
att hon tänker rycka den åt sidan om det gällde
att... Med detsamma får hän en ingivelse. Där
utifrån spela strimmorna av två ficklampor in
genom dörrspringorna, men ingen bakom den
här väggen, ingen genom fönstret just bredvid
dem. Dumskallar! Förstod de inte att omringa
kojan? Eller vågade de sig inte fram annat än
i flock?

På en sekund har hän med kniven bräckt bort
det skrangliga fönstret med karm och allt, hoppar
ut genom det tillräckligt stora hålet och hjälper
Tuva att följa efter. Framför sig ha de en glänta,
hand i hand rusa de snubblande över den i halv-
mörkret. Men just där den närmaste dungen
brusar emot dem och de bara ha några steg kvar
tili snåren, skriker en röst som är Junkerns:

Stopp eller skjuter jag!
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De rusa vidare.
En eldstråle sprutar tili där bakom dem, och

samtidigt med knallen viner hagelsvärmen förbi
och slår knastrande in i buskarna. Junkern har
två pipor! far det som en blixt genom Valles
huvud strax kommer väl andra skottet. Hän
vänder sig om, river geväret från axeln och
skjuter i blindo tillbaka.

Ett vrål av smärta följ.er på knallen. Hän
Springer dit och böjer sig över den sårade.

Vart du illa skadad?
Junkern spottar honom giftigt i synen och

trevar efter sin bössa, som hän tappat bredvid
sig på marken. Valle sparkar undan den. I mån-
Ijuset, som flämtar fram ett ögonblick, tycker
hän sig märkä att Junkern bara fått några hagel
genom stövelskaften, fast den första brännande
stöten slagit omkull honom. Och med detsamma
hörs fyrmästarns tunga flåsande allt närmare.

Valle rusar tillbaka in i dungen, får fatt på
Tuvas hand igen och drar henne bort genom löv-
ängarna, ner tili sundet där ekan ligger gömd i
snåret av havtorn.

Hän skjuter ut båten och lyfter henne varsamt
ombord. Hon är nastan sanslös av utmattning
och ångest.



329

Vart far vi? viskar hon svagt.
Hän kysser tienne beskyddande och sätter sig

vid årorna i mörkret.
Vi ror hem tili oss, Tuva.
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IV.

Här ute på Tveholmen hade de båda flykting-
arna en helt annan ställning än i prästens hybble
på Hasselöra. Detta insåg Valle genast, och hän
inrättade sig därefter. Först och främst var hän
på egen grund. Redan den natten de kommo dit
fyrade hän på i storstugans eldstad så det stod
en kvast av gnistor ur skorstenen, ty det var ju
solklart att man ändä visste vart de tagit vägen.
Och följande morgon gick hän ut raed ekan, tog
upp fisk tili husbehov med en not och sköt ett
par flyttänder. Någon kroppslig nöd gick det
inte på dem; i byltet som hän fört hit vid sätt
nattliga besök fanns det bröd för långa tider
och en hei bytta med saltat smör.

Så upplevde de åter en kort och förtvivlad
lycka.

Vid dagsljus skulLe varje förföljare genast bli
upptäckt på ett par sjömils håll; den enda osäkra
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sidan var det smala sundet in mot öarna, men
där på andra stranden fanns ingen båt, och det
var nog ett övermäktigt företag att släpa dit så
mycket som en eka genom sumpmark och nmt
snåromgärdade bergknallar. Nattetid var ingen
överrumpling att befara. Fyrmästarn hade redan
sett och hört att det kunde gå tili skottväxling.
Hän visste att hans ögonsten höll sig alltför tätt
intill förbrytaren, och hän ville säkert ingen
vidare blodsutgjutelse, ville åtminstone inte att
hon skulle bll påskjuten igen.

I alla fall barrikaderade Valle nasta kväll stor-
stugan som en fästning, staplade hela farstun
full med ilandflutna bjälkar och bommade inifrån
tili de högt belägna fönstren med luckor, hop-
spikade av brädstumpar. I sjöboden låg storbåten
färdig med iträdda segel, höstbarlastad och för-
sedd med proviant. Det var bara att hissa på.

