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I.

Det var som alltid, samma gamla visa igen,
omtuggad och omtröskad, men i synnerhet en dag
som denna, då stormen hven och regnet* smatt-
rade och man inte kunde fara ut på fiske och inte
heller brydde sig om att taga itu med någonting
annat. Det var samma gamla, men ändå ständigt
nya visa om hafvet och det byte hafvet gaf.
Det var ett outtömligt samtalsämne, detta de
goda fångsterna förr i världen och de dåliga nu

för tiden men i synnerhet när det fanns någon

främmande liksom nu den här motorherrn
som hade lust att höra på och som man alltså
kunde lätta sitt hjärta för.

Motorherrn, en lång, svartskäggig kari, med
en tjock cigarr i munnen och ett mångtydigt löje
på läpparna, sitter lutad mot väggen och tiger,
med benen makligt utsträckta. Gammelfar smut-
tar på sitt glas och pratar, redan en smula på-
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struken. Hän är så godt som tandlös, men lång

och senig, med brynta, brännvinsbitna kinder.
Ja, ja, hvad skulle det vara för en konst

att bygga och bo, om tiderna var som lörr!
Hvad skulle det vara för en sak att bygga och
bråka, om skeppen stötte på grund som i gamla
goda tider. Men gör de det någonsin mera? Fan
heller! Ftyi!

Nå, men kära pappa, spotta nu inte rakt
på herrns stöflar.

Håll käften! ... jag spottade inte p& stöf-
larna . . . det gick ju förbi.

Herrn är så god och ursäktar... pappa är
en sådan gris.

Det gör ingenting... lefve friheten! skrat-
tade den främmande så att magen guppade.

Gris? Säg; svin! som du egentligen menar
och som du säger, när det inte är främmande.

- Skål husbond ...
glöm inte ert glas ... Är

hon där er dotter?
Ja visst, och Söderling här jag själf

heter Utter efter det här skäret, där vår släkt
lefvat i alla sinä dagar ja, hän där, soin ser
litet komlig ut, är hennes man och det här blek-
nosiga flickebarnet är deras dotter och den här
långa räkeln är deras son och den här stadstösen,
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som bjöd kaffet, skall liksom vara hans brud. ..

men kätten vete, när de kan gå i brudsäng, då
de ännu ingen säng har. Hän var tili sjöss, Kalle
här, och hade redan pengar i kistan, men hafvet
for af med alltsammans.

Inte bryr sig herrn om att höra alit det
där.

Tvärtom. Skål!
Skål, skål! Det är godt, riktigt godt

Jaså, det här är nu whisky. . . jag har nog hört
talas om varan, men aldrig smakat själf. Ja,
se ... ja, hvad var det nu... jo, jag ville säga,
att om det var soin i forna tider, hvad skulle det
då vara för en konst att lefva här ute, att bygga
och ho ... Förr fick man bärga och kapa åt sig
både det ena och det andra, det gick inte ett år
utan att ett fartyg törnade på. . . Men nu gör
de det aldrig mer, det må storma hur blixtlörban-
nadt som helst. Och för resten har vi inte mer så-
dana stormar som i forna tider. Yisst kan det
hvina och hvissla och dåna och dundra och låtsa
vara ett helvetes herrans väder som tili exempel
just nu ...

Morlar! hördes den bleka, sjukliga flickans
mildt förebrående röst från andra ändan af stu-
gan, och de stora bruna ögonen lyste fram ur det
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tärda ansiktet. Men gubben fortsatte, som om

hän ingenting hört.
Nej, im för tiden blåser det inte mera som

förr. Och om det också någon gång blåste en

sådan hejdundrande storm, att man knappt hölls
på benen, så visst tasan klarar sig de jäkla ång-

båtarna i alla fall. Hvad går det för en nöd
på dem med deras maskiner och vattentäta skott
och dubbla bottnar. Och när det finns fyrar och
båkar och kummel på hvartenda skär så tätt som
lyktor i staden. Förra sommarn hittade de jäf-
larna på att sätta en mistlur också på Sälskär.
det enda ställe, där det ännu någon gång kunde
hända att man fick sig ett kap ... Och nu tju-
ter och bölar den fan, som om världens sista
stund var kommen, så snart det hara syns ett
tecken tili tjocka, och man säger att de tili och
med har telefon där ute. Och hvad för en glädje
har man för resten numera, om de också någon

gång knackar på som nu den där engelsman-
nen, som för tre somrar sedän midt på ljusa da-
gen och i lugnt väder gick och lade sitt gamla
murkna skrof på Räfskär .-. innan vi hann fram,
så visst satan var de där rackarna från Reval
där som måsar kring rutten säl. Så är det nu
för tiden och den fattiga skäribon, som skall
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lefva af hvad hafvet ger, får torka sig om sin
hungriga mun med de oljiga trasselklutar, som
hän kanske någon gång för unders skull kan hitta
i kölvattnet på en rysk pansarbåt.

Nå, men emellanåt har vi Ju ändå nog hit-
tat annat också, pappa, sade värdinnan.

Tror du nu jag bryr mig om att räkna
några eländiga stockar, som en eller annan gång
drifver bort från Kotkapatronernas stockflottar.
På fem år har vi inte ens fått så mycket, att vi
skulle ha haft råd att brädfodra stugan.. . Snart
får man virke inte ens för pengar, när de nu re-

dan klår två mark för löpande famn. Ftyi!
Se så, nu spottade jag på minä egna stöflar. Hör
du, Emma, kanske vill du förbjuda mig det också?

Stugan genljöd af en skrattsalfva, och tili och
med den bleka, allvarsamma flickan drog på mun-
nen där hon satt vid fönstret... Ty det var
sant alltsammans, sant som Guds ord, hvad gam-
melfar nu berättade.

Men ger då inte fisket något? frågade herrn.
Fisket.. . herrn må tro eller inte, men om

jag får säga, hvad fisket ger nu för tiden så är
det så mycket som ingenting alls. När de om
våren i inre skärgården tagit ali lekfisk med stor-
ryssja, så får man här ute inte så mycket som ett
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fjäll en gång. Och får man också någon gång en
smul, så hvad är det för pris på den. .. Förr i
världen dugde hvad som helst, det var bara att
osa i kärlet och sälja... men nu skall det rim-
mas och radas och sockras och kryddas och sor-
teras. Inte har vi tid med sådant och inte kan vi
det heller för resten. NeJ, det är slut med fisket,
det lönar sig inte mera.

Och förr i tiden var det annorlunda?
Det gick inte ett år, utan att ett skepp

eller en galeas eller en Jakt törnade på här ute.
Inte var Ju den här skärgården fördenskull ett af
de bästa haveriställena, men man kom nu i alla
fall tili rätta. Det kom plankor, det kom bräder.
Hvartenda hus på den här ön är timradt af virke,
som hafvet gett. I den här stugan finns inte en
enda köpt stock. En gång kom en hei kajuta fly-
tande den står ännu där borta på berget. Det
kom sött och det kom starkt... en gång kom ett
helt fat konjak, det kom mjöl och det kom
bröd... en gång flöt tili och med en låda russin
i land.

Jag var en liten flicka på den tiden, berät-
tade värdinnan, och Jag minns, hur mamma hela
året kokade potatisgröt i den ena grytan och
russinsoppa i den andra.
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Den här kaffepannan dansade också en

vacker dag i land, och där var ännu sump i den,
så det var hara att varma. ..

Hafvet tog och hafvet gaf och hafvet knuss-
lade aldrig. Nu har det ingenting att ge och det
tjuter som en hungrig varg. Af en enda skepps-
rigg kunde man förr i tiden timra åt sig en hei
stuga, stor som en sai. Grannen min där borta

hän är för resten världens största skojare, en
röfvare, en likplundrare hän har byggt ett helt
nothus hara af master och rår. Förr lefde man
godt här i skärgården, bättre än på fasta lan-
det... torparna hade det bättre än husbön-
derna själfva; när det hampade sig riktigt bra,
kom de hit och lånade pengar af oss.

Inte af oss, inföll värdinnan. Pappa har
aldrig haft några pengar att lana bort... hos oss
söp man upp hvad man lånade hos andra.

Där sade du ett sant ord... Och hvarför
skulle vi inte ha supit! Jag söp redan som liten
pojke.. . Jag kan inte minnas den tid, då Jag inte
skulle ha supit... så länge är det sedän dess.

Hur gamma! är ni riktigt?
Jag kan inte säga så noga, men öfver sjut-

tio är Jag visst och det med heder, för se ännu
kan Jag inte få mig s å i kätten, att Jag inte
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hålls på benen, utom om vintern förstås, när det
är isgata, för se då är det nog liksoin litet kon-
stigt att halla balansen utom på alla fyra.
Ja... men det gör detsamma, bara man är kari
att krafla sig i sin ekstock. Men i ekstocken hålls
jag nog och när jag sitter och ror kan ingen se
på mig, om jag är full eller nykter. Yi hade
en gång en tam gås och jag matade den med
brödbitar som jag blött i brännvin . . . på land-
backen hade hän nog litet svårt att klara sig, men

i sjön gick det galant. På landbacken trissade
hän rundt som hvad för en tokstolle, men när jag
slängde honom i vattnet, for hän af som en motor-
båt och rak kurs styrde hän alldeles som om hän
haft köl under sig och inte bara sin egen flata
mage, det är visst sant att hän tili slut rände
näsan i berget, och på den vägen blef hän. Men
det gör inte jag. Jag söp och alla söp och mådde
bara bra utaf det och lefde länge och fick många
barn som Israels patriarker. Ja det var andra
tider, det! Skål då igen, herr ...herr... ja, jag
vet inte ... här har jag suttit och druckit en främ-
mandes whiskyvin och vet inte ännu, hur jag skall
titulera honom, för det är litet kinkigt att på utan-
skriften gissa sig tili...

Konsul



13

Konsul, kommerseråd, ja, ja, tänkte jag
mig inte just någonting ditåt. Ni måtte vara
fasligt rik, eftersom ni håller er med en sådan
där båt hara för nöjes skull. På hvad sätt har
herr konsuln blifvit så där rik, om jag får lof att
fråga?

Det är hafvet som gjort mig rik ... och
låt oss hoppas att hafvet också en gång skall
göra er rik.

Hoppas hahah! ... ja låt oss hoppas
att det skall bli en sådan storm som aldrig förr,
låt oss hoppas att den släcker alla fyrar och kas-
tar erä skepp hit upp på våra stränder ... hahah!

Skål på den saken!
Skål på den saken, konsuln! Må det gå,

som herr konsuln själf önskar och hoppas!
Hahah!

Alla skrattade åt skämtet, men i allas ögon
lyste dock innerst en glimt af verkligt hopp.

Värdinnan ansåg sig likväl skyldig att smått
ursäktande förklara:

Konsuln skall nu inte tro, att gubben me-
nar allt hvad hän säger.

Gör jag inte det? Yisst sjutton! Hvar-
för skulle jag inte mena hvad jag säger? Själf
hoppas du ju också, att hafvet skall ge oss något.
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Du skulle nog ta så mycket du bara fick. Rus-
sinsoppa smakar dig nog fortfarande, skulle jag
tro. Gör inga miner där! Herrn förstår nog
våra behof och unnar oss gärna, eller hur?

Naturligtvis.
Där hörde du själf. Herrn tänker som jag.
Man får nu ändå inte önska fördärf åt

andra och ha lust tili sin nästas ägodelar, sade
Söderling, godmodigt leende.

Hvad hafvet en gång tagit, kan inte mera
räknas tili nästans ägodelar. Det är sjön som
får svara för hvad den tar och hvad den ger,
sjön tar af hvem den behagar och ger åt hvem
den behagar... tar af dem som har för mycket
och ger åt dem som har för litet. Förr i världen
bad man tili och med i kyrkorna att Gud skulle
låta skeppen förlisa.

Gjorde man det?
Ja, att Gud skulle välsigna stranden, all-

deles som man bad om god årsväxt. Nu ber man
inte mer i kyrkorna, men jag gör det ännu, när
det faller mig in.

Nå, men far
Morfar, morfar
Jag ber, jag... ber tyst för mig själf i

kyrkan, när jag någon gång råkar komma dit...
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jag passar på när prästen rabblar upp sin ramsa
om god årsväxt... Och det skulle inte skada,
om andra också gjorde det. När man inte ber
Gud om skeppsbrott, skickar hän heller inga...

Pappa
Morfar
Herrn skall inte mera fyllä på hans glas.

Gör dig inte tili, Emma! Tag du
exempel af din gamla far, och när du härnäst
besöker Herrens hus, så gack du och gör samma-

ledes som hän. . . och hvem vet, om du inte kan-
ske redan gjort det... offer har du säkert försökt
dig på, men du har väl inte offrat tillräckligt,
då det inte hjälpt.

Hvad för slags offer? fr&gade herrn ny-
fiket.

Åh, far pratar hara
Yisst tusan... litet hokuspokus, för att

Gud skall låta sjön ge... fisk och fågel och litet
af hvarje ... och för att kon skall mjölka och allt
möjligt... jo, jo, litet hokuspokus, kvinnfolket
förstår sig nog på sådant.

Nu skäms jag riktigt, sade värdinnan och
rodnade.

Hvad skulle det väl ligga för ondt i det!
Inte vill ju du och inte vill ju jag. .. inte vill
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vi ju tvi ng a honom tili något. San får ju
göra som hän behagar. Jag bara ger honom en

liten vink, föreslår bara. Inte behöfver hän ju
göra det jag ber honom om. Men om hän hör
min bön och tili exempel låter ett skepp förlisa,
så är det nog ett tecken på att Gud vill göra
som jag ber.

Af gammelfar kunde man ju vänta sig hvad
som helst, men det här började ändå gå en smula
för långt; det tycktes vara tid på att få gubben
att sluta.

Yinden friskar i och vattnet stiger, sade
värdinnan. Få se bara hur det går med pappas
båt, få se om det lilla ankaret skall hålla. Om
ni ger Kalle nyckeln tili boden, kan hän ju gå
och lägga ut det större ankaret.

Det håller nog. Låt det friska i bara.
Kanske blåser det snart en sadan hifvare, att de
får lof att kasta däckslasten ölver bord, om de
nu bar någonting att kasta. Alltid finns det väl
någon estskuta som kan vända kölen i vädret.
Och om det nu blef tjocka tili på köpet, så kan
det komma en stor tremastare och då får vi igen
herrans glada dagar. Och inte behöfdes det myc-
ket tili, om hän bara riktigt ville.

Hän? Hvem? frågade konsuln.
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Hän . .. hän, sade gubben med en blink-
ning.

Nå, och hvad är det far då egentligen hop-
pas på?

Hvad jag hoppas på? Herra frågar som
om det stod i herrns makt att ge. Herra ser så
förbannad ut som själfva fan. Jag har sett ho-
nom, jag, och vet, hur hän ser ut. Hän liknar
inte så litet en sådan där kroknäst och svartögd
stadskonsulent. Men af honom önskar vi ingen-
ting. Skall någon ge något, skall det vara en
annan.

Nu ser hän redan i syne.
Säg nu ändå, hvad ni önskar att hän skall

ge, hvem det nu än må vara?
Jag önskar hara en enda sak. Den som

har den saken, hän har allt. Och det är en kut-
ting, som rinner året om, sommar och vinter, vår
och höst, ideligen... en liter brännvin i veckan.

Naturligtvis! Och för den kuttingens skull
måste ett stort fartyg förlisa! skrattade värdin-
nan.

Jag svarar, när herra frågar.

Hvad skulle ni andra önska er, om ni fick?
frågade konsuln, och vände sig plötsligt tili de
öfriga i stugan.
2 Samvetet
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Och det var som om enhvar redan gjort sig
den frågan och haft svaret färdigt. Det var som
hade ett rus af oväntad lycka åter tagit dem
fångna, nu liksom alltid, när det bilef tai om
dessa ting och gammelfar tutade deras öron fulla
med sitt snack. Det lyste som en aldrig slock-
nande glöd i djupet af deras blick och flammade
som en lätt låga äfven på den rynkigaste kind.

Jag skulle önska mig en ko, som mjölkade
tio liter om dagen och som man aldrig behöfde
köpa hö åt! En ko som lefde utan mat och mjöl-
kade utan att sinä.

Med detsamma kunde du önska två, när du
nu en gång får.

Och ni?
Jag skulle för min del, smålog Söderling ...

smålog som om det blott värit fråga om ett skämt,
men uttalade ändå, med en lätt skälfning i rösten,
sitt hemligaste hopp... jag skulle vilja ha nät,
som aldrig kunde gå sönder och en båt, som al-
drig läckte.

Naturligtvis... för att du om vintern inte
skulle behöfva göra strå i kors, bvarken läppä
eller laga! Ja, ja, hvar och en bar nu sitt huf-
vud för sig. Ändå du, Kalle!

Låt mig säga, hvad du borde önska dig!
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ropade Helga. Du och Hanna borde få en ny
stuga, en ny egen båt, en ny egen ekstock och nya
fiskbragder.

Ge oss en motor! sade Hanna.
För att. i hvilket väder som helst kunna

fara tili staden? inföll värdinnan.
Ja, för att föra in fisken, som ni får med

de nya bragderna, och mjölken, som ni får från
den nya kon.

Kalle, en allvarlig och stillsam pojke, log:
Nå, nå, inte så mycket.
Åh, det gick nog med detsamma, sade gam-

melfar. När hafvet en gång börjar ge, kan det
lika gärna ge så det förslår.

Ändå du, Helga?
Jag behöfver ingenting, sade flickan kort

och liksom afvärjande.
Seså... tag nu bara för dig, när du får.
Jag har allt hvad Jag behöfver.
Hon om någon behöfde något, sade hen-

nes mor med plötsligt allvar och vände sig tili
den främmande. En sjuk, lungsiktig stackare,
som borde få droppar och vård ochi vinter kom-
ina inåt landet.

Mor, Jag vill inte härifrån, om Jag också fick
det; Jag har det nog bra på allt sätt här hemma.
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Om somrarna kan det nu gå, men vintern
lång hostar du allt så att det skär en i hjärtat.
Ack, här sitter vi gamla Moka människor och yrar
om allt möjligt; hafvet ger oss nog ändå ingen-
ting.

Det ger! Jag tror att det ger! Och det
må ge åt mig också, om du, mor, nödvändigt vill
ha det så!

Konsuln hade tagit fram en blyertspenna och
vändt sig mot bordet.

Jaså, det är således det där ni väntar er af
den stora, oväntade lyckan, sade hän. Ja, allt-
sammans ligger ju nog inom möjligheternas gräns.
Låt oss för ro skull räkna efter, hvad erä dröm-
mar stiga tili i reda pengar ...

Ja, räkna efter. Det vore roligt att veta.
... för hur mycket hafvet st&r i skuld tili er.

Alla skockade sig, genast med på skämtet, om-
kring bordet; läpparna logo, men innerst i ögat
låg samma glimt af allvar som hos småbarn,
som inte äro säkra på, om julgubben är skämt
eller allvar.

Gamla herrns brännvin, en liter i veckan
ä 2 mark litern, alltså 2X52, det gör 104 mark i
året. En lifstids brännvinspension steg såledea
tili ungefär ... ja, hur länge ämnar ni lefva ännu?
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-- Får jag min liter, så lefver jag nog minst
tio år tili.

Ni kunde lefva längre, om ni hushållade
med varan.

Jag dricker nog så mycket det finns att
dricka, men en liter i veckan för tio år f.-amåt
räcker nog.

Det var det.. . ungefär 1000 mark. Så
kommer vi tili värdinnans ko, som skulle mjölka
året om . . . hvar får man en sadan och tili hvilket
pris?

En ko, som mjölkar året om är detsamma
som två kor . . . när den ena står i sin, mjölkar
den andra.

Sammanlagdt omkring 400 .. .?

För det priset får man nog . . .

—■ Så kommer erä ständigt nya nät, Söderling?
Hur mycket behöfver ni tili dem?

Får Jag hundra mark om året tili garn, så
reder jag raig godt, när jag själf knyter dem.

Det vore alltså räntan på 2000.
Jesses!
Nå, det är mi inte hela världen.
Huru mycket behöfs det sedän tili de un-

gas bosättning?
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Kalle trodde att hän skulle få allt hvad hän
behöfde för 1000 mark.

Låt oss för säkerhets skull säga 2000,

Alit i allt således ungefär 4000 mark.
Det var kvickt uträknadt.
Men Helga blef ju utan.

Modern kom fram tili bordet, alldeles som om
det värit fråga om rama allvaret.

Om Helga fick tvåhundra mark, så kunde
hon fara tili doktorn och skaffa sig så mycket
droppar, att det räekte tili för långa tider, och
jag skulle i vinter föra henne tili en torrare plats,
eftersom de säger, att den sortens sjukdomar botas
bara på landbacken.

Således ännu flickans del därtill, eller, för
att runda af summan, jämnt 4500 mark.

Den som hade pengarna här på bordet!

—■ Måtte nu något skepp förlisa! skrattade
herrn och stack blyertspennan tillbaka i fickan.

Hör nu, konsuln får jag säga ett ord?
sade Söderling. Yi borde få ännu lika mycket
tili. Får vi en gång något, så kän vi lika gärna
få så mycket att vi kan köpa hela Utterskär, både
vår del och Korsus del.

Tror du att husbonden skulle sälja? frå-
gade Söderlingskan.
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Vjsst skulle lian sälja, jag vet att hän
skulle sälja! utbrast Söderling ifrigt. Hvar gång
jag råkar honom i kyrkan eller i staden, skrockar
hän: »Köp holmen så blir du af med honom med
detsamma. Jag vill inte vräka honom, när lian
nu en gång betalar sitt arrende, men när holmen
är din, så kan du ge honom en sådan spark, att
du blir honom kvitt!»

Hvem är Korsu?
Grannen . . . där i andra ändan af holmen,

sade Söderling.
Yärldens största skojare! En nättjuf! En

tjuffiskare! En tjufskytt! En sjöröfvare! En
likplundrare! skrek gubben.

Men värdinnan afbröt honom.
Man kan inte säga hvad allt hän är, men

det vill jag hara säga, att alltifrån den stund de
kom hit, så ha andra människor inte haft en
fridens dag. Hän slår under sig alla fiskställen,
hän gör rent hus på alla fågelskär, hän skrämmer
bort sälarna, när andra kryper på dera, hän fla-
xar omkring som en mås ölverallt och far af rned
fångsten midt för näsan på en .. . Gud vet om
lian inte är ute som bäst.

Inte i det här vädret, menade Söderling.
Det kan du ge dig fan på att lian är, sade
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gammelfar
... lian ligger väl och lurar på, att

det skall flyta upp någon drunknad stackare, som
hän kan hugga stöflarna af.

Nå men

Hvarifrån tror du hän hade de där stöflar-
na, som hän kaverade med för tre år sedän, om
inte från sjön, men sjön vräker ta mig tusan inte
upp stöflar utan att det följer ett lik med. Fy fan,
att dra stöflarna af ett lik, att stjäla af en död
och sedän låta liket ligga där och drifva.

Är det nu så stor skillnad på, hvar man
tar, när man en gång tar! inföll plötsligt Hanna.

Tala inte så, barnet mitt, du menar ändå
inte hvad du säger, förebrådde henne Söderling-
skan.

Det är ju nastan alltid någon döds ägode-
lar, som flyter omkring i sjön. . . har hän det på
sig eller har hän förlorat det... inte tycker Jag
att skillnaden är så stor.

Det är nog skillnad i alla fa11... du, min
lina stadsfröken, begriper det inte, men skillnad
är det, skall Jag säga! Och försök inte att ta
Korsu i försvar.

Inte gör hon ju det hellör, sade Söderling.
Hanna knyckte på nacken och reste sig och

gick ut. Hon sågs taga vägen ner tili stranden,



25

tili herrns motorbåt. Maskinisten bjöd henne om-
bord och hjälpte henne ned. Först sutto de i fö-
ren, sedän försvann Hanna in i kajutan, men kom
snart ut igen och satte sig midt emot den unga
uniformsklädda mannen och lät sig kurtiseras
af honom hvilket allt Kalle kunde se genom
fönstret, medan de andra fortsatte samtalet.

Ja, det skulle minsann vara ett bra knep,
tog gubben åter tili orda. Då vore hän vackert
lurad! Jag skulle inte se en nykter dag mer i
hela mitt lif, om det hampade sig så lyckligt, att
karien fick sparken från den här holmen! Hör
nu, herrn! Hvad är orsaken tili, att det som rätte-
ligen borde ske ändå aldrig sker här i världen?
Kan herrn säga det?

Jag vet inte .. . men emellanåt går det ju
ändå på det sättet. Och hvarför skulle det inte
kunna gå så också den här gången. Skål! Låt
oss hoppas, att sjön får och att sjön ger... att
något stort fartyg så snart som möjligt
lider skeppsbrott och törnar på här ute vid erä

stränder.
Nå, skeppsbrott behöfde det ju inte precis

bli, sade Söderling och försökte anslå en skämtsam
ton

...inte skeppsbrott precis
..

. Det kunde
ju tili exempel i tjockan ha kömmit ur kursen, så
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att man fick lotsa det tillbaka i rätt far och så
kunde ju kaptenen bjuda på en god cigarr i
bärgarlön det vore ju inte så tokigt, det heller.

Eller också kunde det ju tili exempel...
ja, för resten vet ni nog bäst själfva, hur ni vill
ha det.

Herrn drog på munnen och reste sig, under det
att samtliga de närvarande följde honom med in-
tresserade blickar och ett osäkert leende på läp-
parna. Skämtade hän eller menade hän allvar?
Hän hade ett djupt veck vid hvardera munvinkeln,
och hans ögon skuggades af buskiga, svarta bryn.
Hade hän möjligen gjort narr af dem hela tiden?

Skall herrn fara? Herrn tänker väl aldrig
ge sig ut i detta väder?

Det är väl nog redan tid på att knalla
sig i väg. Och inte lär det lugna på länge.

Snarare friskar det i.
Inomskärs går vi i Irvinet väder som helst,

hara vi ser prickarna, och dem ser vi nog ännu.
Det är en fin skuta, som inte behöfver

fråga efter väder och vind.
Lägger den inte i väg rakt som en skrak-

imge ... fören i vädret som en hals och plaskande
bakefter sig som med simt&r ... det var roligt att
se på, när ni kom nyss.
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Undrar, hvad en sadan där kan kosta?
Alltid kostar den ju något.

Flera tusen.
Säg tio och litet tili.
Det var vackra pengar, det.
Åhja!

Herrn tog afsked och gick, imponerande, lång

och bred, med den nya oljerocken kastad öfver
skuldrorna jättelik som en uppenbarelse från
en annan värld i bredd med de små fiskarna.

Söderling lunkade efter honom tili stranden.
Herr konsuln skall inte tro, att vi menat

allvar med allt hvad vi sagt, gammelfar och vi
andra. Gubben pratar alltid i vädret, när hän
fått sig en tår.

Herrn sade ingenting annat än: • Ja, ja, adjö
då, Söderling. Hän steg i motorbåten, som lag
för ett ankare i fören och med aktern i land, och
i samma nu satte den a! soin en uppskrämd sjö-
fågel, ett spöke, utan rök, utan segel, utan åror,
kilande ut ur hamnen lika plötsligt som den köm-
mit i en blink var hän försvunnen denne man,
som uppenbarat sig så oförmodadt i detta herrans
väder, utan att någon visste, i hvad ärende hän
egentligen kömmit, denne man, som förtrollat och
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förvirrat dem och förmått dem att blotta sitt in-
nersta för en vildfrämmande, en okänd.

Söderling kände sig plötsligt illa tili mods.
Hara hän nu inte tog alltsammans på allvar .. .

men också en herre förstår ju sig på skämt.
Kalle och gamle Utter hade kömmit ut för att

åse motorbåtens affärd, men hade inte hunnit half-
vägs tili stranden, innan den redan sköt ut ur
hamnen.

Hanna hade sprungit efter kikaren och skyn-
dat upp på utkiksberget.

Hän hälsar med flaggan! Adjö, adjö!
Kalle, skynda dig, annars hinner du ingenting
se! .. . Nu giek herrn in i kajutan.

Söderlingskan ensam stannade kvar hos Helga
i stugan. Hon satt med händerna i skötet en
stund, så sade hon, liksom uppvaknande:

Ja, där far hän nu.
Tänk, mor, tänk om det vore möjligt L..

tänk om hafvet hjälpte oss .. . om hafvet gaf det
vi behöfde!

Tro aldrig det. . . sade hon liksom afvär-
Jande, gå mi inte och inbilla dig någonting,
man skall inte tro på sådant.

Men om man trodde riktigt fast?
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Nej, nej, det kan man inte, suckade vär-
dinnan.

Men jag kan ... jag skall försöka ...

Seså, nu har du igen fått bloden uppåt huf-
vudet tack väre de där fyllbultarnas prat. Du
är ju alldeles röd ...

Det är du också, mor

—Gå ut och svalka dig, stackars barn ... Nå,
se på Hanna, hvad är det hon fäktar där midt

för grannens näsa!
Söderling och gubben stöflade in igen.

Hän påstod att den där motorn kostat öf-
ver tiotusen mark, sade Söderling. Men jagtror
nog att den har kostat tjugutusen.

Man måste ha stora inkomster, när man

har rad att halla sig med sådana där leksaker.
I staden finns det herrar, som har tili och

med femtiotusen i året.
Och hundratusen!
Hur ka n det finnas så rika människor?