Ska vi ge oss av genast? frågade hän Tuva.
Ja, men vart?
Tili Sverige. Jag har hyran, från Penelope

orörd. Och raormor kan skicka oss mera tili att
börja med. Hon har hand om lite sparslantar
efter Janne.

Tuva funderade en stund. Så svarade hon på
sitt f oma, förtröstansfulla sätt:
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Jag tror inte det behövs. Jag tror att far
ger med sig nu. Hän har sett att det är allvar.

Men hur kan vi veta vad hän har i sinnet?
Kanske kommer lian hit. Vad gör du då,

Valle?
—Om hän kommer ensam, tar jag emot

honom som det anstår far din och går tili tals
med honom.

Eller om hän skickar nån annan som freds-
raäklare? Kanske kyrkoherden själv?

Nu blev det Valles tur att fundera litet.
Du glömmer att jag bröt mig in i stugan

hans
Det bar hän säkert förlåtit. Hän är min-

sann inte småsint av sig.
Nåja, om prästen kommer ensam med far

din eller drängen sin, så tar jag emot. Men Jun-
kern eller poliserna släpper jag inte i land. Då
skjuter jag.

Nej, Valle, inget skjutande vidare.
Jo, ifall det behövs! Men blåser det till-

räckligt, allt utom från västsidan, så finns ju en
utväg tili. Nån motorbåt tar knappast fast oss,
om det vill sig väl. Följer du med då, Tuva?
litan dig far jag ingenstans.
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Hon knyter armarna i en hårdhänt länk kring
hans nacke och svarar fast:

Jag följer dig vart du vill.
Tack, Tuva. Så får vi se då..

Den dagen kom snart, som gav dem svar på
alla dessa frågor.

I sln fäderneärvda kikartub ser Valle lots-
kuttern från Ankarö styra hitåt. Ännu är den
någon sjömil härifrån och rullar svårt i sidvågen,
men redan kan hän urskilja hela fem man om-
bord. Såja, fyrmästarn tänkte i; alla fall ta dem
på skarpen! Där sitter hän själv tili rors. Och
bredvid honoiri... är det verkligen Junkern?
Värre vart hän då inte sårad. Längre föröver två
figurer, den ena lång, den andra kort och bred.
Måste vara länsman och bypolisen. Och mid-
skepps en kullrig och nerhukad en, liknar en
maskin nummet två, fast mycket större, Jo, nu
ser hän, det är kyrkoherden! Frågan är bara om

hän kommer som fredsstiftare eller anklagare.
Troligen det senare, eftersom hän gett sig ut i

slikt sällskap... Sak samma för resten, Valle
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har sin pian färdig. Det blåser full ostlig kuling
i dag, nastan storm.

Hän ropar Tuva ner tili stranden och pekar
Harmset säger hän:

Skjuta på dem kan jag inte, för ufoin Jun-
kern och poliserna finns där både far din och
kyrkoherden ombord. Men det blåser i dag, Tuva,
och från rätt håll.

Hon bleknar märkbart. Hän stiger upp från
sin gamla spanarplats bakom stenkistan och skju-
ter hop de tre utdragen på kikaren. Rösten dar-
rar när hän frågar:

Alltså, är du färdig att.

Ja! svarar hon klart och utan tvekan, lik-
soin stod hon inför altaret.

Då blir hän alldeles lugn. litan någon hast
bär hän ner tili sjöboden oljekläder, pälsar, bol-
ster, alla matvaror de ha kvar och ali utrustning
som inte finns där förut. Hon langar sakerna tili
honom öyer suden, och sedän hän stuvat lasten
hoppar hon ombord, Hän slår upp sjöbods-
dörrarna, leder båten vid en lång fästa utmed
stranden, bort tili läsidan ay holmen. Där gör
hän an linan kring en trädstam och kliver uppåt
en bergknall för att hålla utkik, Man kan inte
ha aett manövern från Ankaröbåten, hela holmen
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stod i vägen. Men ännu är det för tidigt att
ge sig av, då kommer man att genskjuta dem.
Först när hela kompaniet stiger i land, först
dål ... Hän Springer tillbaka tili sjöboden och'
sluter dörrarna inifrån. Några minuter senare är
hän på läsidan hos Tuva, kastar loss och hissar
aegel.

Efter långvarigt gående för sakta maskin
lägger lotskuttern försiktigt tili vid bryggan.
Inte ett liv står att märkä på holmen. Junkern
trycker ögat mot en springa i bodväggen och
kikar dit in i halvmörkret.

Und-erligt, säger hän, dörrarna ärju stängda,
men jag tror tamme satan att båten är borta.

Kyrkoberden hör inte svordomen i, blåsten.
Hän bar som den första börjat kliva uppför
backen mot storstugan, lugn och bredare än
någonsin i sydväst och flaxande oljerock. Tätt
efter honom följer fadern, sedän de två myndig-
hetspersonerna med blottade fickvapen och Jun-
kern med sitt hagelgevär i högsta hugg. Kytko-
herde Rosius ser det inte, annars skulle hän
kommcnderat ögonblicklig avväpning.

Men vad de plötsligt alla se där uppifrån
backen är en skötbåt, som för fulla segel slörar
ut tili havs så det sprutar kring stäven.
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Fort tillbaks och maskin på! skriker läns-
inann en.

Kyrkoherden hör dock inte tili dem som bruka
springa. Innan de fått honom ombord och motorn
i gång, ha flyktingarna ett ansenligt försprång.
I sjöhävningen ser man deras segel klippa upp
och ner genom vågorna på minst en kilometers
avstånd. Ankaröbåten sätter efter, fyrmästarn
skruvar på nålventilerna och pressar maskinen
tili det yttersta. Så börjar hetsjakten utåt havet.

Först ser det ut som skulle skötbåten dra
ifrån och hålla på att försvinna. Ostan ligger tät
och ilsken här närmare land. Det är tydligt att
de två galningarna där borta köra med orevade
segel i förlitan på att dukarna stå rycken.

Men snart förändras stälhungen. När skär-
gården tar slut, börjar en lång nordlig havsvåg
kliva ner från Bottenhavet runt de sista uddarna.
Skötbåten faller av ett par streck för motsjön,
lotskuttern ändrar ögonbllckligen kurs och följer.

En stund förblir avståndet oförändrat. Små-
ningom börjar vinden glesna här ute tili havs,
samtidigt som sjön oavbrutet ökar. Ibland då
någon stor våg häver Tveholmsbåten upp mot
skyn och en reva i, den blygrå oktoberhimlen
släpper ner litet ljus över vattenvidden, syns
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det hur en mörk figur där borta arbetar med
seglen och stagar ut focken med en åra tili spin-
naker. Välbetänkt, men maskin är ändå maskin.
Lotskuttern börjar lån.gsamt men säkert dra in
på avståndet.

Annu återstår ett skär. De stryka tätt i, lovart
förbi Morgongåvan, Tveholmen först och An-
karö fräsande efter. Kyrkoherden reser sig
bredbent på den gungande durken och stirrar
ditåt. Båken sträcker sig upp mot himmein som
en hotfull mörk arm, som en näve knuten i
förbannelse. Hän tänker:

Där rann ailt det onda upp. Tili följande
led sprang det över, och som bäst jagar den ena

förbannelsen den andra. Skall inte den svarta
kedjan kuuna brytas?

Alla i lotskuttern titta åt samma håll och
sedän på kyrkoherden. Hän bar snört av sig
sydvästen, hans gråa hårtestar tvimnas runt av

blåsten och munnen mumlar någonting. Det kan
inte vara annat än en böp.

Nu börjar skötbåten sacka av på allvar, för-
följaren tar in på den famn för famn rried varje
minut som går. Det är tydligt att den skall bli

upphunnen åtminstone någonstans bortom Brott-
hällarna, de fruktade gravstenarna tätt under
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vattnet. Vad det sprutar kring dem i dag! Och
fyrskeppet där närä med sin lykta och svarta
mastkorg är det inte bäst att föra ungdomarna
dit tili en början?

Så tänker länsmannen. Och hän ropar i blåsten:
Säg, gottfolk, hur ska vi bära oss åt när

vi har dem jämsides?
Det finns många sätt, menax fyrmästarn

osaligt och vrider sig på styrbänken. Men hän
hörs inte genom vindylet.

Först skjuter jag sönder seglet för dem!
skriker Junkern och pekar på sitt hagelgevär. Så
de blir redlösa!

Nej, dundrar kyrkoherden, inte ett skott
vidare!