Hur kan de bli så rika?
De ärfver i många led, de där stadsher-

rarna.
Inte ärfver de alltid. Några har lyckan

med sig.
Kanske. .

. kanske hittar de
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Hvad skulle de hitta ... de röfvar och plun-
drar och suger ut de fattiga ... det är nog sant
som socialisterna säger, morrade gubben, plötsligt
ilsken vid åsynen af den på bordet kvarblifna
flaskan. I helvete, låt mig bara bärga en sådan
där herres motor, då har jag allt, hvad jag be-
höfver. Där for den fan, men råkar maskinen
i olag i det här vädret, så ligger hän där, utan
segel och utan åror.

Sluta nu, pappa!
—Py tusan, en sadan gnidare! Skäms hän

inte att lämna kvar den här tomma flaskan, fast
hän har ruffen Ml af starkt.

Det var dumt, pappa, att ni pratade med
honom om allt det där. Hän kan ju tro hvad
som helst!

Låt honom tro, gärna för mig!
Inte får vi någonting . . . inte bar vi fått

och inte får vi heller.
Än sedän! det kan ändå vara roligt att

någon gång bygga luftslott, sade Kalle, som jämte
Hanna kömmit in.

Bygga luftslott! utbrast Hanna. Ja, det är
det enda du kan bygga...

Det uppstod en stunds trumpen tystnad. Ifvern
och entusiasmen nyss hade plötsligt efterträdts
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af en viss skamsenhet, en dof kansia af besvi-
kelse.

Ftyi! spottade gubben. Ja, ja, det kan
så vara att jag pratat smörja ..; Den som ändå
hade brännvin .. . Håhåja. Nu går jag och kry-
per tili kojs.

Hän stultade ut och hördes sparka tili något
i sin kammare på andra sidan om farstun.

Hvad har hän för sig nu igen?
Det var väl hara den tomma kuttingen.

Värdinnan hade samlat ihopkaffekopparna ocli
diskat dexn. Det hade börjat skymma. Det var

nästan mörkt i den lilla stugan. Man såg hvar-
ken att sy eller knyta nät. Helga steg upp från
sitt arbete och smog sig ut, ansatt af ett hostan-
fall. Hon hade sin egen sommarhydda på en
bergsklack ett litet stycke från stugan, det var
den gamla, ur sjön uppfiskade kajutan. Hon satte
sig på en bänk vid väggen, framför bvilken hon
hade ett litet blomsterland; hon såg Hanna komma
och stånna ett stycke därifrån, utan att märkä
henne. Kalle kom och ställde sig hakom henne.
Hanna kunde för blåsten inte höra hans steg.
Helga såg, att Kalle hade för afsikt att i smyg
taga henne om lifvet. Då vände Hanna sig om,
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slog undan hans hand och gick sin väg, men stan-
nade likväl snart igen och då hann Kalle åter upp
henne.

Hvad kommer åt dig, Hanna? Hvarför är
du igen så tvär?

Därför att det ändå aldrig blir något af
alltsammans! snäste Hanna. Jag kommer al-
drig i lifvet att bo i er gamla stuga, tillsammans
med alla de andra. Det har jag sagt och det
står jag vid och det vet du. Din nya stuga, som

du alltid talar om, är ju ännu inte påbörjad. Och
du har ju inte ens fått ekstocken färdig, fast du
hallit på med den hela sommaren.

Yirket tog slut.
En duktig kari skaffar sig nytt.

Kalle försökte slå bort saken i skämt.
Seså, bort med den sura minen. Den gör

inte din mun vacker. Yi ska bara hoppas att
hafvet ger ...

Hafvet kommer aldrig att ge er någontirig.
Hvarken dig eller de andra. Hafvet ger ingen-
ting åt drumlar och sölkorivar. Men åt Korsu
och hans yngel ger det. De är som måsarna.
alltid ute, alltid i farten. De är inte rädda för
något väder. Men ni Springer bara längs strän-
derna som strandpipare och väntar att vågorna
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ska vräka något i land. Aldrig kan du företa
dig något, aldrig får du något ur händerna. Jag
far tillbaka tili staden.

Det gör du inte, Hanna.
Jo, det är just hvad jag gör, och vill du

ha mig, så kom med. .. där finns det nog arbete
också för dig.

Hvad skulle det finnas?
Du kan ju bli spårvagnskonduktör eller

chaufför eller motormaskinist eller hvad som helst,
de har goda löner. Konsulns maskinist, som också
är chaufför, har tvåhundra mark i månaden...
jag skall nog skaffa dig plats alltid.

Hellre går jag då tili sjöss igen och för-
söker min lycka på det hållet.

Och kommer tillbaka med två tomma hän-
der som sista gången!

Det var inte mitt fel, att fartyget stötte på
grund och jag miste allt hvad jag ägde.

Där tycks ju sådant nog kunna hända!
Hanna svängde rundt på klacken och gick.

Kalle stod barhufvad kvar. Så kraflade hän Big
ett etycke högre upp på utkiksberget, och blef
stående där. Hans byxor voro rifna bak och hän
hade hål på armbågarna.

Helga tyckte så synd oxn honom. att hon fick
3 Samvetet
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gråten i haisen... Hanna kommer att öfverge

honom, hon gör det säkert. Om hon ändå ville
vänta ännu en liten tid... om hon ändå ville
tro ... Ty sjön måste ju en gång ge tillbaka
åt honom, hvad den tagit af honom. Sjön stod i
skuld tili honom. Hän skulle redan ha haft en
egen stuga, om inte hafvet farit af med hans
förtjänst.

Helga kände det plötsligt, som om allas, som
om hela världens olycka och elände hade hvilat på
hennes skuldror och som det värit hennes plikt att
lyfta af dem på ett ellei* annat sätt. Hon steg upp
och gick in i sin hod... Hafvet måste ge Kalle
hvad det tagit a! honom. Något fartyg måste
törna på, så att de skulle få bärga det. Eller
också kunde ju en däckslast kastas öfver bord
eller en stockflotte rifvas upp, så att hän fick
timmer tili stugan. Inte behöfde ju allt komma
på en gång . . . inte allt hvad hvar och en af dem
hoppades på. Utan bara någonting åt Kalle, nå-
got som hän kunde bärga och få hederlig bärgar-
lön för. Gammelfar kunde ju nog lefva utan sitt
brännvin... far utan sinä nät... mor utan sinä
kor ... inte behöfde ju heller hon själf något. De
reddo ju sig nog liksom hittills. Hufvudsaken var

att Kalle fick något... så att Hanna inte läm-
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nade honom. Ack, hvarför skulle nu också hon
själf ligga dem tili last, när hon inte orkade med
något ordentligt arbete ... inte orkade ro ... inte
orkade fiska! Hafvet måste betala tillbaka at
Kalle hvad det stulit af honom.

Och Helga föll på knä bredvid bädden och
bad:

»Gode Gud, om det är din vilja, att något
lartyg stöter på grund, så låt det göra det så,
att vi kan bärga det. Jag tror, att du låter
det ske. Låt det ske för din eviga barmhärtig-
hets och kärleks skull. Men låt ändå inte för
vår skull människolif gå förlorade.»
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När männen följande dag drucko sitt morgon-
kaffe, såg Söderlingskan strax, att de sofvit sin
natt lika dåligt som hon själf. De voro slöa och
slappa och gäspade högljudt.

Det har lugnat en smula och det ser också
ut, som om vattnet skulle börja falla, sade hon
tili slut för att någonting säga.

Ingen svarade. Så snart gammelfar sörplat i
sig sitt kaffe, gick hän ut, tog kikaren under
armen och stultade i stickande motvind upp tili
utkiksberget, därifrån hän, efter att en stund ha
granskat horisonten, återvände för att gäspande
och spottande försvinna i sin egen kammare på
andra sidan om farstun. Kalle väntade, tills hän
öfvertygat sig om att guhben hängt kikaren till-
baka på dess plats ofvanför farstudörren, tog den
därifrån och begaf sig sedän, äfven hän, upp tili
berget. Söderling hade lagt sin pipsnugga på
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fönsterbrädet, och när hän såg Kalle återvända,
gick hän och mötte honom och öfvertog i sin tur
tuben. Kalle kom in, satte sig och stirrade slött
i golfvet med händerna hängande mellan knäna.

Kom och drick kaffe nu, flickor, och gå
sedän, ni också, och titta, hvad sjön kan ha att
ge, sade värdinnan spefullt. Kanske har erä

ögon bättre lycka med sig än karlarnas.
Hanna stod i farstun och kammade sig, med

ett buttert drag kring sinä tjocka läppar och i
sitt mörka ansikte. Helga satt redan vid noten
med insjunket bröst och krökt rygg; hennes hän-
der rörde sig flinkt, men ögonen lyste med hetare
glans än vanligt. Alit emellanåt kastade hon en
snabb blick ut genom fönstret, men såg lika snabbt
bort igen, liksom för att öfvervinna den nyfiken-
het, som förmådde henne att titta ut.

Hvad skulle det synas något! Det är lika
sniket som alltid, inte ens en plankstump har det
vräkt i land. För resten hade nog grannen för
länge sedän farit af med det. Käringen hans låg
som vanligt på lur där uppe. De har säkert vakat
hela natten, turat om att hålla vakt.

Har också ni redan värit och kikat...?
frågade Helga.

Hur skulle jag inte ha värit, jag passade
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på medan kaffet kokade. Hvar raånne Korsu
själf och hans pojkar håller hus, eftersom man inte
sett skymten af dem på ett par dagar. Troligt-
vis ligger de på lur på Ytterskär. Och då lönar
det sig nog inte för oss att kika. Men man skulle
tycka att vara karlar lika så gärna som de kunde
ligga där och vakta... Hörde ni någonting i
natt, flickor?

Inte jag åtminstone, sade Hanna.
Jag tyckte mig alldeles höra rop och nöd-

skott och karlröster, men sådant tycker man ju
sig alltid höra. Gubben drömde väl och smällde
klackarna mot sänggafveln hän drar ju into
af sig stöflarna ens tili natten. Säkert är ändå,
att någon smog sig förbi boden åt Ormskär
tili. Om dagen vågar de sig nog inte åt vårt håll,
men om natten smyger de omkring här och tai*
hvad de får. Det var också, som om man rullat
tomma tunnor öfver berget eller som om de kas-
tats upp af vågorna, och så igen rullat tillbaka
i sjön. Huru jag än försökte dra täcket öfver
hufvudet, hörde jag ändå hela tiden de där ljuden.
Att man nu också ständigt skall tanka på så-
dant ... att man nu inte ens om natten kan få
ro! Fast man hundrade gånger säger sig själf.
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att det inte är möjligt, så alltid ligger man ändå
och väntar ...

Mor! sade Helga plötsligt.
Ja, hvad vill du?
Ingenting.
Hörde du kanske ändå någonting?

Nej.
Hvad jag vore glad, om jag en gång i

världen kunde bli kvitt den här ständiga oron
och väntan... Håhå, kaffet är ändå bra godt
så här på nykter mage. Hvad skulle lifvet vara,
om man inte hade den välsignade kaffetåren. . .

om man måste börja sin dag utan en skvätt. ..

ja, ja, det finns ju nog sådana fattiga stackare...
Måtte det vara sista gången vi här i huset pratat
och profeterat om de där rikedomarna. I morgon
far vi ut och fiskar, hafvet må säga hvad det
vill. Det vore minsann märkvärdigt, om inte
den här vinden, som nu blåst tre veckor i sträck,
skulle drifva åtminstone strömmingen hit tili våra
vatien. Och det är ändå den, som vi slutligen
ska lelva på. Om ändå våra karlar vore af
annat virke och inte sådana evinnerliga drullar
och latmaskar.

Hanna, som ändtligen kömmit och druckit sitt
kaffe, nickade gillande.
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—Få nu se, hvad de gör i dag. Ingenting,
naturligtvis.

Kära mamma, gräla nu inte på far när hän
kommer.

Kommer hän redan? Inte behöfver du
lära din egen mor.

Söderlingskan var tyst en stund. Kalle reste
sig, tog sin rock och sågs styra kosan ned tili
stranden. Söderlingskan stod också i beråd att
gå ut, men dröjde likväl och fortsatte, i det hon
slog i en påtår åt sig.

Och den där motorherrn sedän, konsuln,
eller hvad hän nu var! Gör sig gemen, kantänka,
och purrar i oss allt möjligt, hara för att sedän
skratta ut oss i smyg. Räknade inte den skam-
lösa karien på pennin ut, hvad sjön skulle kunna
ge oss, alldeles som om hän tagit pengarna ur
sin egen plånbok och smällt dem i bordet. Och
alla flög vi naturligtvis dit som flugor kring en

sockerbit. . . jag kan just tanka mig, hur hän
skrattade i skägget. Herrarna skratta alltid bak
ryggen på oss. Nu sitter hän väl som bäst i
staden och berättar, hur folket på Utterskär går
och väntar att tusentals mark skall komma vrä-
kande i land och drömmer om att köpa holmar
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och Gud vet hvad. Det fattades bara, att gran-
nen fick veta allt hvad vi pratat och pladdrat.

Huru skulle hän kunna få veta det?
Yar säker på, att hän, när hän härnäst

kommer tili staden, snokar rätt på konsulns dräng
och lockar ur honom alltsammans. Du talade
med honom, du, Hanna -.. hvad för slags kari
är hän?

En treflig, ung pojke.
Jag tyckte ni kucklade litet för mycket med

hvarandra... i mitt tycke passar det sig inte
att en annans brud slår sig i slang med första
bästa karlslok. Och jag tyckte att Kalle såg
betryckt ut.

När har man då sett Kalle annat än be-
tryckt?

Det skulle inte förvåna mig det minsta,
om Korsus käring endera dagen kom hit och frå-
gade: »Nå, har ni fått de där tietueen redan?»
Sanna minä ord, så har vi henne snart här! Men
må hon komma, hon skall nog få svar på tai.
Nå, där kommer pappa från berget. Hän får
nog vänta lika länge på sitt bindgarn som jag
på minä kuddor.

Mamma, lofva att du inte säger något åt
far, det gör mig så ondt, när du trätcr på honom.
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NeJ, jag skall inte säga något.... nu tar
jag stäfvan och går, och mjölkar ...

Hon kunde ändå inte hålla sig, när Söderling
i detsamma trädde in.

Hvarför kom du därifrån nu redan? Du
kunde ha kikat en liten stund ännu, så hade det
kanske kömmit, det som du väntar på.

Inte väntade jag på något... jag kikade
nu annars hara.

Jaha ... du beundrade kantänka den vackra
utsikten. Du skulle ha hallit på med det en stund
ännu. Var Korsus käring ännu kvar där uppe?

Jag såg inte.
Hon gick, men vände sig ännu om i dörren.

Får man fråga, hvad våra raska karlar
tänkt företa sig i dag?

Har du ännu kvar en liten tår i pannan?
Alltid finns det väl några droppar och

finns det inte, så kokar vi en ny panna... sedän
orkar du kanske taga ihop med något... för
se kalfe, det har då en förmåga att sätta fart
i folk!

Jag skall slå i, kom Helga emellan.
Du och Kalle kunde nu ändtligen en gång

i världen kupa potatislandet.
Då ropade Helga:
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Kalle ror ut tili hafs!
Jaså, hän är vid det lynnet nu? Inte me-

nade jag ju något illa. Trodde hän nu verkligen
att jag ville skicka honom tili Ytterskär i det
här vädret? Hvad lönar det sig nu mera! Har
någonting flutit i land där, är det nog horta för
längesedan. Alit hvad som görs här, görs natur-
ligtvis hakvändt... För ut plogen, så kommer
jag med och hjälper tili sedän den är väl i
skick, eller hvad?

Jag skulle nog tro det.
Men Söderling måtte i alla fall inte ha värit

riktigt säker på sin sak, eftersom hän tog spik-
lådan med sig, när hän gick.

Tag rep med detsamma inte håller hara
spikar den var redan i våras i olag.

Har du någon stump tili hands?
Där hänger ju en midt för näsan på dig.

Söderling tog repet och gick. När hän gått,
vände sig värdinnan tili Hanna och frågade:

Har det kömmit någon fnurra på tråden
er emellan, eftersom hän gaf sig i väg litan att
säga ett ord?

Inte så vidt jag vet, sade Hanna.
Jag tyckte det såg så ut.
Behöfver ni murgrytan?
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Hvad skall du ha den tili?
- Jag tänkte byka minä kläder.

Är det sant, hvad du sade, att du tänker
resa din väg?

Åt hvem har Jag sagt så?
Helga sade, att du hotat Kalle med det.
Nå, om Jag också skulle resa, än sedän...

men nog kan Jag väl ändå byka minä kläder, fast
Jag också stannar. Yar det något annat ni ville?

Nej, byka du på hara.
Jag har nog själf samlat bränsle åt mig,
Hra, hra.

Hanna gick.
Där får Jag mig nog en amper sonhustru

om hon nu någonsin blir det, fnyste Söder-
lingskan, när dörren slogs igen efter Hanna.
En sadan slyna! Det vore inte så stor skada
om hon också for sinä färde. En sådan där
stadsfröken är ingen lämplig hustru åt en fattig
fiskare.

Så gingo de igen tili Helgaa sorg hvar
tili sitt, trumpna, tvära o eli ondsinta redan från
tidigt på morgonen— några för att sura för sig
själfva, såsom Kalle och Hanna, andra för att
träta och tvista, såsom mor och far om en stund



45

på potatisåkern det varsta arbete de visste.
Och när det började på detta sätt, skulle det vara
så länge ostan höll i sig.

Helga ensara satt kvar i stugan vid sin not,
med en röd fläck på hvardera kinden och ögonen
brännande af tårar. Trädnålen flög mellan de
smala, flinka fingrarna, lopp genom maska efter
maska och slog knut efter knut. Och ur hennes
insjunkna bröst steg, regelbundet som andhämt-
ningen, en torr ihålig hosta.

Hon hade plötsligt fått klart för sig; jag
gjorde orätt, då jag bad tili Gud soin jag gjorde.
Just lördenskull bar denna storm ingenting gett,
bara för att jag bad. Man får inte be Gud om
sådant. Gud ger ingenting åt dem, som afundas
andra det de bar och önskar fördärf åt sin nästa.
Hur skulle Gud vilja ge något åt dem. Det är
stor synd att bedja honom om sådant. Först
och främst borde vi be tili Gud, att hän skulle
ge oss ett annat och ett bättre hjärta. Kanske
hjälper det inte, hur man än ber, när det rå-
der ett sådant hat mellan grannar som hos oss.
Måste man be för sin fiende? Måste man be, att
hafvet skall ge åt Korsus på sarama gång som
åt oss? Den som ändå snart fick gå i kyrkan
och tala med lärarinnan ...
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Söderlingskan kom från fähuset, med stäfvan
Ml af skummande mjölk, plötsligt i en helt annan
sinnesstämning än nyss. Hennes rörelser voro vis-
serligen ännu tvära och kantiga och rösten hade
kvar sitt sträfva tonfall, men i hennes ögon låg
leendet på lur och rynkorna i hennes ansikte voro
på god väg att slätas ut.

Det är ändå en välsignad sak, att den
ko n ändå ger någonting. Och det har vi att
tacka höet och vassen för, som vi bärgade i träs-
ket på Ormskär. Gräfde vi hara ett utfallsdike
där, så kunde vi föda två kor här på holmen och
det utan alla konsulns pengar. Och mer än hundra
mark skulle det inte kosta. Och det skall jag
sannerligen spara ihop, om det också gällde att
knappa in på kaffet. . . Det är ändå en rar ko,
vår Tepla. Tittar och bligar den inte på en, rakt
som om den var belåten med att få ge och ha
något att ge. Sjön kunde gärna vara lika gifmild
som Tepla . ..

Och medan hon sysslade med mjölken silade
den, ställde kärlet på hyllan och täckte öfver det

fortsatte värdinnan:
Och tjock som grädde är den... Sörj mi

inte, Helga, fast jag emellanåt träter en smula.
Jag måste ju, jag kommer ju ingen vart, om jag
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inte ibland tar in en smula på skotet. Focken
deras iefver ju alltid. Nu skulle så visst och
säkert plogen inte ha blifvit lagad och potatis-
låndet inte plöjdt, om inte jag .. . Och inte läm-
nar Hanna Kalle, hvar skulle hon få sig en bättre
fästman.. Låt henne bara gno på med klappträt
en stund, så blir hon nog själf mjuk och foglig
igen... Mojnar det inte redan? Före middag
har vi kanske redan fint väder och i natt kan
vi fara ut på fiske. Och i morgon har vi kanske
en tunna saltad strömming. Hufvudsaken är, att
vi är förnöjsamma.

Den som det kunde
Det finns en sak, som jag bara behöfver

tanka på för att strax bli glad i hågen, hur mörkt
det än kan se ut för oss. Och det är, att vi här
i buset inte bar en enda sak, som vi med orätt
kömmit oss tili, inte en enda småsak, sora vi
olofvandes behållit. Alit som vi emellanåt bärgat
ur sjön, bar ärligt anmälts i tullen, såsom lagen
fordrar. Tulluppsyningsman säger alltid: »Inte
behöfver man nu besvära sig för allt smått.»
Som tili exempel, när det där tomma vinfatet dref
i land här, du vet, det där som vi nu bar som
brunnskar. »Litet eller mycket», sade jag åt tull-
berrn, »men det är nu en samvetssak för oss».



48

Hvad som är rätt, är rätt... Inte en gång har
jag vägt orätt i fiskarhamnen, om också fruarna
tittat aldrig så länge bort. Det finns här ute
inte mer än en enda kvinna som inte lägger sämre
vara i kärlets botten och bättre ofvanpå. Jag
har alltid den sämre varan i skilda kärl och den
bättre likaså för sig ... En gång sade assessor-

skan åt mig på marknaden: »Är det nu säkert,
att alltsammans är lika godt som det ni visar?»

»Vili assessorskan att jag vänder upp och ner
på fjärdingen?» sade jag. »Ne], det behöfver
Söderlingskan inte göra, jag skämtade bara. Alla
veta ju nog att Söderlingskan aldrig be-
drar.» Där satt Korsus käring i båten bredvid
min och hörde alltsammans, fast hon inte låtsade
det. För det är nog sant, att det inte finns större
lycka här i världen än att man vet med sig själf,
att man är ärlig. Hvad skulle pengar, rikedom,
makt och ära betyda, om det inte fanns ärlighet.
Jag begriper inte, hur man skulle härda ut med
den ständiga rädslan för upptäckt, som Korsus
säkert hvareviga dag måste lefva i.

Månne de stackarna ens företå att vara
rädda

Har jag någonsin taiat om för dig, hvad
pastorn en gång sade om oss?
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Helga visste nog, hvad som komma skulle,
men lät henne gärna berätta historien en gång

tili.
•—■ »De är skärgårdens adel, dessa Söder-

lings. De är af den gamla stammen. Söder-
lings är nastan de enda hederliga människorna
i hela skärgården. Aldrig har man hört om dem,
att de skulle ha stulit, roffat åt sig eller ljugit.
Och är det inte ett hån af ödet, att de har skär-
gårdens största skojare tili granne?» Åt hvem
var det nu igen hän sade det?

Åt lärarinnan
Ja, ja ... du berättade det

Söderling stack in. hufvudet genom dörren.
Nu står plogen på potatisåkern.
Bra, hra, jag kommer. Helga, sitt nu

inte här inne hela dagen. Du kunde ju gå tili
Ormskärsviken och se efter, om det kömmit id
eller braxen efter stormen.

Söderlingskan skyndade ut med raska steg,
gnolande en psalmvers.

Då Helga efter en stund hunnit hvarfvet ut,
sköt hon noten åt sidan och begaf sig ut äfven
hon.

4 Samvetet
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Yinden mojnade och himlen såg ut att klarna.
Innan Helga hunnit tili nothuset och fiskboden,
stack solen redan fram mellan moinen. Hon
fick plötsligt behof att känna dess värme och
på samma gång komma i lä. Och hon visste
hvart hon skulle gå. Hon styrde sinä steg mot
det af en smal ränna genomskurna näset mellan
yttre och inre hamnen, nådde, hoppande från sten
tili sten, den motsatta stranden och befann sig
i och med detsamma på Ormskär.

Det var en stor, tämligen högländt holme, med
brantstupande klippor utåt hafvet, hvilka åt land-
sidan sänkte sig i långsluttande, släta hällar.
Midtpartiet liknade en omstjälpt jätteskål, hvars
kanter tallit gamman i en labyrint af väldiga
klippblock. Hellan de splittrade hällarna växte
här och hvar i remnor och klyftor knotiga mar-
tallar, på andra ställen frodades ljung och blå-
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bärsris; i skrefvorna kändes blåsten aldrig af
och här förnams icke ens under starkaste storm
hafvets brus och bränningarnas dån.

Denna plats hade för Helga, allt sedän hennes
barndom, värit ett undrens och öfverraskningar-
nas förlofvade land. Hit förirrade hon sig alltid på
sinä bärplockningsfärder, här dröjde hon alltid
en stund, innan hon åter letade rätt på stigen,
som från skrefva tili skrefva, från hali tili hali
slingrade sig upp tili holmens högsta punkt, en
kupfomig bergsplatå, ställvis bevuxen med blå-
bärsris och längs marken krypande granar, ställ-
vis siat som blankpolerad sten. Högst uppe fanns
en liten sank fläck med svällande mjuk mossa, i
hvars midt en ensam ai växte, rund i toppen som
en tali och med en knipholk fästad vid stammen.

Det blåste ännu en lätt bris och alen skakade
sin topp, otåligt och liksom afvärjande. Det var
fullt solsken och hafvet bröt sig i skum öfver
kobbar och grund. En molntapp drog då och då
öfver solen och kastade sin skugga först öfver
gården där hemma, där far och mor med krökta
ryggar stretade vid plogen och röken från Kannas
gryta hvirflades omkring af nyckfulla ilar och
sedän öfver Korsus sida, där intet annat syntes
än åsen af deras stuga och vindsfönstret, hvilket
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liksom ett lurande öga ständigt stirrade öfver
berget in på Söderlings område.

Helga sökte lä och fann det där hon väntade.
Ett stycke lägre ned, där klippväggen gjorde en
krökning, fanns en slät yta, lik en naturlig liten
borggård, sluten åt tre sidor, men öppen för
östersol, varm och skyddad för vindar. Rätt in-
under låg viken som en lugn damm, blott genom
ett smalt sund mellan klipporna förbunden med
hafvet.

Här var utsikten fri; åt ena sidan vidgade sig
hela den stora Österfjärden med Sälskärs fyr häg-
rande vid horisonten, åt motsatt hali utbredde
sig den inre skärgården med sinä hundratals hol-
mar, och i fjärran skymtade fastlandets taggiga
skogskontur.

Detta ställe hade i många år värit den en-
samma, utan jämnåriga kamrater uppvuxna flic-
kans lekplats. Annu syntes spår af kyrkorna
och gårdarna och inhägnaderna med kor och häs-
tar och får, hvilka hon som barn byggt upp
alltsammans af små, vackra, mångfärgade stenar,
röda, blå, hvita, bruna, spräckliga, dem hon ploc-
kat vid stränderna och burit hit upp i förklädet.

För det lekande barnet hade sommaren här i
lugna, leende dagar, då stugan blef trång och
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kvaf, slösat alla sinä skatter, för den med öppna
ögon drömmande lilla flickan hade hafvet visat
alla sinä under villa och verklighet: de ski-
nande hvita seglen i fjärran, ejderflockarnas lek
kring skären, de gråtande salama ute i sjön och
rymdens skrattande måsar skeppet, som stun-
dom sköt fram öfver hafvets glittrande solväg
med svällande segel och yrande skum kring stäf-
ven också i stiltje, jättelikt sfort på afstånd, men

mindre och mindre ju närmare det kom .... än
upplösande sig i luften som en töckenslöja, än stry-
kande tätt under stranden knappast större än
en skötbåt, men riggadt som ett riktigt skepp
med tre master och rår och ilande mot sun-

dets mynning .. . Men när flickan skyndade ned
för att taga emot det, syntes icke ett spår däraf,
icke ens en hvirfvel i vattnet. Men det hade
värit där, det var »änglarnas skepp», med hvilket
de stundom kommo i land för att koka kaffe...
Hon hade hört sång och musik, liksom en kör
af klingande barnröster. Ofta, när helst hon blott
riktigt önskade det, kunde hon se det nalkas. Och
emellanåt hade hon också, när hon kömmit hit
upp, sett det lämna sundets mynning och styra
ut raot fjärden, krängande som för en stormby
med seglen nästan snuddande vid vattnet som
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en uppskrämd fågels vinge, och växande i stor-
lek ju längre ut det hann på sin solväg. Därför
rörde hon sig alltid tyst och stilla här uppe i
hopp ora att en gång kunna öfverraska det, en

gång få se det på närä hali. Men huru försiktigt
hon än smog sig hade det ändå alltid hunnit
lämna sundets mynning innan hon kom fram.

Många år hade redan gått sedän skeppet upp-
hört att komma och fara, men alltjämt smog sig
Helga på tå hit upp. Ty i viken fanns nastan
alltid en eller annan sjöfågelkull eller också stodo
där id och braxen i stora stim och det var en
lätt sak att fånga dem, ora man stängde tili vi-
kens utlopp.

Antagligen rörde sig där äfven na ett braxen-
stim att döma af ringarna i vattnet. Men innan
hon gick att närmare taga reda på, huru det för-
höll sig, satte hon sig på en solbaddad sten,
lutade sig mot klippväggen, också den het sora en

ugnsmur, och lät solen smeka och steka sinä lem-
mar, hvilka nastan alltid kändes kalla.

Och samtidigt njöt hon af tanken att modern
åter var vid godt lynne.
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Söderling och hans hustru stretade alltjämt
vid plogen, hän dragande, hon skjutande på.
Båda voro redan trötta och hade gärna pustat
ut en stund, men hvardera väntade att den andra
skulle föreslå det, och när inte den ena sade något,
gjorde inte heller den andra det.

Gammelfar hade stöflat ut ur sin kammare
och ställt sig vid stugknuten, men tycktes inte
ha klart för sig, hvad lian egentligen skulle taga
sig tili. Hän stod där med händerna i byxfickorna
och krökta knän, kutryggig och sur i synen, och
hans föraktfullt neddragna mungipa hade just
utsändt en den allra föraktfullaste stråle af to-
bakssaft, då hän såg Helga vinka uppe på al-
berget.

Hvad i heleike fäktar hon för?
I detsamma fick också Söderlingskan syn på

flickan och stötte plogbillen så häftigt i fåran,
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att Söderling, som drog, var närä att ramla bak
länges.

Hvad fäktar hon för? Har hon sett något
i sjön? Vi ser redan! Vi kommer, vi kom-
mer! Sluta då!

Hon gjorde en afvärjande rörelse med han-
den och visade varnande åt Korsus hali. Helga
tycktes förstå hennes mening, ty hon försvann i
samma ögonblick.

Hon har säkert sett något i sjön. Hvar-
för kunde hon inte komma ner och säga tili?
Skall nu hela världen behöfva veta af det, om
det också ligger en plankstump i sjön. Alltid
skall hon då fjäska i väg.

Antagligen har hon sett fisk i Idviken,
sade Söderling.

Gå efter näten då! Hanna, hvart tar
du vägen? Är fliekan rakt besatt?

Men Hanna, som också hon sett Helga, skyn-
dade redan öfver näset, med kjolarna fladdrande
kring benen.

De öfriga hade med näten på ryggen
just hunnit öfver näset tili Ormskär, då Hanna
redan kom springande från Idviken med glödande
kinder och glänsande ögon.

Det finns byte i sjön . . . byte i sjön!
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Hvad för slags byte .... hvar då?
I Idviken.... Helga såg ... jag såg
Hvad såg ni.. . hvar är Helga?

De försökte visa sig lugna och likgiltiga alle-
sammans, far, mor och gammelfar, men darrade
ändå en smula i knävecken.

Helga är där
Helga stod uppe på berget; hon andades tungt

och spottade blod, men log på samma gång. Hon
fick inte ett ord öfver sinä läppar, men pekade
ifrigt ut öfver viken.

Men säg då i Herrans namn, hvad det är?
Jag vet inte, flämtade Hanna.
Såg du verkligen något?
Stora svarta ... pösande

... buntar...
fyrkantiga som packlådor . . . hela viken är full
af dem.

Hanna vände om och rusade tillbaka samma
väg hon kömmit. Näten slängdes med en duns
i marken, och med Söderlingskan i spetsen skyn-
dade de gamla bort längs stranden. Först gick
vägen öfver släta hällar, så gjorde den en krök
kring ett sankt ställe, följde sedän åter den jämna
strandremsan och förde sist öfver en utskjutande
klippudde, och där låg sedän Idviken med brant-
stupande stränder på ena sidan, långsluttande på
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den andra. Gammelfar i sinä högskaftade stöf-
lar orkade inte hålla jämna steg med de andra,
snafvade ett par gånger, föll och nådde som den
siste, arg och svärjande, stranden, där de andra
stodo stumma och flämtande.

Hvad de sågo var en massa fyrkantiga före-
mål, sammanpackade i en tät klunga, som fyllde
nästan hela den innersta delen af viken. Yid för-
sta ögonkastet kunde de icke säga, hvad det var.

Omhöljet utgjordes af grof säckväf och de voro
omsurrade med stållinor.

Hvad i ali världen kan det vara? Torf-
ströbalar är det inte, men någon sorts balar är
det ändå.

Yi halar en i land.
Det behöfs inte, sade gammelfar, jag

ser redan på utanskriften att det är bomulls-
balar.

Med förenade krafter halade man likväl en i
land. Söderling sprättade med sin knif upp säck-
väfven och drog fram en näfve torr, oskadad
bomull.

Lange har de inte legat i sjön.
Det är säkert en däckslast
Hur mycket tror du en sadan där väger?
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Halen lättades från marken och dess vikt upp-
skattades tili ungefär hundra kilo.

Hvad tror ni den där kan vara värd?
Hvad kostar bomulln kilot?
Aspöålderman berättade att hän en gång

bärgat en homullsbal och fått femtio mark i hitte-
lön en tredjedel af värdet.

Den skulle således vara värd så där om-
kring hundrafemtio mark.

Hur många är det?
Alla räknade, pekande med fingrarna, och

kommo upp tili aderton stycken.
Där är ännu två och i vikmynningen kom-

mer en tredje.
Alltså åtminstone tjuguen
Det blir omkring tretusen mark i pengar!

skrek Hanna.
Och i sjön kan det ännu finnas huru många

som helst!
Det är naturligtvis hara en liten del, som

hittat in i viken.
Men hur i ali världen har de alls hittat

hit?
Ja, det är då ett riktigt underverk!
Det är nästan, som om Gud själf hade

skickat dem hit. .
. drifvit dem som får i en kätte.
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Så är det... jag Vet att det är så, hvis-
kade Helga, som kömmit litet senare än de andra,
med svag, knappt hörkar stämma.

Veden kom ju också den gången ... fem
famnar på en enda natt.

Det var samma vind som nu
Och inom kort var man färdig med en för-

klaring på kuru undret skett. Balarna kade an-
tagligen kamnat i sjön på så sätt, att en störtsjö
i ett enda slag sopat däckslasten öfver bord och
sedän hade stormen drifvit dem framför sig pre-
cis som en fårskock. Eftersom de inte vräkts
upp på Ytterskär, där vanligen allt vrakgods flöt
i land, hade de tydligen passerat Öster om kol-
men. På driften därifrån hitåt skulle de säkert
ka skingrats, om inte vinden, som låg snedt mot
stranden, småningom fört dem mot sundets myn-
ning, som de inte kunde komma förbi, då skäret
här stack ut en kten landtunga, som stängde
vägen. Och där voro de fångade rakt som i en
ryssja .. .

Detta var gamraelfars teori om saken.
Helga log för sig själf. Hon viss t e, huru

de hade kömmit. . . sinä egna vägar .. . raka vä-
gen dit, där de nu lågo ... tretusen ... tretusen
mark

... som fallna från himlen!
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—De må nu ha kömmit hur sora helst.. .

men nu ska vi ha dem i land och det genast,
sade Söderlingskan nastan med gråten i haisen.

Kalle kunde just gärna ha värit här och
hjälpt tili, sade Söderling.

—Yi reder oss nog utan honom. Intet söi
nu! Kalle må hållas där hän är.. . det kan fin-
nas hur många som helst af dem kvar Ute i sjön.

Helga log åter.
Hon v i s s te, att det inte fanns flere i sjön.

Seså, sola inte nu!
Nå, inte far de härifrån

—Än sedän ... sola inte nu!
Söderlingskan var nastan andfådd, innan hon

ännu ens hunnit taga itu med arbetet.
Vi kunde ju ändå få frukost först.
Var så god... var så god... men jag

stannar här ... ät du bara och rök på saken och
ta dig en lur. >. Hanna och jag reder oss nog
ensamma! Hanna, spring hem efter b&tshaken!
Och låt näten ligga där de ligga ... så tror gran-
nen att vi håller på med fisket.

Hon grep sig genast an raed arbetet och de
andra måste följa hennes exempel. Balarna ha-
lades först allesammans upp på den långsluttande
stranden och släpades därifrån högre upp tili en
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undangömd plats mellan två klippblock, där de
hvarken från land- eller sjösidan kunde upptäckas

Sedän öfvertäcktes de med mossa och IJung.
Den som kan hitta dem här måste minsann

ha fint väderkorn.
Hvarför måste de gömmas så där? frågade

Hanna.
Eljes bara, svarade Söderlingskan.

Man hade knappt hunnit växla ett ord. litan
mat och utan dryck hade man bråkat hela dagen.
Det var redan skumt, då man begaf sig hemåt.
Yinden hade alldeles mojnat ut och det duggreg-
nade. Helga hade gått en stund före de andra
för att sätta kaffepannan på och göra kvällsvar-
den i ordning.

Kalle har också kömmit hem! ropade hon,
när de andra syntes i dörren.

Kalle satt tyst vid bordet under fönstret, våt
och trött som det tycktes.

Nu kunde Söderlingskan icke längre hålla sig.
—Vi har tretusen! Hur mycket har du,

pojke!
Kalle lyfte ett vått föremål från bänken upp

på bordet.
Hvad är det? Hvad är det du har där?
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Utan att svara steg Kalle upp och gick ut.
Hvad kan det vara? Hvad är det för en

rulle? Tänd på lampan, så att man kan se!
Rullen, som " alle lämnat på bordet, visade

sig vara ett läderfodral. Inuti det lag ett an-
nat fodral af vaxduk, ur hvilket man drog fram
en bunt papper, antagligen skeppspapper. Och
när man vecklade upp dessa, föll en sedelpacke på
bordet.

Hvad... hvad i ali världen. . . det är ju
pengar .. . Pojken har ju... hittat pengar.

Hanna rusade ut. .Kalle stod framför trap-
pan midt i regnet.

Kalle, du har hittat pengar! Vet du af,
att du hittat pengar?

Ja.
Kalle!

Hon ville kasta sig om hans hals, men hän
stötte henne ifr&n sig och gick mot stranden.

Hvad fattas dig?
Ingenting.
Kom in! Men hän fortsatte. Hanna

skyndade åter in.
Det är flera tusen! ropade Söderlingskan,

- Gud vet huru många tusen! Hon försökte
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förgäfves räkna pengarna. Räkna du, Hanna!
Hvad är det för ett lands pengar?

Tien gulden, stafvade Hanna. Och en tia
står det på dem alla ... nej, på en del är det en
femma.

Ge hit... hur många är det?
Åtminstone hundra.
Hur mycket är det i våra pengar? Kalle

borde veta det. Hvart tog hän vägen? Säg åt
honom, att hän skall komma in. Hvarför kom-
mer hän inte.
- Jag vet inte, hvad hän har lått i sitt huf-

vnd nu igen.
Men i detsamma inträdde Kalle och satte sig

butter och tvär i fållbänken invid dörren.
Yet du, hvad för slags pengar det är?
Holländska gulden, mumlade Kalle.
Och hur mycket är tio gulden i vara pen-

gar?
Det borde väl vara så där omkring

tjugu
Tjugu mark .. . och hundra stycken! Nå

men, Kalle, då har vi ju tv&tusen!
Ännu har vi ingenting, sade Kalle.
Hittegods tillhör upphittaren.
Ja visst!'
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Bara i det fall, att ingen ägare anmäler sig.
Ägaren ligger nog på sjöbottnen! utbrast

Hanna.
Tig du, skrik inte! Stäng dörren! Helga,

drag för gardinerna!
Blickar möttes och byttes. Ingen visste rätt,

hvad den andra tänkte. Helga drog gardinerna
för fönstret. Söderlingskan försökte bunta ihop
sedlarna, men hennes händer darrade så, att hon
knappast kunde hålla i dem. Söderling fjäskade
omkring med oroliga fjät. Utter satt vid bords-
ändan med hopbitna tänder och orörliga anlets-
drag och stirrade slött på pengarna utan att
yttra ett ord. Hanna iakttog i smyg Kalle. Helga

kokade kaffe, uttrycket i hennes ansikte var tri-
umferande, nästan extatiskt.

Var det på Ytterskär du hittade dem? frå-
gade Söderling.

Ja.
Hade de vräkts i land?

Kalle svarade icke.
Yar grannen där? frågade Söderlingskan.

- Nej.
Du s&g inga bomullsbalar där?

- Nej.
Herre min skapare! Har man nu någon-

-5 Samvetet
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sin hört att hafvet gett reda pengar! Hvar skall
jag gömma dem?

Ge dem åt Kalle, de är ju hans! utbrast
Söderling.

Det är nog bäst, att mor själf tar vård om

dem.
Ja, ja, jaså, ja . .

. vi har ju allt gemen-
samt... de här och balarna också ...

Det ryckte i hennes ansikte, hon kastade för-
klädet öfver hufvudet och brast i gråt.

Hvad i helvete! Det här är ingenting att
gråta för, fräste gammelfar. Men också i hans
ansikte ryckte det och hakan skälfde.

En sadan summa, för den kan man ju få
allt hvad man vill. .. ända tili döddagar ...

Söderlingskan sansade sig i detsamma, rafsade
ihop sedlarna, slängde dem i skåpet och slog igen
dörren med en smäll.

Lägg dem inte där ... stick dem tillbaka i
fodralet... göm dem i kistan... !

Ja, ja... i kistan ... Hur mycket måste
man ge bort, om ägaren anmäler sig?

Upphittaren får en tredjedel i hittelön,
kanske inte ens det!

Men om ägaren inte anmäler sig?
Håll käften där! röt gammelfar. lnte
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en penni ges bort! Det man hittat, det behåller
man! Både pengarna och balarna. Alltsammans,
säger jag, alltsammans!

Det tycker jag också! sade Söderlingskan.
Borde man ändå inte anmäla dem i tullen?

Hvad?
Nej!
Men sadan är lagen.
Lagen! Hvad för en lag? skrek gammel-

far, nästan ursinnig.
Lugna er nu, far .. . inte ska vi gräla nu

nu ska vi vara nöjda och belåtna ...

Borde man nu ändå inte göra som rätt är?
försökte Söderling än en gång.

Ja, ja ..
. var du lugn bara. Men nu måste

jag få mat och kaffe ... Stå inte där nu, Söder-
ling, som en träbock. Du är ju lång i synen, som
om du råkat ut för den värsta olycka. Jaså, du
bar kaffet färdigt nu, Helga? Och jag som inte
fått en droppe allt sedän morgonen .. . vill någon
annan också ha kalfe?

Jag tror jag äter först, sade Söderling.
Gör som du vill. . . maten står midt för

näsan på dig.
Maten bragte en smula lugn i sinnena . Det

föreföll plötsligt, som om allt värit soin förr, som



68

om ingenting särskildt inträffat. Inte ett ord
yttrades under måltiden. Käkarna arbetade må-
hända blott något snabbare än vanligt, skedarna
fördes måhända blott något raskare från skålen
tili läpparna. Söderlingskan var den, som först
blef färdig. Med en listig blinkning yttrade hon:

Bytet är rätteligen Helgas och Kalles. Det
är de, som nu är rika. Vi andra är lika fattiga
som förr.

Ni får nog gärna behålla mitt fynd, sade
Kalle.

Och mitt också, sade Helga.
Modern låtsade fortfarande skämta, men fastän

munnen log var blicken likväl forskande.
Jag får således göra hvad jag behagar med

alltihop? Och om jag nu skulle behålla både pen-
gar och balar och inte anmäla någonting alls ..?

Kalle svarade icke. Hän åt mekaniskt, nastan
glupskt, med tankarna långt borta.

Minä balar behöfver du åtminstone inte
anmäla, sade Helga.

Inte det? Hvarför inte?
Ingen kommer ändå att fråga efter dera.
Hur kan du veta det?
Jag vet det.
Hvem skulle fråga efter dem! inföll gam-
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melfar, med kinderna utspända af mat. Hvarken
halarna eller pengarna har någon ägare. Båt och
besättning ligger nog på hafvets botten. När
papper och pengar en gång flyter i land, då
har nog skeppet förlist och manskapet gått tili
botten. Det där fodralet skulle minsann inte ha
hamnat i sjön, om inte folket också gått samma
väg. Kapten släpper nog inte skeppspapperen
ifrån sig, så länge lifhanken sitter i... Man
har hittat kaptener, som haft dem fastbundna
vid bröstet, så att man fått bända loss dem med
våld. De försöker nog rädda dem tili det sista.

Kalle hade för ett ögonblick upphört att tugga,
men så åt hän igen.

Jag tror ändå inte, att någon behöft sätta
lifvet tili, sade Helga fast och gladt. De har
ju kunnat komma på något annat sätt.

På hvilket sätt? snäste gammelfar.
Gud kan ha skickat dem raka vägen.
Prat!
Låt nu Helga ha sin tro, liksom pappa får

ha sin. Helga menar naturligtvis, att det här är
liksom en Guds gåfva och alltihop är verkligen
så underbart, att det nastan ser så ut när
Gud ger, ger hän utan att knussla. Skulle det nu
vara så underligt, om Gud en gång gaf också åt
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oss och på hvilket sätt soin heisi Det är ju nog
stora pengar, men andra har fått ännu mera.

Hafvet ville kanhända en gång helona oss, en
gång betala sin skuld för förlorade nät och sön-
derslagna båtar ... Vi håller varoma, tycker jag,
det är inte mer än rätt och billigt!

Inte en penni ger vi bort, när vi en gång

fått
Det är orätt gjordt.
Hur så? Mot hvem?
Mot skeppets redare förstås.
Åhnej. Fartyg och last var nog försäk-

rade.
Mot försäkringsbolaget då!
lnte har de tid och inte lönar det sig för

dem att kräfva sjön på alli, som kan ramla öfver
bord. Hvad i helsike betyder ett par dussin bom-
ullsbalar för ett rikt bolag! Om de också visste
hvar de hamnat, skulle de ändå knappast besvära
sig med att komina och fiska upp dem. Jag har
många gånger taiat med herrarna om de här
sakerna. De har sinä skilda pengar och kassor
för den här sortens utgifter och inte rainskas de-
ras inkomster, fast ett fartyg förliser. Lika stora
räntor betalar de ändå, sak samma ora skeppen går

tili botten eller inte. Ju flere skeppsbrott det



71

blir, desto mer förtjänar försäkringsbolagen
rederierna blir rädda och tar hara nya och mycket
högre försäkringar. Och skulle de också förlora
litet, hvad gör det, det är ju herrar, rika herrar,
just som den där konsuln. Och d e tar nog annars

så mycket de får. Och hvad säger kaptenen på
bärgningsbåten, när hän kommer tili ett vrak?
»Pengar eller lifvet! Betala hvad jag begär eller
gå tili botten». Sådana är de, den ena som den
andra.

Just så.
Och hur mycket tror ■ni de får tillbaka af

det, som gått tili botten! Låt dem ta det först.
Där ligger ändå det mesta af det som hamnat i
sjön. Och har sjöbottnen någonsin betalat något
tillbaka åt någon? Ånmäler det någonting i tul-
len? Hvasa? Och där skulle nog både balar och
pengar snart ha hamnat, hara de hunnit bli våta.
Om inte Helga råkat gå tili Ormskär, så hade
de kanske redan i morgon dag värit ali världens
väg. Det går ju emellanåt veckor utan att någon

kommer dit.
Det är nu ändå litet ruskigt att tänka sig,

att fartyg och manskap kanske ligger på sjöbott-
nen någonstans här i närheten och att vi här
försöker smuggla undan deras ägodelar.
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Prata inte skräp. Och hvem har för re-
sten sagt, att fartyget sjunkit och besättningen
drunknat?

Just ni själf, svärfar; ni trodde ju att det
gått tili så, sade Söderling.

Lika gärna kan man tro, att det inte gått
tili botten. Eller åtminstone att manskapet inte
drunknat. Fodralet kan på något annat
sä 11 ha kömmit i sjön.

Det gick liksom en lätt skälfning genom Kalle
och de andra trodde att hän skulle säga någon-
ting. Men hän sade ingenting.

Man kan inte gärna mera tro på under-
verk i våra dagar. Men bra underligt är det att
medan vi står och kikar och koxar utåt sjön och
väntar oss någonting därilrån och inte begriper
hvarför ingenting kommer och går omkring och
surar och tjurar, så drifver under tiden
strömmen helt behändigt bomullsbalar tili vår
egen vik och pengar tili hemstranden. Har man
någonsin hört på maken!

Men Söderlingskan lyckades likväl icke få upp
stämningen.

Kalle såg trumpen ut och Söderling föreföll
fortfarande lika bekymrad.
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Men om vi inte anmäler balarna, hur ska
vi då bära oss åt för att få pengar för dem?

Yi säljer dem, vet jag. Låt bara mig sköta
om den saken! Om jag nu också strax på fläcken
måste resa in tili Helsingfors ... ja, det gör
jag ... och där säljer jag alltihop åt någon est...
Ett tu tre har vi honom här med sin jakt och så
är balarna i ett huj på ryska sidan . ..

Och hur gör vi med pengarna?
—-Dem växlar vi.

I Helsingfors?
Där eller någon annanstans ... hvar som

helst.. . var inte ängslig för den saken...
Inte är jag ängslig.
Nå, hvad skall du bråka då! Se så, upp

med hufvudet, kari! Medan jag skaffar pengarna,
ror du tili Böle-bonden och gör upp köpet och
så är helmen vår. Du får kalla mig lögnerska,
om inte Korsus, så snart isen lagt sig, flyttar sinä
hus tili en annan holme, ifall hän inte vill sälja
åt dem, som kan köpa allt som det går och står.
Stugbyggningen måste hän i alla f ali lämna kvar,
då hän tagit timret ur gårdens skog. Där har ni
nu, Hanna och Kalle.

Tror du, att. .. stammade Söderling.
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Just så! Nu gäller det bara att vara flink
i vändningarna.

Det skulle inte vara så illa
Nehej du! Börjar du begripa nu? —Kom-

raer du med tili staden, Kalle.
•—• Nej, svarade Kalle kärft.

Jag kommer! ropade Hanna.
• Jag också, sade Utter.

Bra, bra. Jag reder mig nog också med
er. Och nu har vi bara att göra oss i ordning.

Hennes ifver ryckte dem alla med sig, tili och
med Söderling. Hän erinrade sig, att storsegel-
fallet sprungit under senaste seglats och att ett
par knapar lossnat. Smittade af värdinnans be-
skäftiga brådska sprungo flickorna som yra höns
från stugan tili bodarna, från bodarna tili stugan,
därifrån tili stranden, så upp igen, samlade ihop
saker, förde dem ned i båten, mindes ett och glöm-

de ett annat. . . kaffepannan måste diskas, pri-
musköket göras i ordning, pannkakorna gräd-
das .. . Alla sprungo, ingen gick, tili och med
gamle Utter lunkade, när hän begaf sig tili kallan
efter vatten för att fylla sin brännvinskutting,
som snart igen skulle gömma en bättre vara. Kalle
ensam tog ingen del i stöket. På moderns begä-
ran drog hän likväl fisksumpen i land och tog
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upp några gäddor och flundror, dem hän lade i
en korg och täckte öfver med sjögräs.

Men midt i alltsamman greps Söderling af tvif-
vel och ånger.

Tänk om det ändå är en svår synd, att vi
inte anmäler i tullen, som lagen fordrar?

Är det synd, så tar jag den synden på
mig! Inte är den nu ändå så stor, att man bc-
höfver vara rädd för helvetet. Att hålla hvad
man hittat är väl inte farligare än att man kan
försona det med litet ånger. Var du lugn bara,
d u behöfver nog ändå inte hamna i helvetet för
den saken; om någon här i huset skall skickas dit
ner, så är det jag. Kör i väg bara!

Mor, hur kan du... ? sade Helga förfärad.
Jaså, du är också här? Det var inte så

illa menadt, men när hän där pratade smörja . ..

Men det klack nog tili en smula också i henne.
Det ljusnade redan i Öster, innan förberedel-

serna för affärden voro afslutade och solen stod
högt på himlen, då man ändtligen hissade segel.

Då Söderling gjorde loss fånglinan, kände hän
sig åter lila tili mods.

Hör du, Emma, är det nu ändå inte bäst
att göra som lagen fordrar?

Kast’ loss bara! Och jag skulle noja mig
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med hittelön och sitta och vänta på den hela långa
året? Nå, är nu inte klyfvarknapen borta än-
då ... hur många gånger har Jag inte ... kast’
loss! säger Jag. När hafvet nu eng ån g ger ...

Ja, nu far vi och därmed punkt.
Nå Ja, far då ...

!

Lycka på resan! ropade Helga gladt och
viftade med förklädet. Och Hanna viftade tili
svar med sitt, där hon stod vid masten.

Och deras goda lynne smittade äfven Söder-
ling ... Kanske var det så ... kanske var det
så... då också Helga sade att Gud själf skickat
det.

Uurra, hurra! Viita du också, Kalle! Ser
du inte att Hanna står och väntar på det... en
grann flicka .

. .

Men Kalle stod en smula afsides, trumpen och
tvär, med händerna i fickorna och vände sig bort
redan Innan båten hunnit ur hamnen.
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Söderling står åter, liksom så många gånger

förut, på Idviksstranden, där bomullsbalarna blif-
vit gömda och grubblar öfver, burn de egentligen
skola bära sig åt, då estjakten kommer för att
hämta varoma. Ty Emma bar nog knappast köm-
mit att tänka på den svårigheten, och det är ändå
en ganska kinkig sak att få hela laddningen in-
lastad utan att grannen får veta a! det. Hur de
än må göra, så visst tusan kommer lian ändå att
få nys om saken. Bekvämast akulle det naturligt-
vis vara att bogsera jakten in genom sundet och
förtöja den där vid berget och så langa balarna
raka.vägen i rummet. Men då kommer grannen
genast att förundra sig öfver, att jakten löper in i
Idviken och inte i hamnen, som de vanligen gör,
när de lastar eller söker nödhamn. Men om jak-
ten ankrar i hamnen, måste balarna ros dit och
det midt för näsan på honom, och då får hän
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först riktigt ögonen öppna, om man också gjorde
det nattetid. Det kan ju vara, att vi möjligen,
om vi alla hjälptes åt, också här kunde få balar-
na så kvickt ombord på jakten, att hän inte hann
komma och snoka. Vi är ju tre karlar här och est-
erna väl lika många, och så kvinnfolket därtill,
Emma och Hanna, allt i allt fyra par. Det skulle
nog gå raskt. Och om hän ändå skulle få nys om
hvad saken gäller, så kunde ju skepparen, innan
hän sticker ut tili hafs, låtsa styra in mot Tull-
landet och först. när det blifvit mörkt, gå ut i
öppna sjön ... Men det är inte sagdt, att hän
låter lura sig ändå. Man kan aldrig vara säker
på hvar man har honom. Hvarenda gång vi vitt-
jar vara nät, ligger hän och lurar på oss genom
kikani. Men ange oss, det skulle lian nog ändå
inte göra, om hän också fått reda på saken.

Men plötsligt slog Söderling dessa tankar ifrån
sig. De bjödo honom emot, kväljde honom.
Emma fick göra som hon behagade. Det var ju
hennes sak, alltihop!

... Jag har inte hittat någonting. De, soin

har hittat, lår också reda ut härfvan. Emma må
svara för sig själf, och Kalle också, om hän har
någonting att svara för. Jag har ju hara hjälpt
dem litet.. . Det är inte min sak att gå och an-
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mäla andras fynd. Själf bar hon förut anmält
och behållit hvad hon hittat. Inte den minsta
lilla plankstump, som hon råkat fiska upp, har jag
fått använda för mitt behof. Hon må sköta om
balarna också. Det är hon som får svara för
hvad hon lastar och lossar.

I denna riktning gingo alltid Söderlings fun-
deringar och slutsatsen blef ständigt densamma.

Hän vandrade hemåt, och då hän såg Kalle
stå vid vedboden och talja årtullar, gick hän bort
tili honom och begynte talja också hän.

Hur tycker du, Kalle, att vi ska göra, när
den där esten kommer hit med sin jakt? Ska vi
ka honom att ankra i Idviken eller här i hamnen,
så att grannen inte misstänker. . . Hvad är klo-
kare?

Jag vet inte, svarade Kalle enstafvigt,
gör som ni tycker.

Söderling kade egentligen velat fråga sonen
tili råds om någonting helt annat, men fick icke
ordep öfver sinä läppar.

Det mojnar allt hvad det kinner, sade hän
efter en stund. Yi kunde kanske försöka med
strömmingsskötorna . . .

Ja, sak samma, svarade Kalle.
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Ska vi försöka vid Flundreskär eller fara
längre ut åt Ytterskär tili?

Det är svårt att veta. Yi kunde ju fresta
på här närmare först.

Alltid blir det väl ändå så mycket, att vi
får bete tili torskrefven.

Hvardera visste af gammalt på pricken, hvad
hän hade att göra, och efter några ögonblick
voro nät, sänken, linor och flöten instufvade i
båten. Kalle rodde i fören, fadern satt i aktern
och hopade. Icke ett ord växlades, Kalle var
fortfarande trumpen och tvär och stirrade envist
i vattnet.

Det var en vacker summa pengar som du
hittade, började fadern slutligen iiiställsamt.
Man kan inte säga annat än att det var som ett
riktigt underverk. Det är säilän man hör om så-
dana fynd. Någon gång bar man ju hört, att
folk hittat skatter i jorden, men när bar det händt,
att reda pengar legat och drifvit i sjön. Hur
hittade du egentligen det där fodralet? En så
liten sak ser man inte så lätt. Ocb hvar var det
du fiskade upp det? Lag det och flöt?