Men Junkern håller i:
Vart jag inte påskjuten själv? Hait är jag

ännu.
Nu höjer fyrmästarn stämman:

Ljug inte! Det var du som sköt först.
Jaså, säger kyrkoherden och glor på yng-

lingen med sinä krutgrå ögon. Det förändrar
saken betydligt. Högst betydligt.

Men kyrkoherden, bröt hän sig inte in hos
er kanske?

Strunt, den saken bar ja,g förlåtit. De är
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ju som ett jagat villebråd..
len! Ser ni...

Ser ni, Gud i him-

Hän vänder sig om och ryter tili Starken, som
håller rorkulten:

Helt om ögonbliqkligen, helt om! Och
stoppa maskinen!

Fyrmästarn lyder,. Hans händer skälva som i
kramp, men hän får båten svängd och motorn
stannad.

I skötbåten hade Valle varannan sekund sett
sijg om efter förföljarna- Någon hälytimme gick
det bra, sedän sämre, och tili sist var allt hopp
ute. Bara några kabellängder tili, och de skulle
bli tagna.

Då sprutar där upp i styrbord framför stäven
det vita skummet från Brotthällarna. Som snöiga
vinterträd rusa vågorna i höjden, breda ut sig
i väldiga kronor, brista och regna ner, men
genast fradga nya störtsjöar mot skyn,. En hei
skog är det av skum och svalka och död. Om
hän styr di t in..

Hän bänder rorkulten åt babord, skotar in
på seglen och styr rätt mot den skummiga kyrko-
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gården. Juva ser det, ryser tili och klänger sig
fast vid honom.

Vill du? frågar hän med munnen mot hen
nes öra. Vågar du?

Hon svarar i.ngenting, nickar bara stumt där
hon ligger med kinden pressad mot hans hand,
som kramar om rorkulten. Ena armen har hon
slingrat kring midjan på honom, hon vill inte
att de skall skiljas åt när det brakar tili i fören
och de genom spillrorna kastas ut att dö,. Hjärtat
harnrar 1 henne,. Kommer det inte snart?...

Men i stället känner hon hur handen under
hennes kimd med ens rycker tili och bänder
rorkulten häftigt åt motsatt håll. Hon tittar upp
och ser två ögon, förvandlade, ljusnade, såsom
hon minns dem från deras lyckligaste stunder,
Och hans röst jublar i hennes öra:

—' Vi får levä! De har avstått nu,. Vi får levä,
hustru min!

Ombord på Ankaröbåten härskade några minu-
ter en andlös spänniug, där den med maskinen

stannad rullade i den breda havsvågen,. De andra
sträckte flämtande på haisen, men fyrmästarn
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mäktade ej stå upprätt. Hän låg nedsjunken på
durken med båda händerna för ögonen.

Skötbåten hade ändrat kurs, för sidovind
yrde den rakt mot Brotthällarna. Redan var den
nastan inne i den skummiga kyrkogården. Men
just förrän det hemska skulle ske, såg man hur
Valfrid från Tveholmen än en gång tittade sig
om, tvekade ett ögonblick och föll kraftigt av

söderut. Nu var hän förbi döden som de två
sökte nyss, nu kunde hän styra på klart vatten
vart de ville.

Opp med dig! kommenderar kyrkoherden
och gräver ner sin stora näve i fyrmästarens axel.
Barnen har inte dött, utan rest tili Sverige. Och
jag ska ta mig huudan se tili att de kommer
anständigt därifrån. Det finns telegraf. Men

någon vidare förföljelse av dem blir det inte.

Hän snör åter av sig sydvästen, och på stå-
ende fot håller lian en kort betfaktelse i den
rullande båten, medan blåsten härjar i hans gråa
hårtestar.

Nu är förbannelsen bruten. Tackom Gud
allesammans, och du med, Junker där! Se så
stor var deras kärlek, att den vi.lle förgöra krop-
parna och gå i döden för sin okränkbarhet. För
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en slik låga finns bara ett ord i vår ljurnma värld
tack och välkommen igen!

Hän viftar med sydvästen mot den bortilande
båten, vars segel klipper mellan vågtopparna
som vingen av en vit sommarfjäril. Och med
sin fordom mäktiga bas stämmer hän upp:

Saliga, saliga I unga ..
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