Tror ni kanske att jag tog det från bott-
nen!

Kalle riktade instinktmässigt, nästan mot sin
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vilja, hlicken ut mot fjärden, men vände sig strax
igen bort med ett förskrämdt uttryck.

Jag tänkte hara, att det kanske vräkts i
land och att du hittat det någonstans på stran-
den.

Men något mer kunde hän icke locka ur Kalle,
och egentligen ville hän det icke heller. Men
det var något helt annat hän ville veta.

Sänkstenen fälldes, flötena fastgjordes, skö-
torna kastades ut, en ny sänksten langades öfver
bord och skötans andra ända fastgjordes i linan

men icke heller under denna sysselsättning
växlade far och son ett ord .

.
. hvardera visste

hvad hän hade att göra.
—På nu se, hur mycket det kommer ...kan-

ske ingenting alls.
Hur så?
När det redan kömmit så mycket
Man kan inte veta.

Då fadern icke fattade sin åra, kunde inte
heller sonen göra det. Båten dref en stund för
vinden.

Håhå... ja —•Ja, suckade Söderling.
Ja ja, suckade hän på nytt och grep sin åra
och sänkte den i vattnet, då Kalle icke tycktes tina
upp och inte gjorde honom några frågor.. .

6 Samvetet
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Men hän måste få det, sagdt. De hade redan
hunnit fram tili sundet vid Utterskär, då Söder-'
ling plötsligt upphörde att hopa, så att ekstocken
nästan svängde rundt.

Tror du, Kalle, att det är en stor synd,
om vi inte anmäler balarna och pengarna?

Jag vet inte. Hvad angår det mig? mum-
lade Kalle nästan hätskt.

Visst angår det Ju dig också.
Jag gaf pengarna åt mor. Och då tillhör

de inte mera mig.
Du kommer ju nog att få din del.
Jag vill inte ha en penni.
De kommer ändå oss alla tili godo. Och

blir det synd för den ena, så blir det nog för
den andra.

Så må det bli då . .

Men om du tycker att det är synd att inte
anmäla, hvarför sade du det inte genast tili mor,
så hade hon kanske inte farit?

Inte skulle mor ändå ha brytt sig om det
- och inte Hanna heller.

Men h v a r f ö r tycker du att det är synd?
Kalle tog ett kraftigt årtag för att tvinga

fadern att hopa. När hän riktigt drog på, hade
fadern Mlt upp med att hålla b&ten i rätt kurs.
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Jag är åtminstone alldeles oskyldig i den
här saken. Jag har inte hittat någonting. Jag
har inte gjort annat än hjälpt tili att bärga. Det
var mor som ville det och mor som bestämde
alltsammans.

Och då Kalle ingenting svarade, fortsatte hän:
- Tycker du att det skulle vara rättast, om

Jag rodde raka vägen tili tulluppsyningsman och
anmälde alltsammans, innan de komraer tillbaka
från staden?

Hvad skulle ni behöfva anmäla något, när
varoma en gång efter hvad ni själ! säger, inte
är erä. Den enas synd är inte den andras synd.

NeJ. Men hvarför talar och beter du
dig, som om du skulle vara ond på mig?

Inte är Jag ond på er.
De hade nått stranden. Ekstocken drogs upp

på land. Kalle öste ur vattnet, och fadern gick
tili sitt arbete. '*

Kalle tjurade hela dagen. Så snart hän ätit,
gick hän ut.

Söderling dåsade på bänken. Helga hade: fört
ut maten och karien ocli satt sig vid sitt arbete
nnder fönstret.

Nu ror lian igen utåt hafvet.
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Hvad kan det riktigt vara, som oroar ho-
nom?

Kanske är det något med Hanna.
Söderling tog kikaren och gick upp på berget.

Också Helga var nyfiken och följde med.
Hvad månne hän egentligen har för sig.

Nyss var hän uppe på den där kobben och kikade
åt alla hali.

Lurar hän på sälar eller fåglar?
Tog hän bössan med sig?

Jag såg inte.
Söderling räckte kikaren åt Helga och begaf

sig tili boden, där bössorna förvarades under
sommaren; men de voro alla kvar, Kalle hade icke
bössa med sig.

Nu stiger hän igen i ekstocken ... Nu ror

hän fram och tillbaka i sundet, det ser nastan ut

som om hän draggade. Hvad kan hän dragga

efter? Har hän skjutit någon säl, som hän nu

draggar efter? I går hade hän nog bössa med
sig, när hän var ute. Nu är hän igen i land och
kikar...

Kanske söker hän nytt byte i sjön?
Inte kan hän väl tro, att sjön nu igen skall

ge något. Hän borde vara nöjd med hvad hän
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redan fått. Det är för mycket begärdt att hafvet
skall ge alla dagar.

Kalle återyände först i skymningen.
Hittade du något?
Nej.
Det är nog i onödan du ror omkring där

ute. Inte kommer det något, när man börjar söka.
Inte har jag sökt.
Jag trodde att du var och såg efter, om

det fanns något raera. Men allt som skall komma,
har nog kömmit. Och vi har nog fått tillräckligt
för den här gången.

Ja kanske mer än tillräckligt.
Det var nog ändå det där som oroade

honom.

Följande morgon rodde de ut för att taga upp
skötorna. Söderling hade en förkänsla af, att de
ingenting skulle få.

. . . Att nu också Emma skulle ge sig i väg,
innan allt det här var klart. Det är ändå orätt.
Det som en gång är orätt, det är orätt. Gud
kommer nog i sinom tid att straffa oss för det
här, kanske snart tili ocli med. Hän kan ha blif-
vit så vred, att hän inte på åratal ger oss en
strömming. Och då kommer vi inte långt med
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pengarna för bomullsbalarna. Och inte med
Kalles pengar heller, om Gud en gång förbannar
strömmingsvattnen. Och går det så, så kan för-
bannelsen vara i många år.

Men skötorna voro så fulla af fisk, att det
riktigt kostade på att hala fångsten ombord.
Hvad kunde det betyda? Yar det ett tecken på,
att Gud ändå gillade hvad de gjort. Skulle Gud
ge på det sättet, om hän blifvit vredgad? Det
måste ändå ha värit en gåfva af honom; det sade
ju också Helga, hvarifrån hon nu sedän fått
det.. .

Söderling kände sig efter hand allt lugnare
tili mods. Om bara Kalle inte värit så där un-
derlig! Man kunde ju tycka, att hän nu ändtligen
borde ha begripit.

Men Kalle var sig lik och blef dag för dag
blott än buttrare och surare. Åter rodde hän at
tili hafs, åter sågs hän gå där ute på klipporna
och speja och spana, åter dref hän i sunden och
tycktes dragga. Och vid hemkomsten satte hän
sig ensam på berget och stirrade framför sig.

Söderling måste få lätta sitt hjärta för Helga.
Hvad är det som farit i pojken? Man får

ju inte mera ett ärligt svar af honom. Man skulle
tycka att hän borde var glad nu, när hän fått så
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mycket pengar. Nu kan hän ju gifta sig med
Hanna. Men så är det, inte är vi nöjda, när vi
ingenting har, och inte är vi nöjda heller, när vi
har. Men å andra sidan kan jag ju nog förstå
honom., Det oroar ju mig också. Jag tycker ju
också det är orätt att inte anmäla. När vi nu
också alltid förut gjort det...

Men det är ju inte orätt! Jag vet, att
det inte är orätt!

Hur kan du veta det?
Jag vet det!
Säg det åt honom då, så blir hän kanske

af med de där grillerna.
Jag skall säga det nu strax, om ni vill.

Hvar är hän?
Där ute.

Helga sköt åt sidan sitt arbete och gick ut.
Egentligen hade hon tänkt halla tyst med

saken ännu en tid. Hon skulle tala om det först
senare, då balarna blifvit sålda och pengarna väx-
lade och en ny stuga blifvit byggd åt Kalle och
Hanna först på den dag, då stugan stod fär-
dig och man firade deras hemkorastöl efter vig-
seln. Då skulle hon bedja lärarinnan tala och
hon skulle säga: »Nu måste vi ändå, kara vänner,
komma ihåg, att detta är en Guds gåfva. AU god
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gåfva kommer från Herren, men den här stugan
har kömmit på ett alldeles särskildt sätt, inte rik-
tigt på det vanliga. Den här stugan har kömmit
tili genom bönens makt, Herren har hört en ringa
flickas brinnande bön. , Hon bad i nattens stillhet
och Herren hörde hennes röst. Herren gaf, för
att man vände sig i bön tili honom. Däraf ser
man, att Gud hör våra böner. Yi måste tro
detta och vi måste bedja, alla och inte hara en».
Och sedän skulle man ha bedt tillsammans och
sjungit en psalm och Herren hade tagit sin bo-
ning i allas hjärtan.

Så hade Helga föreställt sig det. Men hvar-
för kunde hon inte tala om det för Kalle nu redan
på förhand. Kalle fick inte gå och sorja. Hän
måste veta, på hvilket sätt hän fått sinä pengar,
hvem som gett honom dem. Hän måste kunna
taga emot Guds gåfva och glädja sig åt den.

Kalle satt p& fiskbodens tröskel och trädde
beten på torskrefven. Helga slog sig ned bred-
vid honom för att hjälpa honom.

Det är inte synd, om yi också inte anmäler
något. Far tror, att det är det, som oroar dig.
Far grundar själ! öfver den saken och tror att
också du gör det. Men det, som är en Guds gåfva
får man behålla.
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Hur vet du att det är en Guds gåfva?
För att Jag bad honom om det och hän

genast hörde min bön.
Hvad bad du om?
Jag bad, att stormen skulle drifva något

fartyg på grund. Och det gick så. Först kom
balarna tili mig och så pengarna tili dig.

Kalle såg på sin syster nastan förfärad. Så
sprang hän plötsligt upp, som om hän velat fly

sin väg, men satte sig åter på bodtröskeln.
Hur kan du veta, att minä pengar kömmit

genom dina böner?
För alt Jag bad just för din räkning, sva-

rade Helga leende och trädde behändigt ett stycke
strömming på en krok ... Just för din räkning
var det Jag bad... Just att du akulle få hvad
du behöfde... att Gud akulle ge så mycket, att
det räckte tili för dig och Hanna. Och så gick
det. Behåll du hara därför lugnt alltsammans,
när det var Gud själf, som skickade dem... Kalle
hvad fattas dig?

Kalle hade åter rest sig; lian klef öfver lång-
refskorgen och rusade i väg, sprang rådvill af
och an på berget, som om hän icke velat, hvart
hän akulle bege sig. Så stannade hän plötsligt,
kom tillbaka och utstötte flämtande:
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Det... det var inte Gud som skickade
utan djäfvulen.

Hvad säger du?
Det var djäfvulen.

Hän vände sig häftigt bort och skyndade med
långa steg ned tili ekstocken, som lian begynte
skjuta ut. Men hän lämnade det ogjordt och
sprang nedhukad som under en hagelskur mot
Ormskärsnäset, men stannade åter, innan hän
nått vadstället, vände om, kom tillbaka tili Helga

och sade, med stirrande, utstående ögon:
Jag röfvade dem från ett lik.

Och när hän sagt detta, störtade hän in i
Helgas bod, som om lian där ändtligen funnit en

fristad och ett gömställe.
Helga skyndade efter honom. Kalle hade kas-

tat sig Iramstupa ölver heniies bädd och hela
hans kropp skakades af snyftningar.

Kalle hör du Kalle stig upp!
Hvad var det du sade?

Helga försökte resa upp honom, men Kalle
gjorde motstånd. Än klagade lian högljudt, än
bjöd hän tili att behärska sig, medan hän borrade
sitt hulvud allt djupare i bädden.

Kalle, hvad var det du sade? Inte röfvade
du ju dem från ett lik?
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Men hon trodde icke ens själf det hon försökte
intala sig. Kalle hade nog gjort som hän sagt.
Och Helga sjönk ned på kistan vid bäddens huf-
vudgärd och snyftade också hon.

Söderling visade sig i dörren.
• Hvad kommer åt er? Hvarför gråter ni?

Kalle röfvade pengarna från ett lik.
Nej...

Plötsligt uppbörde Kalles snyftningar, hän
reste sig och stod några ögonblick på golfvet som
om hän tänkt aflägsna sig, men då fadern forD
farande stod kvar i dörren, sjönk hän ned på
sängkanten och stirrade uttryckslöst framför sig.

Tog du dem verkligen från ett lik?
Ja.
Hvar hittade du det?
I Ytterskärssundet.
Lämnade du det där?
Jag stötte det tillbaka i sjön med åran.
Hvart tog det vägen?
Jag vet inte, om det gick tili botten eller

dref vidare.
Dref det hitåt eller ut tili hafs?
Det låg och rullade i dyningen. Jag rodde

först öfver det, innan jag märkte livad det var.



92

Och efter hvad Jag tyckte, förde strömmen det
in mot land ... från hafvet.

Det sökte sig mot land, klagade Helga.

Drunknade söka sig alltid inåt för att komma i
vigd Jord. Kalle, Kalle!

Är det liket som du alla de här dagarna
draggat efter? Kunde du se, hvad för slags kari
det var?

NeJ, det kunde Jag inte se.

Det måste ha värit en kapten eller styr-
man, eftersom hän hade skeppets pengar och pap-
per. Då har nog hela skeppet också gått tili
botten. Hurudana kläder hade hän, kunde du inte
ens se det?

NeJ, Jag såg ingenting, det var Ju nästan
stickmörkt.

Hade hän fodralet i handen?
NeJ, det var fastbundet vid kroppen

liksom under ett bälte.
Skulle du ha hunnit få liket i land, innan

det försvann eller sjönk?
Manne inte ... om Jag velat.
Yar du rädd för att röra vid ett lik?
Jag hade nog båtshaken med
Hvarför halade du inte honom då i land?

Du tänkte kanske, att du fick behålla alli, om
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du lät honom ligga, men ingenting om du drog
upp honom.

Ja, det var väl så, tänker jag.
Jaså ... ja ja
Du skulle ha kunnat draga honora i land

och få honom begrafd i vigd jord, men gjorde det
inte, jämrade sig Helga.

Nå, hvad skall du nu ... Du ryckte alltså
tili dig fodralet och stötte ut liket med åran och
vet inte, om det gick tili botten eller dref vidare?

Just så.
Men om det inte sjönk, hittar man det

kanske ännu.
Inte hittas det?
Inte hittas det... nej, nej... Gud låter

oss nog aldrig hitta det!
Det kan du inte veta så noga, Helga!
Ne], nej, Gud vill straffa oss för våra syn-

der. Det kommer aldrig i vigd jord och hans
själ får aldrig ro.

, Helga satt fortlarande kvar på sin kista, fram-
åtlutad, vaggande på kroppen och plockande med
fingrarna på sitt förkläde.

Sådana uslingar vi ändå aro! Jag ber tili
Gud, att hän skall låta ett skepp förlisa, min
bror röfvar pengar från ett lik och min mor göm-
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mer undan andras ägodelar. Vi är inte en sraula
bättre än grannen.

Det skall du ändå inte säga.
Men hon blef allt mera upprörd.

Gud kommer aldrig att förlåta mig den
synden, aldrig, aldrig! Det är förfärligt, att jag
bedt Gud om sådant. Huru kunde jag bedja
honom om sådant som att hän skulle låta män-
niskor drunkna för vår skull.

Inte har du ju bedt honom- om det.
Jag ber Gud om lik och min bror plundrar

dem och min mor far och söker upp eströfvare. . .

och vi ämnar st]älä och bedraga och låta bli att
anmäla i tullen.
• Själf har du ju hela tiden sagt, att det var

rätt att behålla allt hvad, vi fått, eftersom det
var en Guds gåfva.

Det är inte rätt... det är inte mera rätt. . .

det är inte någon Guds gåfva... vi måste ge
bort alltsammans.

Så ger vi då, så ger vi då... alltsammans
... lugnade Söderling, som fruktade för .att flickan
skulle få ett anfall. Yi ger alltsammans. Yi
kan ju gärna ge bort det. Och då är allt godt ocli
väl igen.

Gud ville ställa oss på prof. Hän skickade
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liket och lät oss plundra det för att vi skulle veta,
att vi måste ge bort alltsammans... Vi kan
ju inte tala om annat än pengar och byte.. . alla
tänker vi bara på pengar och byte... ingen tän-
ker på sin odödliga själ. Men nu har vi fått vårt
straff. Kalle tog pengarna och stötte ut liket,
som ville komma i vigd jord .. . Käre Herre
Jesus, förlåt Kalle och mig och oss alla för din
eviga nåds och barmhärtighets skull.. . Herre
Jesus

....
käre Herre Jesus .

.
.

Nu faller hon strax
Nej, nej.

~ var inte rädd
Men hon darrade i hela kroppen och endast

med uppbjudande af sinä sista krafter förmådde
hon förflytta sig från kistan tili bädden, där hon
maktlös sjönk ned, så att fadern måste hjälpa
henne tili rätta.

Hon sansade sig småningom, och faran för ett
anfall var förbi. Fadern talade tili henne som
tili ett litet barn.

,■— Yi ger bort alltsammans ... vill du, så far
jag nu genast och anmäler ... Om Kalle hade
sagt det där lorut, så skulle det redan vara
gjordt... då skulle allt redan vara borta .

..

Ja, ja, allt måste vi ge.
Och allt ger vi också... hur skulle vi vilja
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behålla något, -som tagits från ett lik... hos oss
gör man inte som hos grannen.. .viär ju ändå
en helt annan sorts människor än de, fast det här
nu råkade hända Kalle. Yi ger bort alltsam-
mans . . . och på det sättet blir det ju inte synd
för någon af oss... och om vi nu också redan
hunnit synda litet, så ångrar vi den synden. . .

Kalle har ju redan ångrat sig och du raed, och
jag börjar också ångra mig ... Gud kommer nog
att förlåta oss.

Spänningen i flickans ansikte och lemmar gaf
efter hand vika. Hon slog upp sinä ögon och
såg på fadern liksom sökande skydd.

Far, vi ska sjunga en psalm, sade hon
efter en stund.

Gärna för mig.
Tag den där sångboken,

Fadern sträckte sig efter Helgas sångbok, som
lag på fönsterbrädet.

Jag tror nog också, att mor ångrar sig,

när hon får höra det här, sade Söderling. Men
om hon nu inte skulle göra det, så tänker jag det
kanske är bäst att anmäla, innan hon kommer tili-
haka, så att vi ändå alla blir fria från synd i den
här saken ... Kalle kan nu genast ro tili tull-
uppsyningsman.
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Nej, nej, vi får inte tvinga mor... mor
måste själfmant böja sig under Guds vilja.

Men om hon inte böjer sig.
Mor böjer sig, när också ni böjde er. Hvar-

för skulle inte Gud upplysa också mors förstånd!
Yi lår inte tvinga benne, Gud tvingar heller ingen.

Åh, hvad jag är lycklig! jublade hon och satte
sig upp. Nu får vi ju alla visa Gud, att vi är
hans barn. Kanske var det också Guds vilja, att
Kalle plundrade liket. Tror du inte det, far? Nu
vet jag, hvarför Gud hörde min bön! Nästa
söndag far vi alla tili kyrkan och tackar och lof-
var honom för det som hän låtit vederfaras oss.

Låt oss tacka och lofva honom!
Hvila nu, barn.
Inte behöfver jag hvila.
Nu börjar du darra igen.
Yi ska sjunga nu. . . den här

Helga slog upp en psalm, började och räckte
boken åt fadern.

- Sjung du också ... där.
Det är så fint tryck... jag ser inte utan

glasögon... men jag skall försöka sjunga elter dig.
Kalle, kom du också liit, uppmanade Helga.

Kalle hade stått i dörren och med spänd upp-
märksamliet spejat utåt hafvet.
7 Samvetet
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• Det syns ett segel där ute och det tycks
komma hitåt.

Hän gick efter kikaren och de skyndade alla
upp tili utkiksberget. De fingo snart klart för
sig, att det var deras båt, som återvände från
staden.

Båten gjorde långa slag öfver hemfjärden.
Mor satt tili rors och skötte storseglet. Hanna
skötte focken. Gammelfar låg i fören med det
ena benet dinglande öfver båtkanten.

Det måste sägas genast, då mor stiger i

land. Säger du, Kalle ..
.?

Ja, Jag skall säga det.
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Söderlingskan sitter vid bordsändan och sörp-
lar i sig sin tredje kopp kaffe, med tefatet i ena
handen och en knytnäfsstor sockerbit i den andra.
Helga väntar borta vid spiseln, beredd att strax
slå i en ny kopp.

Yill mor ha mera?
Låt mig pusta litet. .. håhå.iaja. Ja, det

var minsann en seglats! Tänk, Hanna och jag
raaste ensamma sköta båten under hela kryssen.
•Pappa lade sig bredvid sin kutting så snart vi
kömmit ut ur hamnen. Trallade och söp, söp och
trallade. Och tili slut somnade lian. När hän
vaknade, började hän om igen.

Det kunde man gissa, sade Söderling.
Ja, det borde man ju ha kunnat, men om

jag hade gissat, hvad för ett spratt lian skulle
spela oss, så hade jag lämnat honom kvar i staden

sparkade hän inte sönder spritbuteljen, så att vi
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inte kunde tända prirausköket och där fick vi sitta
utan kaffe både i går och i natt och i dag och ännu
tili ligga och skvalpa i dödsjö hela fem timmar
på Pellingefjärden... fast vi hade kaffe och soc-

ker huru mycket som helst... en gång för unders
skull!

Söderlingskan låtsade vara ond, men kunde
ändå inte låta bli att skratta åt det hela. Helga
tvang sig tili ett småleende liksom för att göra
modern tili lags, men Söderling och Kalle sutto
allvarsamma och trumpna Söderling då och
då i smyg betraktande Kalle.

Moster försökte tända med gammelfars
brännvin! skrattade Hanna.

Ja, det gjorde jag i min förtviflan, men

hvad skulle det brinna ... Hå-hå-ja-ja ... det var

minsann en kryss det... det tog både på armar

och rygg. . . men fram kom vi ändå. Hanna är
en duktig tös ... hon skötte ensam focken hela
tiden.. . Hon blir nog en bra fiskarkäring med
tiden... Nå, ge mig ändå en liten påtår, om

det finns ... Och hvad har ni att heratta? Hör
ni, ni kan just bära upp kistan... Och lyft med
detsamma säckarna i boden, i den ena är det hve-
temjöl... Nu kan vi dricka kaffe med dopp hvar-
enda dag, så mycket vet ni.. . Det lönar sig inte
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att väcka pappa, låt honom soiva ruset af sig i
båten, men kasta någonting öfver honom, så att
hän inte förkyler sig.

Nå ja, hvad har ni nu riktigt att berätta .. .

Helga, ge ihig det där knytet... tag fram paketet
som ligger öfverst... det är en ylletröja åt dig.
Den är bra att ha närmast kroppen ... du är ju
alltid så frusen af dig. Doktorn sade, att du
alltid borde hålla dig varm.

Var du hos doktorn också?
Det var det första jag gjorde ... så snart

jag fått allt klareradt med halarna... det kan
du begripa, eftersom ju alltsammans egentligen är
ditt... Du ser så blek och trött ut, har du igen
värit säxnre?
- Nej

Hän ordinerade medioin och alla raöjliga
andra saker, som inte kostar någonting alls . . .

vi ska sedän tala närmare om det... och hara
två mark tog hän, fast hän skref tre recept...
men dropparna kostade fem mark och femtiofyra
penni på apoteket... Har karlarna värit ute på
fiske?

De fick en fjärding strömming i går morse.
Ser man på... Sjön ger bara allt hvad

den hinner. Det var ju också något. Men hvad
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är det väl i bredd med hvad den emellanåt
ger. Det var nog ett bättre varp vi gjorde här-
omsistens ... Har far värit och taiat med Böle-
bonden?

Nej.
Nej, naturligtvis inte. Det är väl jag som

skall sköta den affären också. Och jag ska 11
göra det, för v å r skall holmen bli och bort skall
grannen, det har jag beslutit. Nästa söndag gör vi
upp köpet. Jag har redan skaffat vägglösspulver.
Yänta bara tills vi skurat och rökt deras svin-
stia och gjort kål på ohyran och snyggat upp den
och satt nya tapeter, då har Hanna och Kalle en
riktigt bra stuga. Och det skall gå i ett huj, stu-
gan skall stå där så fin som om sjön fört dit den
fix och färdig. Har ni sett något tili grannen?

Nej, jag tror knappast hän är hemma.
Jag hörde att man sett honom i Helsing-

fors, men hvad vet jag. Så mycket bättre, så går

lian inte här och snokar. Estjakten kommer så
fort de fått sin potatis såld. Och inte hade de
mycket kvar mera. Med den här vinden kan den
vara här när som helst. Koin hit med den hara,
hit, hit.. . Ställ den där ... ni ser så högtidliga
ut som om det var en likkista ni kånkade på.

Hvad är det i den?
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Allt möjligt.. . vänta så får du se. Den är
tung, hvad?

Med hvad för pengar har du köpt allt det
där?

Den som är rik behöfver inga pengar. Den
som är rik tar på skuld. Det var skojigt hos
Matrosoffs. Hvad får det lof att vara? Skall
det varas kaffe .. . socker ... sviskon .. . russin?
sade bodherrn. —»Ger ni på skuld?» sade jag.

»Hvarför på skuld, när ni bar pengar?» sade
lian. »Jag ser redan på erä ögon, att ni bar pen-
gar» .. . Huru hän kunde se det, vet jag inte,
men hän gjorde det ändå .. . »Jag bar inte ännu»,
sade jag, »men kanske sjön någon gång ger».
»Ah, harascho, betala då, när ni fått. Sjön mycket
bra borgesman. Hur mycket får det lof att varas?»
Och om det berott på honom, så skulle hän ha
packat in hela butiken. Det var roligt att en
gång få köpa så mycket man bara ville, utan att
behöfva bråka sin hjärna med att tänka ut hvad
alli ens fattiga slantar skulle räcka tili. Jag räk-
nade för ro skull efter, huru många kaffesäckar det
fanns i Matrosoffs butik. Och det fanns inte fler,
än att jag ledigt kunna köpa allesammans, om
jag hara haft lust.

Nå, hvarför köpte du inte?
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Hvad skulle jag nu... Det var nu bara
för ro skull.

Då Söderlingskan klarat strupen efter den
sista kaffetåren, trillade orden åter som ärter ur
munnen på henne.

Jag frågade ännu på skämt, hvad den där
sviskonlådan kostade, som de alltid tog ur. »Fem-
hundra» sade hän. Det skulle ha värit lustigt att
se, huru lång ryssen blifvit i synen, om jag sagt:
»Yäg upp då så mycket att bottnen syns». Först
då man värit i staden och sett, hvad allt man
kan få för pengar, kan man riktigt glädja sig åt
att man har sinä slantar ... Och hampar det sig
riktigt hra, så får vi där på ryska sidan hundra
rubel stycket för bomullsbalarna, ifall det går att
smuggla in dem förbi näsan på tullsnokarna. De
har högre tuli där än här. Och därför lönar det
sig för dem att betala mera.

Ska vi nu också bli smugglare? frågade
Söderling med en lätt skälfning i rösten, där hän
satt och krassade sin snugga.

lnte vi. . . Den där estskojaren sköter nog
om den saken... Jag tror jag måste kasta mig
litet... Vi kom öfverens, att hän antingen skulle
betala kontant strax och då själf få behålla vin-
sten, eftersom risken då också är hans, eller att
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vi skulle dela risken, och då skulle någon a! oss
fara med honom och göra upp affären där på
andra sidan., Vi får nu fundera på den saken, tills
hän kommer.

Kommer hän?
Så fort hän fått sin potatis såld. Jag tyc-

ker det skulle passa bra, att Kalle följde med ho-
nom, så kunde hän på samma gång växla pen-
garna i Reval. Där går det lätt att växla dem
utan att någon får en aning om saken. Jag vet
nu kursen på pennin.

Menar du att Kalle skulle fara med ba-
lama?

Kalle eller du. . . hur ni vill.
Hon fick intet svar, hvarken jakande eller ne-

kande. Hon såg... hon hade redan sett vid
stranden, då karlarna sumuina stöflade henne tili
mötes, att det kömmit smolk i mjölken... och
hon anade nastan, hvad det var.

Kan ni gissa, hvem vi träffade i staden
Heratta du, Hanna.

Konsuln och hans maskinist, och vi åkte i
hans bil.

Men Söderlingskan kunde inte låta Hanna ke-
hällä ordet.

Ja, det var då det tokigaste jag i mitt lif
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värit med om ... Yi skulle just fara, seglen
var redan hissade ... jag kom just från den där
banken, som ligger midt emot Stockmanns.

Hvad hade du för ärende i banken?
Jag tänkte som så: hvarför skulle jag inte

kurnia gå höra efter kursen på gulden, d& jag nu
en gång är i staden, så vet man det sedän, efter-
som Kalle inte kunde säga på pennin ... och så
kan, de inte heller lura oss i Reval... för om den
växlar liksom kursen på rubel, så kan man inte
lita på dem. Men den tycks inte växla, utan är all-
tid två mark och tolf penni, och om den växlar,
så skiljer det på sin höjd på en eller ett par penni,
men hvad betyder det... Ja, när jag kom ut...

Jag stod utanför och väntade.
Ja, Hanna stod utanför och väntade.

- Lämnade ni båten i hamnen med seglen
uppe?

Pappa stannade där ... Och när jag kom-
mer ut på gatan, hör jag någon säga: »Goddag,
Söderlingskan» och visste inte först hvarifrån rö-
sten kom.

Nu tog Hanna ordet a! Söderlingskan.
Det var konsuln som satt i sin bil. Hän

hade just sagt tili mig: »Få se, om Söderlingskan
känner igen mig.» Jag kände genast igen chauf-
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fören, fast lian hade på sig en afvigvänd päls och
stora glasögon på näsan.

Låt mig heratta nu . .
. du får sedän . .

.

Ja, det var verkligen vår konsul, som satt i den
röda bilen, som surrade så att man blef alldeles
yr i hufvudet. . . Först visste jag inte riktigt,
hvart jag skulle titta. »Stig upp, så åker vi ett
stycke». Hanna hoppade strax upp bredvid chauf-
fören på kuskbocken .. . Och inte visste jag rik-
tigt hur det gick tili, men i samma ögonblick satt
också jag bredvid den där svartingen i hans eld-
röda helvetesvagn på en eldröd soffa . . . det var
rakt som att sjunka ned i en höstack. I detsam-
raa slogs dörren fast och min kjol blef emellan och
refs .. . där kan ni ännu se själfva. Och så for vi,
och inte vet jag, hvart vi for och hvart vi kom;
emellanåt var vi staden och emellanåt på landet
och hän skrattade hara i skägget, när jag skrek.
»Det här bär då rakt tili helvetet!» sade jag.
»Vili ni så far vi?» sade hän. Nej, nej, inte den
här .gången ännu», sade jag. En sådan hedning!
Men när vi slutligen stannade, höll jag på att ka-
stas hufvudstupa i sjön, och ora inte Hanna råkat
få tag i mig, så hade jag nog plumsat i kolera-
bassängen. »Tack för skjutsen», sade jag, »och
tack för kon, som mjölkar året om!» ropade jag.
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»Hvad för en ko?» »Den där kon, som mjöl-
kar året om!» sade jag. Jag vet inte om hän
hörde eller begrep, för i detsamma for hän af igen
och lämnade hara litet rök efter sig. Pappa satt
i båten och gapade af förvåning och kunde into
säga någonting annat än: »Hvar i helvete har ni
värit?» Och det var just det rätta ordet. Ja, ja.
Men då Hanna och jag alldeles vimmelkantiga
ramlade ner i båten, så snafvade pappa och tram-
pade sönder spritbuteljen, som Hanna lagt under
förtoften, och vi märkte ingenting förrän i Yillinge
sund, då vi började få kaffelängtan, men då var

det redan för sent. Det var betalningen för kon-
sulns skjuts ..

. Och i den vefvan glömdes också
potatissäcken kvar ombord på estjakten

.. . Jes-
ses, så de såg ut. Afvigvända pälsar hade de
båda två, både öfverdjäfvulen själf och hans
dräng, och stora brillor för ögonen. . . Hade vi
hållit på ännu en stund, så skulle jag rakt blifvit
sjösjuk, så fiskarkäring jag än är.

Jag kade kunnat åka hela dagen
Du, ja... det kan man tro

Söderlingskan och Hanna fingo skratta ensam-

ma åt sinä äfventyr. Helga gjorde visserligen
också ett försök att le, men utan att riktigt lyckas.
Söderling ocli Kalle försökte icke ens.
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Ja, så var det med den saken, och nu öpp-
nar vi kistan och tar fram det vi har med oss
från staden.

Skulle det inte vara bäst att inte öppna den
alls, sade Söderling.

Hvarför inte? Hvad i Guds namn kommer
åt er? utbrast värdinnan. Hvad menar du?

Mamma skall inte missbruka Guds namn
sade Helga skyggt.

Jag frågar, hvad som koxnmer åt er? Hvar-
för skulle jag inte !å öppna kistan?

Säg du, Kalle, sade Söderling, reste sig
och gick ut.

I dörren mötte hän gammelfar vid strålande
lynne, utsöfd, men ännu inte riktigt klar i knop-
pen med kuttingen under armen.

Morjens! Hälsningar från staden. Hvar
håller ni alla hus? Bjuder ni på kaffe eller någon-
ting annat godt?

Söderling slank ut, ämnade stanna på trappan,
men aflägsnade sig så långt, att lian icke kunde
höra, hvad som försiggick i stugan. Hän stan-
nade, fortsatte åter, gick upp på utkiksberget, be-
gaf sig därifrån tili fiskboden och förde in torsk-
refvarna, som Helga och Kalle lämnat liggande
framför dörren, men ångrade sig och lade dem åter
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där de legat. Hän fick en krok i byxbenet, steg på
tafsen och höll på att falla. Sedän gick hän upp
mot stugan och stannade så närä den, att hän
kunde höra allt hvad som sades.

Mors stämma höjde sig öfver de andras, skarp
och hetsig, medan Kalle och Helga talade lugnt
och saktmodigt.

Alit skall man höra! Men af den saken
blir det ingenting! Jaså, det är sådana där dum-
heter ni hittat på här under tiden. Maken tili
galenskap har Jag då aldrig hört. Att ge bprt
alltsammans! Det är Ju detsamma som att rifva

4
hål på noten Just när man drar den i båten.

Inte är det alldeles detsamma.
Hvad är det då för en skillnad? Jag säger,

att det är alldeles detsamma som at rifva hål
på noten, just när en lax sprattlar i den. Hvad
menar ni med, att det inte är detsamma?

Om man dragit not i andras vatten, så är
det rätt och billigt att antingen släppa ut fisken
eller föra fångsten åt rätta ägaren.

I andras vatten? Hvem har här fiskat i
andras vatten? Säg mig för ro skull, hvem som

fiskat i andras vatten?
Det är stor synd att taga från ett lik.
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Synd .. . synd . . . hvarför skulle det vara
synd?

Mor förstår nog, att jag inte kan behålla
pengar, som jag röfvat från ett lik.

Nå, släng dem då i Guds namn tillbaka
i sjön!

En sådan summa! Är ni då galna? hördes
gammelfar ryta.

Just så! bekräftade Hanna.
Pappa håller mun och låter mig tala med

barnen! fräste Söderlingskan. Därpå återtog hon
blidare: ...Säg nu, på fullt allvar .. . menar ni
verkligen, att vi skulle låta balar och pengar gå

samma väg som de kömmit... tillbaka i sjön?
Nej, inte i sjön, utan vi ska ge dem till-

baka åt dem de tillhör.
Och hvem tillhör de?
Det får vi väl nog veta, bara vi fått reda

på, hvem som ägde fartyget.
Det uppstod en stunds tystnad; då gick Söder-

ling in.
• Är du lika tokig som de här båda? ropade

värdinnan emot honom i dörren.
Jag tycker nog också att inan borde an-

mäla dem.
Men jag tycker det inte!
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Det var ändå illa gjordt att taga med våld
af en död.

Med våld? Hur kan man taga med våld
af en död? Som inte gör motstånd. Lika gärna
kan man säga, att hän frivilligt gaf dem ifrån sig.

Kalle hade bort skaffa liket i vigd jord,
men hän stötte det med flit tillbaka i sjön.

Stötte hän det med flit tillbaka i sjön?
Söderlingskan var för ett ögonblick förstum-

mad.
Hvarför gjorde du det? frågade hon se-

dän saktligare.
Jag tänkte väl, att när jag inte visste,

hvexns perigar det var och när inget lik fanns, så
behöfde jag inte ge dem tillbaka.

Hann du verkligen tanka på allt det där?
Var det inte så, att du hara utan vidare stötte ut
liket? Inte visste du ju då ännu, att hän hade
fodralet med pengarna? Nej, nej! Alit det där
har du först efteråt hittat på. De andra ha trattat
det i dig.

Det är nog Helgas påhitt! inföll Hanna.
Tig du och låt Helga vara i fred!
Kalle ångrar sig af hela sitt hjärta och får

ingen frid, sade Helga.
Det är också mig emot att behålla så-
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dant, som tagits från ett lik sak samma på
hvilket sätt det tagits, lika kusligt är det ändå,
sade Söderling.

Det låg nog en viss sanning i detta, men det
fi c k inte vara så. Ju påtagligare denna sanning
var, desto mindre fick den komina i dagen. Och
med fördubblad häftighet begynte Söderlingskan
ansätta mannen.

Börjar mx också du bli rädd för spöken?
Hur kan vi någonsin vara säkra för att det som
sjön ger inte tillhört en död? Skulle man börja
oroa sig för den saken, så kunde man aldrig få
behålla något af det man bärgat. Närä på allt
hvad sjön vräker i land tillhör nog folk som

drunknat. Att nu börja oeh grunda på sådant.
Hur vill du då att man ska slå sig ut här?
Då är det bäst att flytta tili fastlandet med
detsamma. Du kan ju bli dräng hos en bonde,
Söderling! Och Kalle med! Spillningskusk!
Kärrdikare! Jag borde ha låtit dig fara tili
seminariet, Kalle, när du bad om det! Där
hade du nog passat bäst. Predikant hade du
bort bli! ... En gång i världen får ni en riktigt
stor lax i noten, och så vågar ni inte behålla den.
Synd? Synd! Hvad grannen skulle skratta, om
lian visste af det här!
8 Samvetet
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Inte vill väl mor ändå, att vi ska göra
som grannen?

Jag säger bara, att ni har en skruf lös och
att Helga är bortkollrad af den där lärarinnan i
kyrkbyn, den där skenheliga gammalpigan med
sinä psalmer och Sionssånger och böner det är
hon, det skrället, som är skuld tili hela det
här eländet! Att jag nu också skulle låta män-
niskan sticka sin näsa hit i f joi!

Jag sade ju dig, att... sade Söderling.

—Ja ja, du sade det... var glad att det var

du som var klok och jag som var dum... Det
är så att man skulle ha lust att skratta, om man
inte måste gråta.

Helga och Kalle sutto bredvid hvarandra på
bänken, lugna och stillsamma ... Ora de ändå
sagt emot en smala, men där sutto de bara och
tego, liksom hade det inte ens lönat mödan att
tvista om saken... När Helga en gång fått nå-
gonting i sitt hufvud, gick det inte att få det där-
ifrån. Ju saktligare och ödmjukare hon såg ut,
desto envisare var hon bara.

Och med hvad ska vi betala de här stads-
varorna?

Ingen kunde svara något på den frågan.
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Och med hvad ska vi ersätta esten för hans
besvär?

Inte heller nu fick hon något svar.
Med ingenting! Ni har ju ingenting! Och

det angår er inte. Men jag tar inte den skammen
på mig, att jag ingenting har, när jag måste ha,
och därför har jag. Och därför gör jag som jag
tycker är bäst. .. Och hvarför sade du det inte
strax, Kalle, innan ni lät mig fara?

Det var nog orätt gjordt, att jag inte
sade...

Nu är det för sent. För balarna tili tull-
uppsyningsman, om ni har lust. Men pengarna
har jag fått i min vård och där stannar de.

Kalles samvete fordrar ändå, att hän an-
mäler också pengarna, sade Helga.

Och hän skulle inte skämmas för att draga
den skammen öfver sin gamla mor! Du skulle
inte skämmas för att spela mig ett sådant spratt?

Kalle vill inte att mamma skall begå en
synd för hans skull.

Minä synder skall jag minsann
Hon hejdade sin tunga, afbröt sig och fort-

satte därpå:
Nå väl. Gör som ni vill. Där är nyckeln

tili kistan. Och i den finns allt det, som köpts
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för syndapengarna, fast det ännu inte är betaldt.
Plocka upp alltsammans och kasta det dit, hvar-
ifrån det kömmit. Ge det tillbaka åt honom, som

det tagits ifrån. Kanske får hän ro, när hän får
tillbaka sinä pengar.

Mamma! hördes Helgas förebrående stäm-
ma.

Är du då rakt besatt! utbrast gammelfar,
som med armbågarna stödda mot bordet satt och
sörplade i sig sin kaffeknorr. Skall nu också du
börja ge efter! Hvad gör liket med pengar?
Dem behöfver hän hvarken i himmein eller i hel-
vetet, hvar hän nu sedän kan ha hamn.it. Storö-
prästen, den gamla fylltratten, sade mig en gång,

att man inte behöfver några pengar i himmein,
för där får man allt gratis, men ingenting för
pengar, och i helvetet finnes det så helvetes myc-

ket pengar, att pengar där inte har något

värde alls.
Pappa

- Morfar
Och om ni är rädda för att den döde skall

spöka för att man rört vid honom men inte stop-
pat ner honom 1 vigd jord, så vill jag hara säga,
att det är fan så onödigt. De som drifver om-

kring i sjön spökar inte på land. Det är hara
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de, som blifvit ordentligt begrafna, som spökar.
De flesta spökena komma från kyrkogårdarna.
Tacka du din lycka, Kalle, att du inte drog aset
i land!

- Sluta nu, pappa!
Hvasa? Har jag inte rätt? För resten

kan man ju välsigna dem i sjön den här ock-
så —, eftersom de kan jordfästa döda ombord
på ett skepp. Yi skickar strax efter präst, så
är det gjordt. Yi skickar efter präst och behåller
pengarna!.

Söderling blef strax tilltalad af förslaget.
Det skulle kanske inte vara så tokigt. Hvad

säger du, Helga, om saken? Graf som graf, jord-
fäst som jordfäst. Tror ni, att vår pastor skulle
komma?

Storö-fyllbulten kommer nog, hän skulle
välsigna tili och med en turk om det knep.

Hanna brast ut i gapskratt, raen Helga bör-
jade snyfta.
: Jag trodde så säkert, mor, att du, så snart

du fick höra om Kalles olycka, skulle gå in på
att...

Söderlingskan blef alltid bragt ur fattningen,
då Helga grät.

Bra, bra, jag går in på det... jag går in
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på det. . .
Jag sade ju redan: gör som ni vill!

Anmäl, anmäl... för alltsammans tili tullen!
Men för då också allt annat. . . hvarje klabb,
hvarje plankstump, hvarje kork, som flutit i land
här! Hvarför har ni inte fört det för längesedan?
Hvarför var det inte synd, att d e inte blifvit
förda ..

.? Eller beror det på värdet? Hvarför
anmälde du då inte den där teskeden, som du hit-
tade i magen på gäddan.

Likplundring var ju det också!
Gör dig inte kvick nu, Hanna! Allt-

sammans bar vi ju fått från sjön, och hur ska
vi kunna veta, hvilka som gått öfverbord på
samma gång som sakerna? Låt allt bli vid det
gamla... fattiga bar vi värit och fattiga ska
vi förbli så länge vi lefver . . . det är ju så ni vill
ha det... Om Kalle orkar vänta på sin stuga,
så orkar nog jag också vänta på minä kor. Om
Helga reder sig utan droppar och vård, så reder
jag mig också utan kaffe. Jag reder mig nog!

Vi slutar då att dricka kaffe, det gör vi! Nå,
hvad skall du gråta nu mera! Du fick ju din
vilja fram! Hörde du inte hvad jag sade?

Gud är inte glad åt ett offer, sorti ges i
bitterhet.

Hvad? Tycker du kanske att jag skall
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slänga femtusen mark i sjön med lätt hjärta, säg?
Det är nog nastan för mycket begärdt!

Och gråtande af ilska och utan att mera bry
sig om Helgas snyftningar ryckte Söderlingskan
tili sig sitt täcke och sin dyna, rusade på dörren
och sågs styra sinä steg mot ladan, hvars dörr
hon smällde igen med sådan kraft, som ora hon
aldrig mer tänkt återvända.

Htter tog sin kutting under armen, raglade
bort tili sin kammare på andra sidan om farstun
och mumlade i det hän gick:
- Om det nu så skall vara, så läser nog Storö-

prästen tili och med öfver en turk. Inte behöfver
ni ge bort något, Storö-prästen läser nog tili och
med öfver en turk.

Var det en turk, så behöfver nog ingen
läsa öfver honom! slängde Hanna efter honom.

Det skulle väl inte skada en turk heller!
Helga torkade sinä tårar och smog sig tili

sin bod.

Hanna väntade på Kalle och följde efter lio-
nom, när hän gick ut. Men Kalle skyndade ned
tili båten, hvars storsegel ännu var hissadt.
Hanna stod en stund och såg efter honom, knyckte
på nacken och vände om.
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Söderling hade ensam stannat kvar i stugan.
Nu, liksom alltid då hän stod inför en kinkig
fråga, slutade det med att hän började beskärma
sig för sig själf. Skrapande sig bakom orat mum-

lade hän:
Det blir nog en skön soppa af det här,

hara det hinner. Hvem af dem har nu slutligen
rätt, hvem orätt? Hvarför skulle de nu också
vräkas i land här på vår strand? De kunde ha
drifvit dit de också förut drifvit tili grannens
strand .. . Skall man nu få lof att krypa tili kojs
utan kvällsvard?

I detsamma upptäckte hän kaffepannan på
spiseln, sträckte sig efter en kopp och slog i en tår.

Reskistan stod på golfvet. Nyckeln lag på

dess lock, dit Söderlingskan slängt den. Söder-
ling gläntade försiktigt på locket. Kistan var Ml
af påsar och prydligt inslagna paket. En doft af
sviskon och russin slog emot honom och det var

inte utan att det doftade tobak också. Hän gräf-

de och grahbade. Där fanns cigarrer, en hei låda
med holländska drottningens porträtt på locket.

Ser man på Emma! Hän öppnade lådan,
fick ett par cigarrer i nypan och stack dem i fickan.
Därpå låste hän åter kistan och sköt den till-
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haka på dess vanliga plats mellan sängen och
väggen.

Om en stund satt Söderling och metade i hamn-
inloppet, med en tjock cigarr i munnen, som sma-
kade så hra, att hän aldrig rökt maken tili Ijuf-
lig tohak.

Det reder sig väl nog ... och reder det
sig inte, så reder det sig inte, men det reder sig
väl nog ändå på något sätt.
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Söderlingskan försökte förgäfves få en blund
i sinä ögon. Hon låg med täcket draget öfver
hufvudet för att ingenting se och ingenting höra.
Men hjärtat bultade af förbittring och bedröfvelse,
och vasshalmen under henne prasslade vid min-
sta rörelse. Hela tiden såg hon för sig Helgas
än forskande och skygga, än förebrående och
sorgsna ögon. Bränningens brus mot utskären
förnams allt tydligare ju mer det lugnade och
tiden led.

Då rörelsen på gården upphört, steg hon upp
och gick ut. Helga tycktes ännu vara vaken, efter-
som det lyste i hennes fönster.

Yinden hade mojnat ut fullständigt. Inte ett
löf rörde sig i rönnen vid fähusknuten. Inte en

kåre krusade liamnens blanka spegel. Båtens för-
töjningstross hängde slapp. Från den inre fjär-
den hördes i fjärran dunket a! en bogserångares
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maskin. Stockholmsbåtens hvita skrof skymtade
ett ögonblick fram mellan tvänne holmar. Från
en förankrad galeas nådde henne ljudet af yx-
hugg.

Söderlingskan styrde sinä steg mot Ormskär
och nådde slutligen Idviken, där balarna lågo
gömda.

Österfjärden låg spegellugn äfven den; holmar
och skär höjde sig som mörka ryggar ur dess
dunkla djup. Bränningen brusade ännuraot strän-
derna, men hon tyckte sig finna, att den Ijöd sva-
gare än nyss. Det skulle således inte komma
mera vind. Man hade antagligen att vänta sig
Hera dagars stiltje och sedän skulle den draga
sig öfver på ost.

Gick det så, skulle esten inte komina, ty att
kryssa hit brydde hän sig inte om, det hade hän
sagt.

Och bäst var det kanske, att den sjöröfvaren
inte kom. Att två karlar kunde vara hvarandra
så lika som esten och Korsu! Samina röda, yf-
viga skägg, samma små grisögon, samma lurande,
elaka blick under buskiga ögonbryn. Och ester
var ju också Korsus egentligen. Käringen hette
inte Estman för ro skull. »Jaså, från Utterskär,
jaha från Utterskär, ja, nog känner jag Utter-
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skärsfolket af gammalt, har nog också förut haft
affärer med dem.» Så smutsig deras kajuta var,
rakt som en svinstia. .. luktade mahorka och
rysstöflar, så att man nästan fick kväljningar.
Det var ännu värre än hos finnbyket på Koivisto.
Hon raåste nog försöka få de där balarna sålda
på något annat sätt. Hellre fick tullen taga dem.. .

Det var väl aldrig från hans jakt det där drag-
spelet hördes ... Nej, nej, det skulle nog vara
en annan låt, om det var de .. .

Håhå ändå!

Söderlingskan gick tillbaka tili gården, rörde
sig en stund mellan byggnaderna, stökade och
städade smått, utan att riktigt veta hvarför. En
gädda slog i fisksumpen. Helgas fönster lyste
lugnt och stadigt som en fyrlykta. Det vinkade
och varnade på gamma gång. Hvad månne Hie-
kan nu grubblade öfver? Hon sörjde väl igen
öfver sin mors ogudaktighet.

Hon gick upp på berget, närmade sig försik-
tigt boden och stannade slutligen så närä, att
hon kunde se in genom fönstret.

Helgas bod var en gammal kajuta, som en

gång bärgats från en förlist galeas. Pörst hade
lion fått den tili lekstuga, men sedän, när hon
vuxit ifrån lekarna, hade hon tapetserat den och
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inredt den åt sig tili sommarbostad. Fönstret
hade blott en enda ruta, för hvilken en liten gar-
din var upphängd. Framför fönstret stod ett
litet bord, täckt af en hvit duk. Där inne var
allt så fint och nätt som i ett dockskåp, marken
omkring kojan var alltid sopad, och invid söder-
väggen hade hon anlagt ett litet blomster-
land. Helga satt vid fönstret och läste, iförd
sin hvita nattröja ... Ljuslågan fladdrade icke,
den stod orörlig som en blomknopp i sin kruka,
lika allvarlig och högtidlig som Helgas ansikte
bakom den .. . hvad det var blekt och visset.. .

näsan så smal och hvass ... Den stackaren hade
redan djupa fåror kring munnen och öfverläppen
låg tunn och blodlös mot tänderna som på ett lik.

Helgas sommarhydda var som en helgedom för
modern. Dit gick hon så ofta hon hann för att
bläddra i Helgas böcker och låta flickan läsa högt
för sig en stund. Emellanåt sjöngo de psalmer
tillsammans. Helga hade så väl behöft ett eget
rum också under vintern. Om de nu behölle pen-
garna och balarna låt vara också bara pen-
garna så skulle de kurnia bygga tili en kammare
åt henne bredvid stugan ...då skulle det stackars
barnet få sin egen lilla vrå, så att hon inte be-
höfde plågas af karlarnas tobaksrökande.
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... Hvarför skulle jag reta upp mig och vara
elak mot henne ...

Så ordentligt hon hängt upp sinä kläder på
sparren i taket, sinä fattiga dukar och klädningar
och de brokiga banden, som hon för nöjes skull
väft, men aldrig begagnade... liksom .en brud,
fast hon nog aldrig blir klädd i den dräkten,
men kanske snart i en annan.

För att icke skrämma henne smog sig Söder-
lingskan ett stycke tillbaka, hostade, gick därpå
fram och gläntade på dörren.

Sitter du ännu uppe, barnet mitt, hvarför
lägger du dig inte? Fryser du inte i din natt-
tröja? Doktorn sade ju, att du alltid måste halla
dig varm. Du kunde åtminstone ha gjort upp eld
i kaminen. Har de inte huggit någon ved åt dig?
Ingenting gör de.

Det finns nog ved där, men jag kom inte
att tända .. .

Jag skall göra det.
Modern skyndade att tända en brasa i den

lilla järnkaminen, som stod i en vrå af rummet.
Hvad är det du laser?
Nya testamentata svarade Helga och fort-

satte sin läsning.
Vili du inte läsa högt?
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Jag tror inte att ditt sinne i dag är sådant
att du kan köra Guds ord.

Bry dig inte om det där ... Gammelfar
menar inte som nykter allt kvad kan pratar i
fyllan. Ock bry dig inte heller om det jag sade.

Helga stack ett grässtrå som märke i boken,
slog långsamt igen den ock lade undan den.

Det är så förfärligt, att man kos oss kädat
Gud. Inte ens de värsta kedningar skulle på det
sättet...

Hän ångrar sig nog, kara kan nyktrar tili.
Jag tänker inte så mycket på morfar . . .

men att också du, mor... fast jag var så säker
på, att du genast, när du fick höra kuru...

Hennes ögon fylldes af tårar.
Seså, du skall inte
Nej, nej
Är det för min skull du gråter, så har jag

nog redan ...

Du tycker ändå inte att det är synd, fast
du säger så ...

Hvad vet jag
Du måste veta det
Jag vet ju... men inte visste ju du det

genast heller, eftersom du sade, att det vi fått
var en Guds gåfva, och att hvad Gud gett oss,
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det behöfde vi inte ge bort. Och i den tron for
Jag tili staden.

Det var då... men Gud hade en annan
mening. Gud ville ställa oss på prof. Gud ville
visa oss, hurudana vi riktigt är, då vi alltid velat
vara bättre än andra.

Bättre än hvilka?
I synnerhet Korsus.
Nå, men nog är vi ju alltid bättre än

Korsus.
De röfvar och plundrar lik och nu röfvar

och plundrar också vi. Att plundra ett lik är
större synd än att röfva från en lefvande, för en
lefvande kan försvara sig, men det kan inte en
död.

Nå, men kara barn, nog är det ju ändå
alltid en liten skillnad. Och inte behöfver vi ge
bort alltsammans, ora vi också ger en del.

Ora Kalle inte får ge bort allt det som
hän tagit med orätt, får hans själ aldrig frid och
inte min heller.

Du vill då hellre lefva i fattigdom och
elände som lorut.

Ja.
Tänk på, att Hanna säkert lämnar Kalle,

då hon inte längre orkar vänta på att de ska få
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sig en egen stuga. Du vet ju att hon inte vill
bo tillsammans med oss andra.

Om Hanna lämnar Kalle för att hän vill
göra som hans samvete säger, så är det bäst att
hon gör det.

Tror du att Kalle tycker på gamma sätt?
Vet du det?

Jag vet ingenting annat än att då djäf-
vulen en gång skickade pengarna i hans väg och
lockade honom att taga dem, så kommer Kalle
aldrig att använda dem, hur det än må gå ho-
nom.

Djäfvulen skickade ...? upprepade Söder-
lingskan en smula bittert.

Men något annat hvarken kunde eller ville hon
säga nu.. . De skulle nog ha sitt hufvud för sig.
Det var lönlöst att mera tala därom. Hon tillade
likväl ännu:

Håhå... jag var så glad, i synnerhet för
din skull, för att det ändtligen såg ut att bli
bättre tider.

Gud kan nog ännu vända allt tili det bästa.
Gud kan... upprepade hon åter och på

nytt jäste det inom henne. Men äfven nu lycka-
des hon behärska sig. Inte nu ... inte nu... det
fick vara tili en annan gång. Om bara Helga
9 Samvelet
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ville noja sig med detta och vara lugn och ändt-
ligen gå tili hvila.

Det uppstod en stunds tystnad.
Läs nu ändå för mig.

Helga slog upp samma ställe, hvilket hon nyss
läst och började:

»Då vardt Jesus förd af Anden upp tili öknen,
på det att hän skulle frestas af djäfvulen. Och
när hän hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio
nätter, blef hän hungrig. Och frestaren gick fram
tili honom och sade? ’Är du Guds Son, så säg att
dessa stenar skola vara bröd.’ Men hän svarade
och sade: Det är skrifvet: ’lcke af bröd allenast
lefver människan, utan af hvart och ett ord, som
utgår af Guds mun’.»

Men Söderlingskan hade icke den rätta andak-
ten. Och hon kunde inte sluta sinä ögon för flic-
kans krökta rygg och magra fingrar, eller sinä
öron för hennes svaga stämma... Det kommer
nog tili slut att gå som hon vill. År för år hlir
hon allt klenare. Hon lefver inte länge. Hon
får mig ännu att göra som hon vill. Och det,
fast allt tili slut kommer att hvila på minä skuld-
ror. Med hvad ska vi betala dropparna och den
vård hon behöfver? ...

Nej, nej, nu hör jag igen

inte på med det rätta sinnelaget.
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Hon tvang sig att lyssna med odelad upp-
märksamhet och hörde nu hvarje ord:

»Åter tog djäfvulen honom med sig upp på
ett ganska högt berg och visade honom alla riken
i världen och deras härlighet och sade tili honom:
'Alit detta skall jag gifva dig, om du faller ned
och tillbeder mig’. Då sade Jesus tili honom:
’Gå bort, satan, ty det är skrifvet: Herren din Gud
skall du tillbedja och honom allena skall du dyr-
ka.’ Då ölvergaf djäfvulen honom, och se, äng-
lar gingo fram och tjänade honom. Men när
hän hörde, att Johannes hade blifvit satt i fän-
gelse...»

Valde du med flit det där stället för min
skull?

Jag fortsatte där jag slutade, när du kom.
Hvad kan klockan egentligen vara... bor-

de du inte redan gå och lägga dig.
Flickan gick tili sängs utan invändningar.

Modern täckte in henne, svepte lakanet väl om

hennes fötter, hvilka kändes späda och klena som
fågelben, blåste ut ljuset, stängde dörren efter
sig och skyndade ut med darrande haka.

... Huru hittade hon på att läsa det där stäl-
let? Är jag då i deras tycke en sådan, som fres-
tar dem att tillbedja ali världens rikedom? Är
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jag en sådan, att man måste säga: »gå bort,
satan»? Stretar och släpar och bråkar jag inte
för dem alla, så att jag knappt hålls på benen
af trötthet?

Ju starkare hon greps af sin rörelse, desto
mer förbittrad blef hon.

... Huru måste jag inte ro och rensa och rada,
innan jag fått de strömmingar i fjärdingen, som

jag skall betala handelsman med! Det enda jag på
det här sättet fått är en skuld på haisen. Det
var bytet, som sjön gaf, när den en gång gaf.
»Gud vänder allt tili det bästa!» För oss vänder
hän det så, att hän håller oss i fattigdom och
elände i fyrtio dagar och sedän igen låter fresta-
ren föra oss upp på berget och visa oss ali
världens rikedom och härlighet, men inte skickar
hän några änglar att tjäna oss, inte! ... Hvarför
skulle jag också hufvudstupa ge mig i väg tili
staden... jag borde ha kunnat gissa att det un-

der tiden skulle komma att gå så galet som möj-
ligt... Jaså, nu ska vi kantänka vara likadana
skojare som grannens ... Och den Söderling ...

hän kunde åtrainstone ha farit och gjort upp kö-
pet med Böle-bonden, så hade ändå d e pengarna

värit räddade, om hän velat eller inte.
Schas! ... Usch!
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Hon hade hunnit fram tili ladan och öppnat
dess dörr, då i detsamma någonting rödt skuttade
mot hennes kjolfållar, men fick en sådan spark,
att det med ett ilsket fräsande försvann öfver
berget.

Hvad var det? hördes i detsamma Söder-
lings stämma någonstans i närheten.

Grannens förbannade katt.. . Hvad går
du här och spökar midt i natten?

Jag bar värit ute och metat litet... Är

Helga sjuk?
Nej! skrek Söderlingskan, gifvande luft åt

ali sin förbittring och ali sin besvikelse.



Vili.

Söderlingskan sof tili ljusan dag och vaknade
först vid svalungarnas muntra kvitter, då mo-

dern återvände med mat tili förfstergluggen, där
de sutto i rad i solskenet, snart flygfärdiga.
Svalmamma försvann, men kom strax tillbaka
och proppade deras glupska gap Mia med hvad
hon råkat komma öfver och flög så igen skvatt-
rande sin kos.

Ja, det var en mor, som inte frågade efter
hvad ungarna tänkte... de fick noja sig med
hvad hon stoppade i näbben på dem ... Och
så skall det också vara!

Och det, som i går, då hon lade sig, tycktes
dunkelt och sväfvande och trassligt, var nu eå
klart som solskenet på den blå fjärden och så
fast och orubbligt som berget, öfver hvilket hon
med korta, bestämda steg gick från ladan
stugan.
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Inte en penni bort! Skulle jag då vara rakt
besatt! Hvad var det jag egentligen yrade i
går? Det fattades hara att jag låtit lura mig
tili hvem vet hvilka dumheter.

Hon körde omildt upp karlarna och kommen-
deräde Hanna, som satt och gäspade på säng-
kanten, att gå tili källan efter vatten, medan
hon själf gjorde upp eld i spiseln. Så snart detta
var gjordt, tog hon kaffebrännaren från väggen
och kommenderade:

Söderling, drag fram kistan... hvar är
nyckeln?

Där... på locket, där du själf lade den
i går.

Med nästan demonstrativ likgiltighet tog Sö-
derlingskan fram en påse ur kistan, hällde en del
a! dess innehåll i kaffebrännaren, lade påsen till-
baka och lät Söderling åter skjuta kistan på dess
plats mellan sängen ocb väggen.

Helga hade kömmit in ocb slagit sig ned vid
sitt arbete på sin vånliga plats.

Kanske du rostar kaffet, medan jag går

och mjölkar. Se tili, att bönorna bli jämnt ro-

etade.
Ödmjukt, ehuru en smula dröjande, tog Helga

emot kaffebrännaren, i det hon kastade en skygg



136

blick på Kalle, som satt på sängkanten ocb drog
på sig stöflarna. Söderlingskan tog stäfvan ocb
var redan på väg ut, då hon vände om i dörren.

Hvem är det som lämnat beten att ruttna
framför fiskbodtröskeln?

Jag glömde dem där i går, när ni kom
sade Kalle.

Glömde
De duger nog åt torsken. ändå, sade Sö-

derling.
Sätt då beten på resten af krokarna före

kaffet ocb far sedän strax ocb lägg ut refven.
Det är vackert i dag... prima fiskeväder, om
ni bara raskar på litet!

Där skulle de ha fått ligga, hvem vet huru
länge, tili föda åt kråkorna! Ja, om jag skulle
låta dem styra ocb ställa...!

Ocb medan hon mjölkade ocb silade ocb gaf
foder åt kon blef allt så klart för henne den
trassliga härfvan redde sig ocb tråden löpte lätt
som från en rulle.

... Det skulle inte bara ba värit galet, iiite
hara en förskräcklig orättvisa ocb den största
dumhet, utan det hade värit rent ut sagdt ett
brott mot dem själfva. Ja, just raot dem! Yisst
måste den, som bar en smula förstånd, få bruka
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det. Det är ändå slutligen Jag som får svara
för dem allesammans, i synnerhet för Helga. In-
gen skulle för resten kurnia svara för att ha
kastat bort en sådan summa pengar hvarken
för Gud eller människor eller sitt eget samvete.
Och Jag bar väl samvete, Jag också, och mitt sam-

vete skulle då inte ge mig någon lefvande ro, om
Jag inte gjorde som det säger att Jag skall göra.
Helgas samvete säger ena dagen si och andra
dagen så. Först får man behålla alltihop se-
dän ingenting alls. Och det skall kantänka va-
ra Guds röst, som alltid talar i henne. I går
sade Gud Ja, i dag säger hän nej, i morgon kan-
ske igen Ja. Hvad är det för en Guds röst...?
Och när nu ingen blir lidande p& det. . . Och
om det är det som är den största synden
och det måste väl så vara, eftersom det först var
ingen synd alls att vi inte skaffade liket i
vigd Jord, så kan vi Ju verkligen göra så, att vi
låter prästen läsa öfver honom i sjön. Och för
den saken behöfver vi inte skicka efter Storö-
fyllbulten. Hvarför skulle inte vår egen pastor
gå in på det? Yälsignelsen råkir nog sitt mål
också på längre håll. Hvarför skulle inte Guds
ande ännu kunna sväfva öfver vattnet och hvart
den vill?
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Kaffet var färdigrostadt, då Söderlingskan
återvände Irån mjölkningen. Hon tog kaffekvar-
nen, stödde den mot sinä stadiga knän, lät vefven
gå så det bara surrade i stugan och slog i nästa
ögonblick en kopp malet kaffe i pannan.

Hon hade haft lust att sjunga ut för dem nu
genast. Man hade Ju nästan kunnat tycka, att
förnuftskäl bort bita också på dem.

... Och för pesten hvad angår dem egent-
ligen hela saken? Både balarna och pengarna
är Ju minä, eftersom de en gång gett dem åt mig.
Jag gör således med minä saker som Jag själf
tyckef är bäst. Och att vi kantänka skulle vara

likadana som grannens för att Kalle lät liket
ligga, det är då inte annat än en sjuk människas
griller. Yi kan Ju göra räkenskap sedän, när
balarna är sålda och pengarna växlade. Vi kan
ju ångra oss efteråt, om vi har någonting att
ångra. Vi kan Ju försona synden, när den är
gjord. Synden är Ju tili här i världen Just
för att försonas. Jag behåller hvad Jag har.
Inte en penni ger Jag bort. Hän må bara komma,
estskojaren! Vili de inte hjälpa tili med last-
ningen, så får Jag det väl ändå gjordt utan dem

Hanna och pappa säger inte nej. Och om det
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kniper, kan jag väl fara själf tili Reval för att
sälja balarna och växla pengarna.

Jag skall minsann...!
Hon slog i fem koppar: åt Söderling, gammel-

far, Hanna, Helga och Kalle... ja, där stodo
kopparna i rad som svalungar på en takås.

Hanna, gå ut och ropa på karlarna.
Söderling och Kalle sutto utanför liskbbden

och gjorde långrefven i ordning. Söderlingskan
såg mannen resa sig och gå mot stugan. Kalle
satt kvar. Hanna tycktes snäsa tili honom,
knyckte sedän på nacken och gick sin väg.

Gammelfar kom från sin kammare på andra
sidan om farstun, frusen och stelbent, och fattade
med darrande hand sin kopp.

Tag för dig, Helga, innan det kalinan
Tack, men det smakar mig inte nu.
Duger kaffe inte mera åt dig? Mår du

illa?
Nej, men det smakar mig inte nu. Men

om du vill ge mig litet mjölk i stället.
Hanna, där har du din kopp... Hvarför

kommer inte Kalle?
Inte vet jag hvad som farit i honom.

Efter en stund sågs likväl Kalle stiga upp,
taga kroklådan och bära ned den tili ekstocken.
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Sedän hän ytterligare fört dit långrefskorgen och
flötena, kom hän ändtligen upp och sade strax
i dörren:

Ska vi inte fara nu, far ... långrefven är
klar.

Ditt kaffe kallnar, sade Söderlingskan med
ryggen åt dörren.

Jag bryr mig inte om kaffe nu, sade Kalle.
Hvad? Hvarför inte?
Det smakar mig inte.
Smakar det inte dig heller? Åhå! Sö-

derlingskan vände häftigt på hufvudet, såg på
Kalle, sedän på Helga, och reste sig röd af harm.

Smakar det inte ..
.! Nå, så ger vi det då

åt den det smakar.
Nå, men kasta då inte bort gudslånet

jag dricker nog! men innan Söderling hann
förekomma det, hade innehållet i Helgas ocb Kal-
lea koppar kastats i slaskämbaret.

Hvad är det här för ett skoj! röt gubben.

Det är så mycket som så, att om inte mitt
kaffe duger, så får de hädanefter hålla sig med
eget kaffe, om de har... och jag har tili död-
dagar!

Mor, inte ville jag
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Jag är inte så dum, att jag inte begri-
per

Hör då
Men Söderlingskan skyndade redan, svängande

slaskämbaret i sin hand, tili svinstian.
. . . Inbilla er inte ... Jag låter inte skräm-

ma mig af den sortens konster!
Grisen fick ämbarets innehåll öfver både tryne

och rygg och drog sig grymtande tillbaka från
hon.

Hanna kom efter, med en elak glimt i ögat
Maken tili skamlöshet har jag då aldrig

sett!
Hvad menar du?
Nå, inte skulle nu den kaffetåren ha gjort

dem sämre.
Det är deras sak. . . hvad angår det dig?
Kanske angår det ändå mig också.
Packa dig härifrån! Jag kan nog sköta

mi g själf!
För att lugna sitt upprörda sinne rusade Sö-

derlingskan ned tili stranden. Och där såg det
ut just som hon gissat. Berget hade icke blifvit
spoladt efter strömmingsrensningen, det var ännu
slipprigt och hait af innanmäte. Hon skurade
det med sand och borste och förbannade i sitt
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sinne de håglösa och lata karlarna, som inte ens
kommo sig för att göra rent efter sig... betena
får ligga och ruttna... innanmätet lämnas att
stinka. . . och dem skulle jag låta styra och
ställa?

Hon såg Söderling närma sig och stanna ett
stycke ifrån henne. Om en stund kom hän så
närä, att hän kunde säga, hvad hän hade på
hjärtat.

Det var nog illa gjordt af dem... och de
förstår det nog också själfva nu, när jag taiat med
dem. De dricker nog, om du nu bjuder dem.

För min skull ska de ingalunda ta en så-
dan synd på sinä samveten... Hvad står du
där och gapar! Hvarför far du inte och lägger
ut långrefven?

Ämnar du ändå ...?

Hvad då?
Saija balarna.
Det tror jag, det!
Men när det är dem emot
Pengarna och balarna är minä, eftersom

de en gång gett dem åt mig. Jag hushållar med
dem bäst jag behagar.

Hvacl ämnar du göra?
Det får vi sedän se.
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Äfven Helga hade försiktigt närmat sig och
stannat ett stycke därifrån. Söderlingskan höjde
rösten, för att också hon skulle höra hvad hon
sade:

Och hvad det där andra anbelangar, så
skall jag säga, att det var med minä egna iattiga
slantar jag betalte kaffet. . . och det som jag tog
på skuld, skall jag också betala med minä egna
pengar.

Hör, mor, sade Helga, i det hon kom när-
mare.

Nu talar vi inte mera om den saken, hvar-
ken nu eller längre fram.

Helga gick med sänkt hufvud tili sin bod.
Efter en stund kom hon åter ut och begaf sig
tili stugan. Söderlingskan stökade ute hela da-
gen och undvek att råka de andra på tumanhand.

Och så gick man och teg den ena dagen efter
den andra. Man arbetade under tystnad, man
satt tili bords, träffades och skildes utan att
växla ett ord.

Barnen drucko visserligen åter sitt morgon-
kaffe. Men dag för dag slöto de sig allt mera
inom sig själfva.

De tvår sinä händer, skjuter ali skulden på
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raig! Men jag skall visa, att jag kan hara den
ensam.

Helga bad icke mera sin mor komma tili bo-
den för att läsa och sjunga. Nu var det Kalle
som satt där med henne. Söderlingskan tog fram
sin gamla hibel och försökte läsa ensam. Men det
var ändå inte riktigt detsamma.

. ..Nu är raor kantänka inte mera god nog
att läsa Guds ord med sinä barn. Men Frälsaren
kunde ju äta och dricka med fariseer och pub-
likaner. Det skulle inte skada dem att läsa det
stället. Det är skriftens ord, det också... och
sedän ett annat ställe ...det, där det heter; »den
som är utan skuld, kaste första stenen.» Men d e

ställena slår de nog inte upp ...de håller sig nog
hara tili dem, som passar häst för dem själfva.

Det var lördagsafton. Kalle och Helga sutto
åter på tumanhand i Helgas bod. Man hörde
dem än läsa, än tala sakta med hvarandra. Sö-
derlingskan smog sig försiktigt öfver berget och
ställde sig invid väggen för att lyssna. Hon
hörde Kalle säga med sorgsen röst:

Nej, nej, jag kan inte fara och anmäla mot
mors vilja.

Nej, det är väl så.
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Yi har alltid taiat illa om grannen och kal-
lat honom skojare och sjöröfvare och likplund-
rare och allt möjligt. Och nu vill de, att Jag skall
vara likadan som de och behålla allt inte en

smul bättre!
Helga sade något, som Söderlingskan icke kun-

de uppfatta. Sedän sade Kalle åter:
NeJ, Jag visste nog mycket väl, hvad Jag

gjorde: Jag kände det genast som om Jag begått ett
rånmord. Just så kändes det. Jag stötte ut liket
för att Jag tänkte, att om hän hade pengar, så
skulle ingen kunna fordra dem tillbaka af mig.

Du skulle då verkligen ha kunnat bärga
det?

Inte hade det värit någon sak för mig att
få tag i honom och draga honom i land, men med
flit gjorde Jag det inte. Jag ångrade mig nog
genast och det var närä, att Jag kastat fodralet
efter honom i sjön.

Om du ändå hade gjort det!
, Åter sutto de tysta en stund. Helga måtte ha

bläddrat i en bok, eftersom man hörde bladens
prassel. Sedän sade hon åter:

Mor ger inte med sig. Hanna eggar också
upp henne.

Om Jag skulle tala med Hanna?
10 Samvetet
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Hon skulle hara göra narr af dig liksom
af mig

Sedän åter efter en stunds förlopp:
Skulle du då få frid, om hän välsignades

i sjön?
Jag tror inte det jag röfvade ju ändå

af honom.
Ja, ja, så är det väl
Och för resten, huru skulle pastorn kunna

välsigna, utan att vi talade om liket... och att

inte tala om allt skulle hara vara detsamma som

att ljuga igen.
Ja, ja, så är det.
Huru skall det riktigt gå oss tili slut.

Efter en stund sade Kalle åter:
Och om grannen ännu får veta det, ocb

hvarför skulle hän inte det kanske vet hän det
tili och med redan nu.. .så hellre än att jag stan-
nar här och tål stickord af hans pojkar eller blir
liksom de, går jag tili sjöss igen. Mor må sedän
göra, huru hon behagar.

Kanske ger hon ändå med sig. Jag skall
ännube tili Gud, att ban uppmjukar hennes sinne.

Kalle tycktes stiga upp. Söderlingskan skyn-
dade bort.

Herregud, sådana griller folk ändå kan få
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i sitt hufvud! Sköt er själfva då! Tag erä

balar och pengar! Inte behöfver någon he för
mig! Inte behöfver någon fara bort tili främ-
mande land för min skull!

Hon vände redan om för att ropa det åt dem
genom dörren.

Nej, det vore då rena galenskapen!
Men i detsamma spratt hon tili: tänk om gran-

nen verkligen hade reda på det? Hän hade ju
kunnat vara i staden och där råkat estskeppa-
ren... Och då hade nog Kalle rätt.

Gammelfar stöllade genom farstun och kom
in i stugan just då Söderlingskan, med sitt täcke
på armen, var på väg tili ladan.

Sluta då en gång i världen med ert för-
bannade tjurande! Hvem i helsike kan stå ut med
det här eviga eländet. Alit går åt fanders på
det här viset, jag kan inte ens bli full mera. Jag
vet nog, hur det här kommer att sluta. Snart
får de också dig, Emma, bortkollrad. Låt mig
sköta om det, om du inte själf kan klara det. Jag
skall nog ta den synden på mig. Jag kommer
ändå inte tili himmein, skulle jag tro, så som jag
supit och svurit i minä dagar, i synnerhet som
ung, och jag kommer nog att supa och svära lika



148

förbannadt så länge jag lefver. Så för mig gör
det detsamma. Och inte lär de där nere späda på
brasan för hvarje ny synd. Alla blir nog stekta
vid samma eld.

Låt bli att häda Gud, och gå och lägg sig

nu hara!
Jag får inte sömn. . . Hå-hå-jaja

Gubben gick ut och blef stående på berget

framför trappan.
Söderlingskan begaf sig suckande och stån-

kande tili ladan.

Hela natten prasslade halmen så otäekt under
henne. Huru lion än vände och vred på sig ville
lion icke få någon ro. Det var en dimmig, rå-
kall natt. Mistluren på Sälskär bölade. Så snart
Söderlingskan slöt sinä ögon förvandlades fyren
strax tili en stor, svart säl med eldsprutande
ögon, som stod upprätt på klippans högsta krön
och, vridande sitt hufvud rundt, med regelbundna
mellanrum utsände ett tjut mot hafvet i söder, ett
annat mot fastlandet i norr, liksom ropande efter
något som hörde honom tili.



IX,

Efter att ha sofvit sin natt illa steg Söderling-
skan tidigt upp för att mjölka. Dagen började
just gry. Två par järnskodda klackar klingade
mot berget. Stegen närmade sig från grannens
sida. Den enas voro fasta och korta som om hän
burit en tung börda, den andras osäkra och bull-
rande, som om hän än halkat och åkt främät
långa stycken, än snafvat och ramlat öfver ste-
narna. Det liknade gammelfars steg, när hän
raglade i fyllan. Men hvem var den andra? Sö-
derlingskan försökte titta ut genom dörrspringan,
men de höllo sig hela tiden så, att stugan hind-
rade henne att se dem.

Nu skrålade gammelfar:

Det gär längsamt fram, det går längsamt fram,
men vi hurra’ för den resan, när vi kom tili Köpenhamn ..
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Ja, Ja... låt det gå långsamt bara, så att
ni inte faller, långsamt, långsamt bara.

Det var Korsus röst. . . grannen hade således
kömmit hem. Men när? Under natten?

Gärdesgården knakade, som om någon hand-
löst ramlat emot den.

NeJ, jag går inte, Jag går inte, envisades
gammelfar.

—Gå nu hara beskedligt och lägg er ... kom
tillbaka i morgon, hördes åter Korsus öfverta-
lande stämma.

Är du då kari att hjälpa mig öfver gärdes-
gården?

Tag i där . . . stick foten dit... seså-Ja.
I helvete... du skulle ha låtit mig fara i

ekstocken, liksom när jagkom ... i ekstocken h&lls
jag nog och ro kan Jag, hur Ml Jag än är.... ni
tänker visst stjäla den ...

Huru skulle vi ta grannens ekstock.
Hvarför är här ingen grind ...ett led kun-

de du ändå i Herrans namn ha bestått?
Det har nog funnits, men är det inte ni

själf som spikat fast det?
Jo, det gjorde Jag... jag och Emma till-

sammans. »Vi spikar det så, att inte ens en oxe
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kaa ståaga söader det», sade Emma. Mea aa tar
jag app det igea.

Låt det vara.. . ea aaaaa gåag kaa ai
ju

Hör da, da är världeas största röfvare...
om jag också drack ditt bräaavia, så säger jag
äadå, att da är världeas största röfvare... om
da också skalle hjälpa mig öfver gärdesgårdea . ..

Ja, ja, jag skall aog hjälpa.
Det är hra, att da erkäaaer ... för da är

aog ea skojare och röfvare ... ea rackare är da ..
.

ea likplaadrare... hvems stöflar har da aa på
fötteraa, hvad?
- Miaa egaa, vet jag!

Diaa egaa ... hihhih ... är de gjorda rik-
tigt efter mått?

Seså, pappa, seså ... aa stiger vi app
seså

Låt aiig vara, jag kaa aog sköta mig
själf... ataa hjälp ... jag vill iate, att da hjäl-
per mig... Faa själf är da, dia rödskäggiga
jäfvel...

Paa är ja svartskäggig.
Liksom konsuln... far i motor och' bil,

tarvis, hara haa hara vi 11.... var inte den sataa
på god väg att föra våra käriagar tili helvetet,
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men så måste hän ändå vända om på halfva vä-
gen. . .

Hvar då?
Ingenstans, snäste gubben kort, synbarli-

gen misstänkande, att den andra försökte pumpa
honom ... Men en bra kari är du ändå ... du
är ingen ynkrygg ... du tar hvad du får och är
inte rädd för spöken. . . och du anmäler ingen-
ting i tullen.

Nu misstar sig Utter . . . jag anmäler all-
tid

Aldrig, säger jag .. . Pyh! —Du skulle
anmäla i tullen? Tacka Gud för att du är en så-
dan kari, som inte anmäler... det är ta mig ta-
san också onödigt. . . Som jag alltid sagt. Och dina
pojkar likna far sin ... Tacka Gud för att dina
ungar inte är sådana stackare, som inte tar, när
de får ... raan skall ta, när man får .. . Ser du,
våra karlar är förbannade käringar ... de har inte
ruter i sig och inte fan i kroppen .. . därför ... Men
hjälp mig da, tag mig i nacken ...så .. . Flickan
har kollrat bort dem med sinä konster, och snart
kollrar hon väl också bort mor sin, fast hon är
min dotter .. . Tacka Gud för att du inte har
gudliga barn, för då bär det rakt åt helvete . . .
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ingenting annat gör de än läser och sjunger, långa

i synen som långkatekesen...
Men det är ju bra, att människan tänker

på sin själs salighet.
Ja visst, och därför är vi också bättre än

ni och kommer alltid att vara det, för du är en
skojare och dina pojkar är skojare och det kom-
mer nog ännu att gå dig illa ... få se bara så
ligger du en vacker dag med uppsvälld mage i
sjön utan att någonsin komma i vigd jord och din
själ får aldrig frid från evighet tili evighet amen.

Som en förbannad osalig ande ligger du där med
magen i vädret som en rutten 5ä1,... och måsarna
hacka dig på näsan... Hör du, hjälp ner mig
nu och kom och tag dig en sup, en liten, liten
snaps bara... hör du, nu ska vi vara vänner,
granne, hör du, nu ska vi glömma allt gammalt
hat!

Inte har jag ju någonsin hatat er.
Men jag har, jag, och kommer alltid att

hata dig, så länge världen står, och den står ännu
länge.

Gärdesgården knakade åter... en stör brast.
Håll i mig, så att jag inte faller ner...

lyft öfver det andra benet och håll mig i kragen
tills jag får foten i raarken ... seså ... tack skall
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du ha, din sjöröfvare... så länge världen står
och den står ännu länge kommer det att vara
evigt hat mellan Söderlings och Korsus. För se

far min var en hederlig kari och jag är en heder-
lig kari och minä barn och minä barnbarn är he-
derliga karlar, ty äpplet faller inte långt ifrån trä-
det. Tro inte att...

Nu är foten i marken. .. nu släpper jag
Släpp bara ... hvem i helvete har bedt dig

hålla i.
Reder ni er nu ...? Kanske skall jagkom-

ina och leda er?
Kom inte . . . håll du dig bara på din sida

om gärdesgården.

I detsamma raglade gubben om hörnet och
ramlade hufvudstupa omkull. Ett elakt skratt
skar genom luften, och då Söderlingskan rusade
fram, såg hon en bred rygg och ett par a! skratt
skakande skuldror afteckna sig mot berget, på
hvars krön grannens båda pojkar stodo, skrat-
tande äfven de. Så försvunno de alla tre i dim-
man.

Söderlingskan hjälpte sin far på benen och
förde honom tili hans kammare, där gubben ka-
stade sig raklång på sin säng.
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Hvad hade ni där att göra? Huru kom
ni dit?

Jag for ut på sjön för att sjunga en stump,
när jag hade så helsikes tråkigt på lördagskväl-
len. Och så hörde jag årtag i dimman och rodde
åt det hållet. Det var grannen och hän bjöd
mig komma och smaka på stadsvarorna. Hän
är en förbannadt hygglig kari, hän hade tio marks
konjak.

Att ni inte hade mera skam i er än att
fara dit och dricka hans konjak!

Nå, hvarför skulle jag inte
Visste hän något... hade hän fått nys om

saken? Ni skvallrade väl inte? Om lyckan är
god talade ni om alltsammans i fyllan.

Gubben satte sig upp i sängen.
S å Ml är jag ändå aldrig, att jag skulle

tala om sådant, som man inte får tala om. Benen
kan ju emellanåt vara liksom litet svaga, men
när har du sett mig svag i knoppen, hvad? Det
finns nog andra här i huset som är svagare i
knoppen än jag.

Försökte hän pumpa er?
Inte pumpar man mig.
Hade hän någonting i båten?
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Hän hade nog säckar eller hvad det kunde
vara under presenningen.

Hvad var det i dem?
Inte snokar jag i andras gömmor.
Vet ni, när hän for tili staden? Var hän

där redan när vi var där?
Inte vet jag.
Ingenting vet ni!
Emma, gå inte. Tag kuttingen och slå en

sup i det här glaset och ställ det på stolen, så att
jag kommer åt det och inte behöfver stiga upp!

Ställ nu kuttingen i skåpet, så att jag inte
sparkar sönder den, ifall jag skulle råka stiga upp.

Ni har nog fått tillräckligt redan.
Men hon gjorde ändå som fadern bedt henne.

Bara hän inte far af med min ekstock.
Var inte orolig.

Söderlingskan stod en stund framför trappan
och lyssnade och funderade. Alla sofvo ännu.
Så fällde hon ned sinä uppskörtade kjolar, knöt
duken under hakan, smog sig försiktigt tili gär-
desgården bakom stugan, klef öfver den och skyn-
dade sedän rakt mot Korsus stuga... Så snart
hon satt foten på Korsus område kändes det som

om hon beträdt Irämmande, fientlig mark. Tili
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det yttre var förhållandet mellan Söderlings och
Korsus icke brutet; man hälsade, då man möt-
tes, stannade för att säga något ord, om man

icke på annat sätt kunde komma förbi hvarandra,
men det kunde gå år utan att någondera trädde
öfver den andras tröskel. Grannarna visste om
hvarandras göranden och låtanden blott så mycket
som de i smyg listade sig tili eller på afstånd sågo.
Och det var framför allt Korsus, som sågo. Söder-
lings hade icke lika god utsikt öfver deras om-
råde, emedan berget som en skyddande mur dolde
deras stuga och gård. Endast takåsen och gaf-
veln höjde sig öfver berget. Däremot kunde Kor-
sus såväl från berget som från sitt vindsfönster
iakttaga allt hvad Söderlings företogo sig på går-
den, i hamnen och vid stranden. Endast på bak-
gården voro de fredade för grannens blickar. An-
nars lefde de där som på en bricka, ständigt ut-
satta för de. andras granskande ögon. Och det
var en evinnerlig harm. Inte för att de skulle haft
något att dölja— d e hade ingenting att skäm-
mas för ...

Söderlingskan hade för ett ögonblick stannat
på bergets krön, därifrån hon hade god öfver-
blick öfver hvardera gården. Dimman dref in
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från hafvet i tunga bankar, glesnande för en
stund, så åter tätnande.

Grannen hade en god hamn, öppen mot söder.
De hade ett godt utkiksberg, vida högre än Sö-
derlings, och det stängde för Söderlings utsikten
åt väster och sydväst. Gårdsplanen var skyddad
för vindar, det var en solig grön gräshacke vet-
tande åt sydväst. Alla uthusen, bodarna och
fähuset lågo i lä af västerberget, skyddade för
vinterns värsta vind, nordvästen. På våren var

Korsus gård redan bar, då snön ännulåg fotshög
på Söderlings sida. De hade ett präktigt notberg,
där de bekvämt kunde breda ut och torka sinä
nät. . . På allt sätt hade de det bättre ställdt för
sig. Fähuset hade de börjat underbygga. Hos
dem var allt gjordt, som bort göras hos Söder-
lings, men blifvit ogjordt. Karlarna voro stora
och starka, riktiga grofhuggare med breda skuld-
ror, långa ryggar, korta ben, satta och stadiga
allesammans. De hade hvarken Gud eller sam-
vete, men allt hvad de togo sig för gick dem väl i
handom ... Var det under då, att de fick från sjön
hvad de ville ha. Och sluga och listiga och för-
slagna som räfvar. Öfverallt med ögon och öron
öppna.

Yar det inte så likt dem detta: att narra
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en gammal pratsjuk gubbe tili sig och supa honom
full för att sedän lura ut allt hvad hän visste
hvarför skulle de väl annars ha bjudit honom
tili sig.

Och nä r man kunde få dem bort därifrån
hvilken dag som helst, om man bara hade råd att
köpa hela holmen ...och nä r man nu hade pen-
garna, som man kunde köpa alltsammans för som
det gick och stod, om man bara hade vett att be-
hålla dem ... Men hvad skulle vi.. . !

Söderlingskans hjärta var så Mlt af förtry-
telse och förbittring och afund och ilska, att det
riktigt värkte i det.

I Korsus hamn låg båten vid bryggan med
obeslagna segel, men uppdirkad bom. Båda poj-
karna sysslade vid den och buro saker i land.

Söderlingskan hade hatat dem nastan allt-
ifrån det de började gå. Alttid hade de plågat
Kalle och Helga, retat dem, kastat sten på dem
öfver gärdesgården, härjat på fågelskären, plund-
rat bona på Ormskär och aldrig hade man fått
dem fast.

Korsus käring stod på stugtrappan utan att
lägga märke tili Söderlingskans ankomst. Söder-
lingskan stannade och iakttog henne, gömd bakom
syrenbusken vid stugknuten. Det var en liten,
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mager, flink och behändig människa. Med hän-
derna i kors öfver magen betraktade hon nastan
beundrande sinä pojkar, som just buro in hvar
sin säck i boden. Det var den riktiga tjufgömmer-
skan, tili hvilken mannen och pojkarna släpade
allt hvad de röfvade och roffade. Det var den ali-
tid vaksamma hyndan, vädrande och hvassögd ....

Och sedän så oskyldig kantänka. .. skenhelig och
sockersöt, lismande och lirkande, när hon var rädd
för något... som om hon aldrig haft några kon-
ster för sig, aldrig vägt orätt, aldrig gett orätt
tillbaka... »Aj, var det en tjugnmark frun gaf
... förl&t, jag tyckte det var en tiomark ... för-
låt, de är så likadana de här nya sedlarna».

Godmorgon.
Hajade hon inte tili
Korsus käring hade hajat tili, svängt sig rundt

som en uppskrämd fågel, men genast samlat sig
igen.

Ser man på. . . godmorgon, godmorgon
Emma själf... nå, det var då roligt!

I ett nu hade hon skakat hand oeh omfamnat:
och välkomnat och i nasta ögonblick var hon på
trappan igen och ropade liksom varnande inåt;

stugan: Yi har främmande, Matti. Gran-
nens Emma!
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Nå, nå, inte var det nu min mening
...

inte går man tili folk så här tidigt... jag kom
hara efter pappas ekstock, som hän sade att hän
lämnat här.

Äh, vi skulle ju nog ha rott hem den.. .

Emma stiger nu in. Jag tror att Matti också
har något ärende.

Stig in hara, stig in! hördes från stugan
Korsus grötmyndiga stämma.

Söderlingskan såg i den breda sängen en stor
kari i strumpsockorna, med stöflarna sparkade
af fötterna... det röda skägget flöt långt ned
öfver bröstet, där den röda kätten låg som en
fortsättning af skägget.. . den ena handen höll
hän under nacken, med den andra smekte hän
kätten ...

väldig och säker låg hän där ..
.

Far kastade sig litet, när lian kom från
staden.

Goddag, goddag.
Ligg hara. Besvära sig inte... kätten

kan bli skrämd . ..

Korsu ämnade resa sig, men gjorde det ändå
icke, flyttade kätten hredvid sig och lade hän-
derna i kors öfver bröstet.

Emma kommer efter ekstocken; jag sade
redan, att vi nog skulle ha fört den tillbaka.
il Samvetet
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Det skulle ha värit för mycket besvär...
ni hade nog annars också bråk med gubben, tän-
ker jag.

Bråk? Nej då! Roligt bara .. . det är
'en glad gubbe ... alltid sig lik.

Jag är rädd för att det inte är roligare
för främmande att dras med honom än för oss
där hemma.

Jag bad Matti lölja hem honom, eftersom
hän tycktes vara trött. . .

jag tänkte det var bäst
så .. . hän kunde ha förvillat sig i dimman eller
stött på en sten... eller ramlat i sjön, när hän
steg i land.

I ekstocken hålls hän nog alltid, sade Sö-
derlingskan ... ur den faller hän aldrig, men på
berget kan hän ha litet svårt att reda sig ibland.

Ja, det är inte att undra på, om benen
någon gång skulle svika honom, smilade Korsus
käring. Utter är ju gammal redan. Men en
rapper gubbe för sinä år . . . om bara alla skulle
få hålla sig lika friska.

Det var vänligt gjordt, att ni hjälpte ho-
nom hem. Hän blef väl grälsjuk på slutet som
hän brukar?

Nej, inte alls .. . Med Utter kommer vi
nog alltid öfverens. Det är roligt, att grannarna
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någon gång träffas och tar sig en styrketår till-
sammans och får språka litet med hvarandra.
Hän är slängd i käften, hän, Utter.

Gubbarna satt bara och berömde hvar-
andra. Fick man tro dem själfva, så finns det
inte i hela världen en tredje kari så god som de.

Är det godt pris på fisken i staden? frå-
gade Söderlingskan för att byta om samtalsämne.

Nåja ... som vanligt... vi fick ganska
bra för flundran och för strömmingen också.

Korsu gäspade högljudt, öppnade munnen på
vid gafvel, öfverlägset och vräkigt, som för att
visa att frågan var honom fullkomligt likgiltig
och att hän inte behöfde fästa sig det ringaste
vid, hvad man betalade för fisken.

Emma är så god och tar kaffe.
Hon måste ju taga för sig och dricka, fast det

egentligen bjöd henne emot.
Emma lär också ha värit i staden?
Ja, jag var där med pappa och Hanna.

, Nå, skall det bli bröllop snart... kanske
ni var där för att rusta för bröllopet?

Nej, inte kan det ännu bli tai om bröllop
först måste Kalle skaffa sig egen stuga.

Snart timrar hän ihop den.



164

Söderlingskan kunde inte låta bli att snärta
tili dem:

Stocken är dyr... för dem, som måste
köpa.

Det måtte ha träffat, eftersom Korsus käring
bytte om samtalsämne.

Hur mår Helga?
Tackar som frågar, men nog är hon lika

klen som förut, stackarn.
Ja, ja, det känns svårt, när barnen är sjuka,

men Gud vet väl nog, hvarför hän skickar oss
pröfningar.

... Gör dig inte tili med att tala om Gud, du,
och se skenhelig ut...

Nu måste Söderlingskan smaka på hvad
pappa hade med sig från staden.

Åhå, riktigt vin?
Ja, jag tycker ju nog att det är synd att

kasta bort pengar på sådant. . . men Korsu kö-
per alltid, när hän kommer åt...

Man köper, när man har något attköpa för.
Plötsligt utbrast Korsu, liksom om hän hela

tiden passat på ett lämpligt tillfälle:
Den där estskepparen, som ni köpte potatis

af, bad mig säga, att hän nog tar med sig säc-
ken, som ni glömde.
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Det gick rundt i Söderlingskans hufvud, så
att det ett ögonblick alldeles svartnade för hera
nes ögon, men hon fann tili sin glädje, att hennea
röst var alldeles lugn och stadig och obekymrad,
då hon svarade:

Ja, den blef glömd i brådskan, när vi skulla
fara . .

. hän hade lofvat för a den tili vår båt.
SJälf påstod hän att ni lofvat komma eftei

den, sade Korsu med en förstulen blick på sir*
hustru.

Yar det så?
Hvarför tog du inte säcken med dig.

Matti, så hade hon fått den förr?
Det hade värit alltför stort besvär för er

och ni tyeks Ju ha haft last nog förut i båten
för egen räkning. Säde hän, att hän ämnade sig
hitåt?

Ser så ut, eftersom hän sade att hän skulle
taga säcken med sig. Och inte är det Ju så stor
omväg, ora hän också kom hara för den sakene
skull.

Tack för kaffet och vinet... ja, nu skall
jag väl gå.

Om Emma behöfver potatis, innan esten
kommer, får nog Emma af oss ... vi har just sam-
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ma sorts potatis... där bär pojken en säck i
boden.

Tack så mycket, men vi har nog ännu.
Och snart börjar man ju igen få nypotäter.

Det är nog bättre att låta dem växa tili
sig och äta gamla så länge.

Ekstocken ligger väl i hamnen? sade Sö-
derlingskan och reste sig.

Jag skall komma och visa.
Jag hittar den nog... Adjö, Korsu.
Adjö, adjö ... Yälkommen en annan gång.

Glöm inte bort. Hälsa pappa! ropade Korsu från
sängen.

Att hon nu också drack deras kaffe och sma-

kade på deras vin! Om hon åtminstone fått veta
något. Men huru det nu riktigt förhöll sig, om

de visste något eller inte visste något, det var

hon inte klokare på när hon gick än när hon kom.

Söderlingskan beslöt att ro hem den yttre vä-
gen och rodde så att årorna knakade och det
forsade i fören.

... De visste nog ändå något. . . något, om

också inte alli Hvarför skulle hän ha bedt gub-
ben tili sig och supit hela natten med honom, om
hän inte haft någon särskild mening med det?
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Hän är nog på spåren, om hän också inte listat
ut alltsammans. När hän började pumpa gubben,
hade hän ännu inte råkat käringen sin och hade
alltså inte kunnat få veta något af henne, om

hon också snokat upp balarna. Hän hade nog
nys om saken redan i staden och det är esten,
som skvallrat. Huru blinkade de inte åt hvar-
andra, när det blef tai om honom.

Men i detsamma flög en annan tanke genom
Söderlingskans hufvud. fr

Hvarför skulle inte också Korsu ha kunnat
hitta balar? Vara balar var nog inte de enda,
som flöt i land. Hän hade naturligtvis legat
på lur på Ytterskär, där hän alltid håller tili,
och antingen halade hän sitt hyte i land där
och gömde det där och seglade tili staden för
att göra upp affären med esten, eller också tog
lian dem genast med sig när hän for. Och har
hän balarna gömda här någonstans, då komraer
esten och hämtar dem på samma gång hän tar
våra. Det var nog öfverenskommet redan när’
jag talade med honom ... hvarför skulle hän an-
nars ha smålett så där menande? Hvem vet, huru
länge de redan haft affärer med hvarandra!

Och så säger hän, att hän sålde flundra!
Det var då en evinnerlig lögn, att de den här
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ti den skulle ha kunnat få så mycket flundra, att
tre man behöft fara tili staden för att sälja den.
Om hän också hade något kilo, så inte kan hän
ha fått så mycket för den, att hän för de pen-
garna kunde köpa en hei båtlast varor och många
flaskor vin tili på köpet. Och inte kan de ha
haft fågel heller, och strömmingen har ingen åt-
gång nu. Det är nog med andra konster hän
skaffat sig de pengarna.

Söderlingskan hade i tankarna redan rott ett
godt stycke förbi hamninloppet, innan hon märkte
det. Hon vände och gaf mera akt på kursen.

... Det var således därför den där esten var

så lifvad för att komina. Två flugor i en smäll!
Korsus balar och Söderlings balar! Bara att
vräka alltihop i samma rum. Och då är den ena

inte bättre än den andra. Och nu tycker natur-
ligtvis Korsu att vi är lika sköna skojare båda
två ... Det var därför vi var så såta vänner nu.

»Yälkommen en annan gång! Glöm inte
bort! Hälsa pappa!»

Men nu misstog du dig, din gamla räf och röf-
vare och likplundrare! Yar into så het på grö-
ten! På Utterskär kommer det aldrig att finnas
två, utan en. Inte två hederliga, utan en! Inte
två rackare och röfvare, utan en!
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Nu skrattade ni allt för tidigt och blinkade
och bligade. Nu strök du dig allt för tidigt om
ditt röda skägg. Dii skall ännu få dig en sådan
sinkadus, att du minns den i eviga tider! Yänta
hara, om du i morgon afton vågar se mig i ögo-
nen. På se, om du då är så morsk och stor på
dig. Yänta hara!

Åter rodde Söderlingskan utan att veta hvad
hon gjorde och hvar hon var.

Akta sumpen!
Hon vände och lyckades med knapp nöd und-

vika en sammanstötning med fisksumpen, som
låg förankrad ett litet stycke från land. På stran-
den stodo alla de andra utom gammelfar, stum-
ma af häpnad öfver att se mor vid denna tid på
dagen, innan hon ens fått sitt morgonkaffe, kom-
ina roende från sjön som för lifvet.

Hvarifrån kommer du? Har du något?
Har du sett något i sjön?

Först då hon kömmit in i stugan nedlät hon
sig att svara.

Ge mig någonting, hvad som helst, så att
jag får bort smaken ur munnen. . . har ni kaffe
redan?

Kaffet var färdigt och man hittade tili ocli
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med en brännvinskvätt i skåpet. Söderlingskan
störtade i sig kaffet och brännvinet.

Utan att våga framställa några frågor och
utan att veta, hvad de egentligen skulle tänka,
väntade de andra på att få höra hvad som händt,
men Söderlingskan satt stum på bänken, med hän-
derna i skötet, försjunken i sinä tankar ... Tänk
om jag ändå bara inbillar mig alltsammans ...

om de ingenting vet... Men om de också ännu

inte vet något, så kommer esten inte att hålla
munnen, och inte pappa heller... och esten kan
med den här vinden vara här när som helst.

Inte fanns det något i sjön ... hvad skulle
där finnas ... Men den som vill komma med
mig tili kyrkan får raska på att göra sig i ord-
ning.

Far mor tili kyrkan? jublade Helga.

Ja . . . och på samma gång tili tullen.
Går du då in på att ge bort alltsammans?
Gör som ni vi 11... det är ju ert... inte

orkar jag ensam halla stånd mot er alla.
Ger du då bort balarna och pengarna

allt?
Aldrig i lifvet! skrek Hanna.
Nej, inte allt, sade Söderling.

- Men kuru då?
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Så mycket som är rätt.
Hvad är rätt?
Det, att vi ger så mycket som lagen for-

drar, både af balarna och pengarna, och behåller
så mycket som lagen ger i hittelön.
- Hvad säger Kalles samvete om det?

Alit... vi ska ge allt! ... Inte behålla
någonting alls! jublade Helga med strålande ögon
och blossande kinder.

Det var Kalle jag frågade.
Det vet ni bäst själf.
Nej, nej, inte ens hittelön ska vi ta!
Där hör du, far! Just så! sade Söderling-

skan och reste sig. Och ännu i dörren ropade
hon: Inte knussla här! När man en gång

ger, skall man ge a 111. .. så får man då en gång

frid för den saken och behöfver inte mera gråta

och gräma sig och grunda öfver synder och så-
dant....

Hvad jag är lycklig.. .nu vill också mor
. . .. nu sväfvar den Helige ande första gången

öfver Utterskär!
Men Kalle tyckte sig i moderns röst förnimma

en ton af hån och bitterhet. Hän reste sig och
gick efter henne.
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Om ert samvete säger att det är orätt, att
vi ger allt, så ska ni inte göra det.

Hvem bryr sig här om hvad mi 11 sam-
vete säger! N i har ju hela tiden bättre än jag
vetat, hvad som är rätt och hvad som är orätt.

Inte är det nu alldeles så
Seså ...

gå nu bara och gör båten i ord-
ning.

Hanna skyndade efter henne tili klädboden.
Men hvarför vill moster ge bort allt, när

inte ens Kalle mer tycks vilja det?
Inte vet jag, hvad hän nu vill, men hvad

jag själf vill, det vet jag.
Har nu också moster fått en skruf lös?
Det blir som jag säger.
Låt bli då! snäste Hanna, vände tvärt om

och sprang ilsken tili sin bod, där hon begynte
kasta sinä saker huller ora buller in i sin kista.

Helga och Söderling sutto kvar i stugan.
- Inte hade man nu ändå behöft ge alltsam-

mans.

Jo, jo, det är det enda rätta! svarade Helga
i ett rus af lycka.

Hvad kan det ka värit, som så här med
ens förde henne på andra tankar?

Gud öppnade hennes ögon.
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I Söderlings tycke var det hela ändå en smula
ofattligt. San skrapade sig bakom orat, men
förgäfves hän fann intet tillfredsställande svar.
Så slog hän vatten i tvättfatet, tog tvålbiten
från spiselkransen och gick ut på berget bakom
stugan för att tvätta sitt ansikte.

Men i boden bökade Hanna fortfarande i sin
kista; man hörde henne pusta och stånka och
tili slut smälla igen locket och häftigt vrida om
nyckeln i låset. Sedän kom hon ut, klädd i sinä
stadskläder, med hatt på hufvudet, parasoll i han-
den, jaquette på armen,. klockked kring haisen
och gula skor på fötterna. Så gick hon ned tili
stranden för att invänta de andra, och var af
allt att döma vid mycket dåligt lynne något

som i Söderlings tycke inte var så underligt, ty
nu var ju bröllopet åter uppskjutet på obestämd
tid och ingen kunde veta huru länge det skulle
dröja, innan de kunde gifta sig.

Kalle hade fört båten tili stranden. Medan
lian tog på sig sinä helgdagskläder, hämtade Sö-
derling seglen i notbuset och förde dem ned i
båten, reste masterna, hakade fast rodret och
satte. sig i aktern för att vänta.

I hans tycke var det nog en smula si och så
med det där påhittet att ge bort alltsammans,

■*
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fast man inte behöfde det. Men de visste väl
nog hvad de gjorde .... Yinden såg ut att friska
i, och på hemfjärden gick det redan här och hvar
hvita vågor. . . höll vinden i sig, lofvade det att
bli sidavind både dit och därifrån... Det var
nog litet svårt att begripa sig på den här om-
svängningen. .. Först vill man behålla allt och
så ingenting alls

Alla sutto redan i båten och Kalle hade just
kastat loss förtöjningstrossen, då gammelfar up-
penbarade sig på gården.

Hvart är ni på väg?
Tili kyrkan! ropade Söderlingskan.
Och tili tullen! skrek Hanna.
Vänta! Hvad i helvete är det här för ett

skoj?
Det är det, att det som är rätt, det är

rätti
Nej... hör nu! Har nu du också, Emma?
Ge vatten åt kuddan, och om eston kom-

mer, så säg, att om hän vill ha balar, kan hän
gå tili Korsus.

Inte bar Korsu hittat några balar.
Tro honom den som vill.

Yinden hade fattat i seglen och förde båten
ur hamnen. Gubben skrek ännu någonting, men

♦
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ingen kunde mera höra hvad det var. Att döma
a! de häftiga åtbörderna med hufvud och armar
och stampningarna i marken både spottade och
svor hän.
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För frisk sidvind gick seglatsen från Utter-
skär tili Kyrklandet så snabbt, att klockstapelns
och kyrkans dörrar ännu voro stängda, då Söder-
lings båt lofvade upp i lä under bryggan och
förtöjde bland de öfriga skärbåtarna. Icke hel-
ler kyrkångbåten hade ännu kömmit, den hviss-
lade just någonstans i inre farleden.

Söderlingskan greps alltid äfven om hvar-
dagarna, så mycket mer då om söndagen —af
en högtidlig stämning, då man landade under den
gamla, allvarsamma, dystra stenkyrkan, där den
stod på sin berggrund nästan lika grå, gammal
och stadig som berget själft. Och på samma gång
kände hon sig nästan smått beklämd. Ty där
erinrade man sig alltid hvarje liten synd, man

begått i sinä dagar, burn man än försökte för-
härda sitt hjärta och slingra sig undan sådana
tankar. Stapeln bredvid kyrkan med sinä gamla
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hesa klockor, inte så olik en gammal, tjock gumma
»mormor» som den också på skämt kallades
var visserligen något mindre högtidlig, men

på helgdagarna kunde också den vara sträng och
allvarlig nog. . . och tuppen på taket var som

ett ständigt vaksamt, åt alla håll spejande sam-
vete.

Kyrkan omgafs af en stenmur, som hängde
samman med klockstapeln, så att dennas ingång
samtidigt utgjorde porten tili kyrkogården. Ett
litet stycke från kyrkan låg prästgården och om-
kring densamma en liten by af fiskarstugor med
ett par handelsbutiker och en bagarbod. På
andra sidan om kyrkan, högst uppe på berget.

stod lotsstugan med sin signalstång samt tull-
uppsyningsmannens bostad.

På bygatan, på stranden och på bryggan rörde
sig helgdagsklädda människor. En skara kvin-
nor satt redan framför klockstapeln, i väntan på
att dörrarna skulle öppnas.

Helga var den första som hoppade i land och
skyndade genast fram tili sin vän lärarinnan, som
med utbredda armar kom henne tili mötes på
bryggan.

Jag var i lotsstugan och kikade och kände
genast igen er båt... Yi är många här i dag.
12 Samvetet
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Jag har så förfärligt mycket att berätta
Mamma jag går tili skolan.

Du kommer väl ändå i kyrkan?
Helga svarade icke, och hand i hand skyndade

de båda vännerna bort.
Nu skall det kacklas kantänka! hånlog

Hanna, då hon steg upp på bryggan.
Låt du dem vara!

På bryggan greps Söderlingskan af än större
rörelse och högtidlighet. Och samtidigt liksom
af samvetskval och blygsel öfver något en

kansia som dock strax igen försvann. Nu måste
det ske och nu var det för sent att åtra sig. Ville
man behålla, så borde man inte alls ha kömmit.
Vid bryggans landfäste stannade hon för att in-
vänta Söderling. Fodralet och psalmboken bar
hon under armen båda insvepta i samma duk.

Kalle hade beslagit focken och gått efter
Hanna. Det var som om Hanna med flit undvi-
kit lionom och påskyndat sinä steg. Kalle hann
likväl upp henne utanför bagarbutiken. Det såg
ut som om hän bedt henne följa med på bivägen,
men Hanna fortsatte rakt fram och Kalle fick lof
att följa efter. Nu stannade de ett ögonblick
framför tullvaktmästarens grind. Hanna tycktes
snäsa tili honom, Kalle sade också någonting,
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men Hanna vände honom ryggen och gick in och
lämnade honom ensam kvar på vägen. Hanna
var gammal bekant i huset, hennes herrskap hade
bott där i fjol somras ... Kalle gick ned tili
stranden och satte sig med sänkt hufvud på en
sten alldeles invid vattnet.

Söderling hade ändtligen fått storseglet besla-
get och äfven hän gått i land.

- Jag tror att Hanna tänker på att lämna
Kalle. De ha inte bytt ett ord på hela färden,
och hvarför skulle hon'väl annars med sådan ilska
ha slängt alla sinä saker i kistan.

Om hon har det i sinnet, hvarför tog hon
då inte kistan med sig?

Hon ville väl inte ännu.
Minsann om det nu skulle vara så stor

skada, om hon for sinä färde. I mitt tycke har
hon då alltid värit en högfärdig herrskapshöna.

Det tycker jag också.
Det är väl bäst som sker.
Håhå-ja-ja, suckade Söderlingskan.

Hon kände sig så underligt beklämd stru-

pen var hopsnörd och det värkte i hjärtat. Så
går vi då . . . går du eller skall jag gå?

- Gå du bara.
Kanske g&r vi båda.
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Ödmjukt och nastan hjälplöst följde Söder-
lingskan sin man. Hennes röst var gråtmild och
gudsnådlig. Hvad hade nu farit i henne? Men på
kyrkfärderna blef hon ju alltid så där spak och
saktlig af sig. Det var ändå bra att hon någon
gång tryggade sig tili sin man och inte alltid
rände åstad på egen hand och kommenderade alla
andra.

Kalle hade gärna kunnat vara med som
tredje man, eftersom pengarna en gång är hans.
Om vi skulle gå efter hon"om?

Men i detsamma kom tulluppsyningsman just
emot dem på bygatan tillsammans med pastorn.
Söderlingskan vek åt sidan, stannade och neg
djupt för herrarna.

Dessa kände strax igen henne, stannade äfven
de, skeno upp och kommo fram för att hälsa och
skaka hand.

Ser man på, också utskärsborna är i rö-
relse i dag! Hur står det tili på Utterskär? Huru
har det värit med fisket?

Tackar, alltid går det ju
Nå, huru mår gamla pappa?
Tack, hän mår nog hra alltid.
Jaha, jaha... nå är gudungarna snart så

stora att man kan komma och skjuta dem?
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Småningom ... När kommer herr pastorn
och herr tulluppsyningsman igen på jakt tili våra
trakter?

Snart, tänker jag... kanske redan nasta
vecka, så snart skriftskolan är slut.

Vi skulle ha ett litet ärende tili herr tull-
uppsyningsman, om det passar . ..

Nå?
Vi bärgade här för en tid sedän några bom-

ullsbalar.
Yar det många?

Det var väl så där omkring ett tjog.
Ja, säger man precis, så var det tjuguen.
Yerkligen? Nä, det var ett sällsynt fynd
Efter hvad vi kan förstå så är de värda

ungefär hundrafemtio mark stycket...
Det var minsann ett vackert byte ... ett

riktigt vackert byte. . . jag gläder mig upprik-
tigt på erä vägnar, sade pastorn, en varmhjärtad,
välvillig man.

Ätskilliga andra personer hade under tiden
kömmit tili och slagit en krets kring dem.

Jaha, ni har således kömmit för att göra
anmälan om fyndet... hra, bra ... hvar är va-
roma för tillfället?

De är där de dref i land... i Idviken på
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Ormskär ... om herr tulluppsyningsman kommer
ihåg... det är egentligen samma land som Utter-
skär; det kallas ju nog Ormskär, som om det
var ett särskildt land, men det är det ändå inte,
förklarade Söderling.

Alldeles, mycket riktigt... det är ju just
där vi brukar skjuta alfågel.

Just där ... just på samma ställe ... vi
har halat balarna i land och täckt väl öfver dem.

Det blir vackra pengar ni får i hittelön, åt-
minstone en dryg tredjedel. . .

Och den är er hjärtligt unnad, sade pa-
storn.

Så har vi ännu den här, sora pojken vår
hittade på samma gång balarna dref i land...
hvad det nu kan vara ... om herr tulluppsynings-
man kanske vill vara god och se efter.

Med hopsnörpt mun och slutna ögon räckte
Söderlingskan fodralet åt tulluppsyningsman.
Denne tog på sig glasögonen och öppnade pa-

ketet.
Hvad i ali världen! Pengar! Och

skeppspapper. Margaretha van Amsterdam med
bomullslast...

Partyget Par således lidit skeppsbrott där
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ute och manskapet har antagligen omkommit? sade
pastorn.

Huru hittade hän det här?
Det kom med ett lik. Kalle fick händelse-

vis syn på det i sundet mellan Stor- och Lill-Ytter-
skär. När hän högg tag i likets lifbälte, brast
bältet och hän fick det här i handen. Då det
går stark ström där ute och när det dessutom
var nästan mörkt, så kunde hän inte veta, om li-
ket gick tili botten eller om det dref bort. . . an-
tagligen sjönk det.

Ja, egentligen var det så, att. . . började
Söderling, men Söderlingskan knyckte i honom
för att hän skulle tiga, då tulluppsyningsman i
detsamma frågade:

Yet ni, hur mycket pengar ni riktigt har
här?

—Yi räknade nog en gång sedlarna. Men
sedän dess har vi intet rört dem. Det borde vara

sextiosex sådana, som det står tio på, och sextio-
åtta sådana, som det står fem på.

Således åtminstone ... vänta litet! ... fem
gånger sextioåtta ... det gör trehundrafyrtio ...

och tio gånger sextiosex, det gör ... låt mig se...

det gör sexhundrasextio ... Således åtminstone
tusen gulden ...
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Suru mycket är nu igen en gulden i vårt
mynt? frågade pastorn, efter att ha granskat ett
par af sedlarna.

Jag skulle tro att en gulden är ungefär
så mycket som två mark och några penni, sade
Söderlingskan.

Det skulle alltså bli tvåtusen mark. Och
raed balarna fyra fem tusen.

—En sådan summa! Det är först pengar
det! hördes en röst bland de kringstående.
Goddag!

Goddag, husbond.
- Det är ju en hei förmögenhet, fortsatte

Böle-bonden, ägaren tili Utterskär.
Och ni hade kunnat behålla alltsammans,

om ni hade velat, sade pastorn.
Yi skulle hvarken ha kunnat eller velat det.

sade Söderlingskan.
Jag menar hara, att ingen skulle ha fått

veta något, om inte ni själfva kömmit och an-

mält.
Yi måste göra som rätt är, sade Söderling.
Otvifvelaktigt... naturligtvis, naturligt-

vis .. . Men man måste ändå vara Söderling för
att handia så... alla skulle no g inte ha gjort
på sarama sätt.
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Tulluppsyningsman hade lagt papperen till-
baka i fodralet, bundit om det och stuckit glas-
ögonen i bröstfickan.

Ja-ha! Det blir en nätt summa i hittelön.
Med ett försök att göra sin stämma så lugn

och stadig som möjligt, sade Söderlingskan:
Vi har tänkt, att vi inte skulle begära nå-

gon hittelön.
Hvarför inte? Har man blifvit så rik på

Utterskär att man inte mera bryr sig om hvad
sjön ger och hvad lagen låter en behålla?

Nej, nej, inte därför . . . men se, det är nu

liksom något särskildt med den här saken för
det där likets skull, när vi inte kunde skaffa det
i vigd jord och när vi nu liksom oförvarandes kom
att plundra det... och därför är det oss så emot
att behålla något af det här .. . Pastorn förstår
nog bäst den saken.

Jag förstår, jag förstår och jag
Det är nu för oss och för barnen liksom

en samvetssak och vi kan inte rå för, att vi nu

känner det så . . . pengar är ju alltid pengar och
bra att ha, men när det nu är på det här sättet...
ja, pastorn förstår nog bäst den saken.

Jag förstår och jag gläder mig mer än jag
kan säga åt att få bevittna en handling sådan som
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den här, och jag vill ha det sagdt här i allas när-
varo, att för att känna och handia så som Söder-
ling måste man vara Söderling ... hvem som
helst hade inte gjort på det sättet.

Nej, det är nog sant... inte hvem som
helst, sade Böle-honden, men ... hm ... ja...
hör på, Söderlingskan.. . kom hit litet!

Men pastorn fortsatte ännu:
Söderlingskan har ännu en gång bekräftat

det jag alltid sagt, nämligen att om man här hos
oss vill finna på människor af gammaldags tro
och heder, så skall man söka dem på de ytter-
sta skären, där hafvet dånar och stormen tjuter
värre än annanstans och där det hårda lifvet med
döden för ögonen livarje dag stärker folkets sed-
liga ryggrad. Minä vänner, jag vill helt enkelt
säga: det var storartadt gjordt!

Pastorn var en vekhjärtad och lättrörd man

med mjuk och smältande stämma, god sångare för
öfrigt, före detta M.M:it, och hän tryckte rörd Sö-
derlings och Söderlingskans händer. Söderling-
skan neg djupt och hennes haka darrade.

Då Söderling icke fann på något annat, sade
hän;

Pastorn är så god bara och kommer och
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skjuter gudungar... vi har nog försökt sparä
dem för pastorns räkning.

Tack, tack.
Söderlingskan skyndade efter pastorn.

- Herr pastorn.. . får jag säga ett par ord
mellan fyra ögon: skulle inte pastorn vilja läsa
öfver den drunknade.. .vi skulle så gärna vilja
det... vi kommer nog efter pastorn enkom för
den saken... om det nu går för sig?

Pastorn fick nastan tårar i ögonen och klap-
pade Söderlingskan vänligt på skuldran.

Ja visst. . . jag skall gärna läsa en bön och
en välsignelse öfver yågorna . . . jag gör det rik-
tigt gärna.

Därpå gick pastorn, och prästklockorna be-
gynte ringa i stapeln.

Ja... nu måste jag också gå, sade tullupp-
syningsman... där kommer ångbåten redan.
Ja, jag tar således hand om det här och förfar
med det efter lag och författningar. Det första
vi. har att iaktta är att skicka in en af er egenhän-
digt undertecknad anmälan tili tullkammaren. Och
inte bryr jag mig nu om att ändra formuläret,
där det står, moment tre, att anmälaren i bärgar-
lön behåller, hvad enligt lag och författningar
honom tillkommer ...
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Nej, nej, herr tulluppsyningsman gör bara,
som lag och författningar befaller, för det som är
rätt, skall vara rätt.

Bärgarlönen måste Söderling lyfta och
kvittera. Det är sedän en sak för sig, hvad ni an-
vänder den tili. Det är ju en sak som inte angår
mig och den hinner vi ju nog framdeles tala om,
men om ni ämnar ge pengarna tillbaka åt rede-
riet eller assuransbolaget eller åt befraktaren eller
hvem det nu är som närmast kommer att lida på
skeppsbrottet, så nog måste jag säga, att det är
galet att ni fattiga fiskare börjar ge presenter åt
rika bolag. Ge dem då hellre tili något godt än-
damål, tili kyrkan eller tili skolan eller tili
kulturfonden eller tili hvad som helst. Nå ja, Sö-
derling väntar på mig här, jag kommer strax, och
sedän går vi hem tili mig och skrifver under pap-
peret, det måste ha er namnunderskrift. Balarna
får tills vidare förbli där de är, om ni inte vill
segla hit dem. Eller kanske gör vi så, att jag
kommer och hämtar dem med tullkuttern, så får
jag på samma gång skjuta fågel och försöka om
torsken nappar.

Tulluppsyningsman gick en liten, rund,
rödkindad, mångordig herre, före detta sjökapten,
med många fettvalkar i nacken, utstående ögon
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och den hvitkulliga uniformsmössan käckt på
sned.

Ångbåten lade tili vid bryggan och kyrkfolket
strömmade ned tili stranden för att taga emot den.

Böle-bonden, ägaren tili Utterskär, jordbru-
kare och landthandlare, hade stått och väntat på
Söderlings, skrapande sig bakom orat och mum-
lande i skägget.

Ja-ja ... hm .. . men hör nu .. . Ni borde
ändå ha behållit pengarna, så skulle hela Utter-
skär nu vara ert.

Skulle husbond ha sait?
När som helst. . . hvad gör jag med de där

bergsknallarna och med de där fiskevattnen, som
jag inte behöfver, när jag ändå aldrig själf fiskar.

Huru mycket skulle husbond ha begärt?
För hälften af den där summan hade ni fått

både er egen del och Korsus.
Yi skulle ändå aldrig ha kunnat köpa för

de. där pengarna, med riktig glädje ...vi skulle
alltid ha tyckt att vi fått dem med orätt.

Pengar som pengar ... Efter en tid hade
ni inte mera tänkt på det. Först hade det väl nog
stuckit litet i samvetet som ett smolk i ögat, men

med tiden hade det gått om.
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Husbond tycker liksom pappa.
Det hade nog gått 0m... sådant går nog

ora. Men hittelönen ska ni åtminstone behålla.
Yar nu inte så galna, att ni börjar osa pengar i
herrarnas kassor. Hvad tjänar det tili! Pengar
bar de förut burn mycket soin helst. Och godt
rykte bar ni ja redan af gammalt sora ärliga och
bederliga människor.

Inte fikar vi efter sådant. Yi känner
det hara så, att vi inte kan göra annorlunda,
sade Söderling.

Husbond säljer väl ändå inte åt Korsu?
frågade Söderlingskan.

Nej. Det gör jag inte ... åtminstone inte
er del... och med hvad skulle hän för resten
kanna köpa...

Man kan inte så noga veta
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Det hade börjat ringa gamman. Söderlingskan
rycktes med af skarorna som strömmade upp från
bryggan. När hon stretade upp för kyrkbacken
hörde hon någon bakom sig säga; »Är det hon
där i den gröna kjolen.. . hon, som har en
stor psalmbok under armen?» »Just hon.»
»Fem tusen.. . tänk ändå.» Då de som en får-
skock trängdes in i den smala gången genom
klockstapeln, vände sig långa 1 otsåldermartekan
om, liksom sökande någon, upptäckte Söderling-
skan och nickade åt henne öfver de andras huf-
vuden och liksom på deras vägnar ... Suru hade
nu också alla fått veta det? Och hvarför tyckte
de- nu det var så märkvärdigt? .. . Hon såg huru
de hviskade med hvarandra och tittade på henne
ännu i kyrkan.

En alldeles obekant flicka, som satt i ändan af
första bänken vid tvärgången, hade genast oom-
bedd afstått sin plats åt Söderlingskan.
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Nej, de hade på Inga villkor kunnat handia
annorlunda, om de också fått Utterskär och hela
världen för de pengarna. Inte hade hon kunnat
sitta här som en tjufgömmerska ... Hvad kom
åt kyrkfolket, gapade de inte på henne, som om

hon värit ett riktigt underverk?
För att de icke skulle tro att hon såg deras

blickar och fikade efter deras beundran stirrade
Söderlingskan, i väntan på att gudstjänsten skulle
börja, rakt framför sig på altaret, hvars tafla af-
bildade Frälsaren, gående på vattnet invid den
balffyllda båten, med den ena bandens pekfinger
lyft mot höjden och med den andra handen fram-
sträckt åt den sjunkande Petrus ... Hän trodde
inte, och därför sjönk hän ... Altarduken var
myeket sliten och mycket smutsig och förgyll-
ningen på dess tofsar var nästan alldeles bleknad.
En trearmad Ijusstake af måladt trä stod på al-
tarbordet. Kyrkan hade minsann behöft nya altar-
prydnader. För hundra mark hade man nog fått
en ny duk och en ny Ijusstake af mässing ...Hvad
månne den där »kulturfonden» var för något? ...

Om man skulle ge pastorn den där hundramarken
och själf behålla resten, om det blef något öfver.
Det var gåfva nog af en fattig fiskare, att hän på
en gång gaf bort femtusen ... Ja, eftersom lag och
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rätt fordrade, att bärgarlönen drogs af... Och
eftersom Kalle gick in på det. Helga behöfde ju
inte få veta af det.

Klockaren sjöng:

Haf ej din lust tili jordens skänker,
Sä att du glömmer Herren bort,

Den skatt som för ditt öga blänker,

Du äger den så ganska kort;
Tags den ock aldrig här från dig,

Du tags från den dock visserlig.

Just så är det.

Det ringa en rättfärdig äger,
Som vet att Gud är honom huld,
Tili Md och fröjd långt mera väger
Än allt en orättfärdigs guld.

Förgänglig vinst är armod lik,
Men Guds välsignelse gör rik.

Ack ja, det är sant och visst.

Gud sörjer för de frommas dagar,

Att icke nöd dem drabba får,
Hän ger dem mer när Hanbehagar,

Men nog ocksä i hårda år.

När mängen rik mans hus är tömdt,
Har fattig kvar hvad from har gömdt.

13 Samvetet
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... Haf ej din lust tili jordens skänker. Ja,
inte har jag ju det hcller. Och ingen af oss har
det. Därför behöfver vi inte heller mer än vi har.
Yi måste reda oss med hvad vi har och hvad vi
kan förtjäna med vårt ärliga arbete och hvad som
tillkommer oss efter lag och rätt... Förgänglig
vinst gör ingen rik, men Guds välsignelse gör
det... och den som har Guds välsignelse är all-
tid rik.

När psalmen var sjungen, gick det som en
susning genom hela kyrkan, det var som om alla
tänkt precis detsamma som sades i psalmen...
Låt dem sjunga .. . Men huru många gö r som
psalmen lär?

Någon knyckte Söderlingskan i sidan. Det
var gamla Römanskan, som satt bredvid henne.

Är det riktigt sant, att ni har hittat fem-
tusen och inte behållit någonting alls?

Hvar har Römanskan hört det?
Alla talar om det. Aldrig har man hört

maken. Jag var nyss där ute. De säger att
också andra har hittat, men inte har ännu någon
annan kömmit och anmält.

Hvilka andra?
Pastorn trädde just för altaret.
Maken tili altar- och mässpräst fick man då
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söka med ljus och lykta! Hvem annan kunde läsa
bönerna som hän och sjunga och drilla utan orgel
och allt! Folk säger att hän är bara en grann-
låtspredikant och en pratmakare och ett världens
barn. Hvad gör det om hän nu också är prisdo-
mare vid kappseglingarna och jagar och fiskar och
sällskapar och sjunger med de andra herrarna,
när hän sköter sin tjänst ordentligt och förkunnar
Guds ord *klart och rent! Om hän hara ville,
skullehän nog lika lätt få folk att gråta och sucka
som den där Karlsson, som lärarinnan släpat
hit. .. Lika vänlig och snäll är hän mot alla,
hög som lag. Men ännu har hän aldrig satt foten
på Korsus backe! Hän stannar ju nog och hälsar
och pratar med dem, när hän träffar dem, men
aldrig går hän hem tili dem. huru de än tigger
och ber.

Pastorn hade läst bönerna och syndabekän-
nelsen och mässade: »Herren väre med eder»,
och af Mlaste hjärta svarade Söderlingskan
med församlingen: »Med d 1 g väre ock Her-
ren».

Medan predikstolspsalmens sista vers sjöngs,
knyckte åter Römanskan sin granne i sidan.

I går var hän på jakt på Söderskär med
tulluppsyningsman och de dröjde där ända tili i
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morse, så att de just jämt hann tillbaka tili
kyrktid.

Då gör det ju ingenting, eftersom de en
gång hann.

Nej, nej. .. Och för skriftskolan har hän
ju inte på många veckor kunnat fara någonstans.

Det är bara de »heliga», som bråkar om det. Nu
håller de igen som bäst på i skolan med böner och
den Helige andes utgjutande och allt möjligt. Yår
Hulda gick dit och er Helga också. Karlsson pre-
dikar. De kunde nu låta bli åtminstone under
kyrktid ...

Nu ska vi höra på.
Pastorn hade gått upp i predikstolen, knäböjt

och lutat sitt hufvud i bön. När hän sedän reste
sig och rätade på sig och lät sin blick fara öfver
församlingen, tyckte Söderlingskan att det var,
som om den mött hennes och stannat just vid hen-
ne... välvillig och vänlig, som om den sagt:
»Jaså, sitter du där .. . Jag menade verkligen
hvad jag nyss sade.»

Söderlingskan visste af gammalt, att hennes
tankar under predikan vanligen visade en märk-
värdig benägenhet att gå sinä egna vägar och fat-
tade därlör ett oryggligt beslut att denna gång
lyssna andäktigt och lägga hvarje ord på minnet.
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Och då pastorn lutade hufvudet i handen för att
läsa ett tyst Fadervår, gjorde Söderlingskan på
samma sätt och mumlade bönen för sig själf och
hann den tili slut just på samma gång som pa-
storn. Hon eftersade halfhögt pastorns öfriga
höner och försökte så godt hon kunde följa med
dagens evangelium i psalmboken. Hon blef vis-
serligen en smila efter, då pastorn vände bladet,
men fick åter fatt honom mot slutet och samti-
digt slogo de båda igen sinä böcker, hvilka voro
lika stora. På Utterskär hade de många gånger
Jämfört dem och mätt dem mot hvarandra . . . det
var samma stil i dem båda och båda voro tryckta
samma år hos Frenckell & Son i Åbo. Hvarenda
gång hän kom ut tili dem gräfde hän bland böc-
kerna på bokhyllan och bläddrade i de gamla
abc-böckerna och katekeserna och postillorna.
Den gamla bibeln kunde hän titta på timtals och
den var också så gammal, att hän sade, att hän
aldrig sett en äldre, fast hän nog sett många i
sinä dagar. Det gick inte mera att få sådana för
pengar ens. Och för en sådan bibel kunde man
få ända tili hundra mark, om den var väl hallen
och inte hade ett enda blad borta. Den heliga
boken var i hans tycke liksom ännu heligare,
Ju äldre den var och ju flere som sökt och funnit
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sin salighet i den. Och många hade nog också fun-
nit sin salighet i den, men inte hade den förden-
skull blifvit söndrig och trasig soin autidens böe-
ker. Helga brydde sig inte om de gamla, hon
skulle alltid ha nya. Men grannen hade hvarken
nya eller gamla. Psalmboken hade väl den stac-
karen ändå eller rättare käringen hans, men om

de någonsin läste i den, det var en annan sak.
Och inte 'hade de ens kunnat lära sinä barn så
mycket, att de lått gå fram tili Herrens bord,
fast de ju redan var gamla karlar båda två. Men
de ville väl inte att pojkarna, lika litet som de
själfva, skulle höra Guds ord och samvetets röst,
för att de skulle få göra hvad som heisi. Då kunde
de ju synda som riktiga hedningar. Det går nog
,en tid, men hvar tar du ditt Fadervår, när du lig-
ger i själatåget och hvilken stund som helst kan
kallas hädän för att göra räkenskap för Guds an-

sikte, om du inte lärt dig det i lifvet? Så my ket
borde nu ändå e n h v ar kanna tili Guds ord, att
lian kunde Herrens bön när som helst. Så att det
inte går som för förra skepparn, när hän hängde
fast vid kölen och försökte bedja, men inte kunde,
utan måste ropa ät drängen sin: »Kära vän, du
som kan, bed om den där en gång tili för min
räkning, för jag kan inte.» Det går nog en tid
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för dem också, det går som det går, men huru
går det sedän, om båten vänder kölen i vädret...
och det kan den göra när som helst, så som de
frestar Gud i hvilket väder som helst. Yåra barn
har gudskelof lärt sig läsa, Helga vid fem, Kalle
vid sju år... Därför känner de också så hra tili
ordet och därför har de också blifvit så noga med
allt, att det ibland tili och med kan vara nastan
for mycket, och så rädda för att taga och behålla
något.... just som vi försökt lära dem ... Jag
tror inte att det i hela kyrkan finns någon annan,
som godvilligt skulle ha gett bort femtusen. Hvem
annan skulle ha kunnat göra det? Ingen här på
Kyrklandet åtminstone. Hur skinnar de inte herr-
skapen och klår Helsingforspris för mjölken och
fisken och allt annat. Och nog tar de med god
smak allt som flyter i land och inte har de ofta
ärende tili tullherrn, fast hän bor midt för näsan
på dem... Därför tycker de väl att det är så
underligt, att det finns folk, som inte gör

, Söderlingskan spratt upp ur sinä funderingar
vid att pastorn plötsligt tystnade. Slutade hän
redan? Huru har jag nu igen kunnat glömma
mig ...

? Hvad taläde hän om? Hvad var det
jag sist tänkte på? Hvem vet huru hra pastorn
talade
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Pastorn hade emellertid ännu icke slutat, hän
gjorde blott ett litet uppehåll och fortsatte sedän:

»Minä älskade åhörare. Dagens text ger
oss medelbart anledning att äfven tala om sam-
vetet. Sannerligen, det är i dessa tider illa be-
ställdt med samvetena i vårt land! Det går icke
en dag utan att vi h ora talas om svek och bedrä-
geri och orättrådigt undansnillande af anförtrodt
gods. Fosterlandsvännen, människovännen gripes
af sorg och förfäran vid budskapen om alla dessa
brott. Hvad skall det blifva af vårt folk, om det
fortgår på detta sätt! Det är som om orättrådig-

hetens röta förtärde vårt väsens rötter. Förr var

det icke så, förr hörde man säilän talas om så-
dant. Hvaraf kommer sig detta? Huru har denna
förändring blifvit möjlig? Det kommer sig däraf,
att våra begrepp om rätt och orätt äro fördunk-
lade, att våra samveten förlorat sin känslighet,
liksom kompassen, när den kömmit i närheten af
järn. Det järn, som kommer vårt samvete, vår
sedliga kompassnål att visa orätt, det är det
gränslösa begär efter timliga ägodelar och den
omåttliga längtan efter njutningar och lätt för-
värfvad rikedom, som gripit alla stånd och klas-
ser, höga såväl som låga. Det är detta som låter
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vårt samvetes röst bli svagare dag för dag och
tili slut helt förkväfvas.»

Med det där syftade hän nog på grannen,
tänkte Söderlingskan.

»Men ve den mäniska, hos hvilken sam-
vetets röst är förstummad! En gång kan hän på
sin färd råka ut för nattens mörker eller öfver-
raskas af dimma, då hvarken stjärnor eller måne
lysa. Huru går det honom då? Huru skall hän
då finna den säkra kurs som för honom förbi de
lurande blindskären, kring hvilka bränningen ry-
ter? Ack, huru många, många aro icke de, som

låtit magnetnålen i sitt samvete fördärfvas, så
att de icke mera hafva någon rättvisande kurs att
styra efter i lifvet!»

»Men Herren väre lofvad, de,t finnes också
sådana, soin icke låtit hungern elter penningar
och rikedomar förstumma samvetets röst, utan låta
den tala och gifva akt uppå hvad den säger och
rätta sig efter dess minsta hviskningar. Ännu

finnes det midt ibland oss människor af den gamla
stammen, på hvilken kanske en gång nya friska
skott skola skjuta fram, människor som fått ett
känsligt och vaket samvete i arf från sinä förfäder
och hvilka kärleksfullt vårda detta dyrbara arf.
Det är människor, som ännu trygga sig tili sin
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gamla tro och sin gamla bibel, på hvars stadiga
stenfot hela vår samhällsbyggnad hvilat i århund-
raden och på hvilken vi allt framgent borde bygga
vårt lif, för att såmedels vinna saligheten.

»Äfven oxn de stundom förvilla sig. från
den rätta vägen, finna de den åter med samve-
tets säkra hjälp. De rådfråga sitt samvete som
en gammal, förtrogen van. De se på det som på
en klocka, och om de märkä att denna klocka
dragit sig, rätta de den efter solen —d. ä.
Guds ord när den står högst på himmeten, —•

d. ä. när Guds ord lyser dem renast tili mötes.
De gifva sitt samvete ordet icke allenast på sön-
dagen, utan äfven i sinä hvardagliga värf,
hemma och borta, tili lands och vatten, med ett
ord sagdt: i alla lifvets skiften. Och Gud lönar
dem tusenfaldt därför. Deras samvete är dem
icke tili en plåga och ett besvär, utan det är
dem tili fröjd och glädje, lönande dem med den
skatt, hvars like icke finnes här på jorden, näm-
ligen samvetsfrid. Samvetsfrid ... ack, något Ijuf-
ligare finnes icke, ty det är frid i Gud! Skåden
huru skön den återspeglas i barnets öga, som ännu
icke vet, hvad ondska vill säga, huru härlig den
lyser i ynglingens blick, när hän öfvervunnit en
frestelse, men framför allt, huru förklarad den
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strålar på åldringens panna, när hän kämpät och
segrat. I lifvets sena kväll är världen honom så-
som en vårmorgon, himlen synes honom skinande
blå och molnfri och hafvet lika blått som him-
len, ty i hans hjärta bor frid, samvetsfrid. Huru
ljufligt vore det icke, om vi hvar i sin stad
gjorde blott hvad samvetet bjuder, huru godt
vore det oss icke då att lefva här i tiden och i den
kommande! Därtill förhjälpe oss, abba, käre fader.
Amen. Låtom oss bedja.»

... Att få höra .ett så vackert tai! Att en

människa kan tala så vackert! Hän en pratma-
kare och en grannlåtspräst! Att så kunna träffa
det rätta som hän! Precis som det är och som
det måste vara. För nog ser man ju hvar dag,
hvart det leder, när folk inte hör på hvad samve-

tet säger och inte gör som det befaller. Hur är
det inte med Korsus, där ser man bäst.. . Hvem
som helst kan ju ta miste och råka i frestelse.
Inte förstår man ju alltid strax, huru man skall
bete sig. Men när man förstår det, får man inte
täppa tili munnen på samvetet, utan låta det säga
hvad det har att säga .. . Man får aldri g tysta
ned sitt samvetes röst. Gjorde jag det, fick jag
då ingen lefvande ro. Natt och dag skulle det
agga mig, Genast när vi började hala balarna i
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land och gömde dem hade jag liksom en känsla af
att det var någonting på tok. Om jag strax fått
reda på det där med liket, sannerligen om jag då
hade farit tili staden. Hanna och pappa försökte
hela tiden förleda mig . . . Men hvem var det som

sade att vt skulle ge a 111... som vt sedän också
gjorde och som rätt var. Inte vill jag nu på nå-
got vis skryta med det. Andra ha skrutit, men
inte jag. Hvad är jag, en fattig syndig männi-
ska ... Pastorn går nog för långt, om hän tror
att vi duger tili exempel för andra. Inte gör vi ju
allt hvad vi borde göra. Jag grälar och gnatar
ofta i onödan, i synnerhet på Söderling, fast jag
ju vet och ser, att hän gör sitt bästa. Hvad kan
hän göra åt den saken, att hän är litet komlig
och långsam af sig, liksom hela släkten hans för
resten... Yi lefver ju nog, och lefver vi inte, så
dör vi. Och tillräckligt bra skulle vi ha det, om

vi inte hade den där oron för Helga och om Kalle
fick en sådan flicka, som inte frågade efter om det
var trångt i stugan, utan nöjde sig att bo där ock-
så vi andra kan bo. Bättre rum blir det ju också,
när pappa en gång i tiden dör .. . Om vi nu sedän
får bärgarlön, som lagen befaller ... Arbetaren
är sin lön värd, heter det ju, och hvarför skulle då
inte också vi vara det... Och när de nu en gång
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bjuder ... Det skulle nastan se ut som högfärd,
om man inte tog emot... som om man ville göra
sig bättre än man är ... Det kan bli tusen, kan-
ske ännu mera... men de får ge så mycket de
vill.. . Altaret där skulle nog behöfva en ny duk
och en ny ljusstake. Det är då en evig skam, att
kyrkan skall vara så fattig .. . När gamla fri-
herrinnan på Sarvlaks gaf den där ljuskronan, så
blef det kungörelse och taeksägelse från predik-
stolen ... »Förlåt mig, gode Herre Jesus, alla
onda gärningar, allt hvad jag syndat och brutit
hafver ... Om jag inte alltid är sådan jag borde
vara, kom då tili mig som du där kommer tili
Petrus, lyft ditt finger och räck din hand åt den
sjunkande och låt mig inte falla i otro och för-
härdelse.»

Söderlingskan satt kvar i kyrkan ända tili
gudstjänstens slut, hörde pastorn massa välsig-
nelsen och deltog i slutpsalmen, stannade ännu
öfver kungörelserna och gjorde inte som största
delen af det öfriga kyrkfolket, som rusade ut strax
då ångbåten hvisslade.

Och när hon sedän trädde ut ur kyrkan, kände
hon sig så lugn och lycklig och lätt om hjärtat,
som om hon fått alla sinä synder förlåtna. Och
framför klockstapeln låg världen just sadan som
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pastorn sagt att den såg ut för den, som hade
samvetsfrid; solen lyste och himlen var skinande
blå och inte halfmulen som på morgonen... och
sjön var verkligen oekså så blå, att den inte kun-
nat bli blåare.

Ångbåten var redan borta och bryggan tom.
På kyrkfjärden vimlade det af segelbåtar som om
det värit en kappsegling och alla hade topparna
tillsatta. På deras egen båt voro seglen redan
hissade. Söderling satt på en pollare med cigarr i
munnen . . . Hvad en kopp kaffe hos bagaren hade
smakat före hemfärden, men det fick nu vara . . .

Det var då en predikan som dugde!
Jaså
Yar du då inte i kyrkan? En sadan kari!

Hvar har du hallit tili? Hvar har du fått en

så där stor cigarr?
Tulluppsyningsman bad mig in tili sig för

att skrifva under anmälningen.
Du skulle nog ha hunnit i kyrkan ändå.
Du vet Ju, hurudan hän är, när hän en

gång får en i sinä klor. Hän släppte mig inte
innan hän bjudit på vin och pratat och visat alla
sinä bössor oeh de nya vättarna och de uppstop-
pade f&glarna och allt möjligt. . . och på det viset
gick tiden . ..
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Strök hän något i formuläret?
Hvad menar du?
Det där om bärgarlön.
Nej, allt fick stå.

■— Det var bra. Hvar är de andra?
- Kalle sitter där bakom seglet.

Men Hanna och Helga då?
Hanna kommer inte. Hon for med ång-

båten och bad oss skicka hennes kista tili tull-
vaktmästarns så fort som möjligt.

For sinä färde utan att säga adjö! Hvad
säger Kalle?

Just ingenting.
I detsamma kommo Helga och väninnan sprin-

gande ned för strandbranten.
Far Hulda komina med?

Söderlingskan skulle egentligen ha haft god
lust att säga: Hon må hållas här med sin
Helige ande. . . Men naturligtvis måste hon ju
få följa med.

Yälkommen, om fröken bara håller tili
godo med hvad vi har ...

Förr har jag ju också gjort det.
Ja-ja ...

Och så bar det af. Flickorna sutto i fören,
tryckta tili livarandra. Söderling och Kalle sutto
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i aktern. Söderlingskan gjorde det bekvämt åt
sig på bottnen invid stormasten och satte sig så
att hon kunde se öfver svallbordet när båten
krängde. Yinden var förlig, jämn men ändå
tillräckligt frisk. Farleden löpte rak från Kyrk-
viken tili Kyrkfjärden, därpå buktade den sig

fram mellan holmar och skär tili den stora Utter-
skärsfjärden, därifrån man ännu hade lika lång

väg kvar tili Utterskär, som skymtade långt borta
vid horisonten som den yttersta utposten mot
hafvet, fjärran från alla far.

Fint väder i dag! sade Söderlingskan, då
båten började skjuta fart.

Riktigt kyrkväder, instämde Söderling.
Där går Danskolandsbåten öfver stag.

de får kryssa, de
Med den här vinden är det ingen sak.

De passerade Lotsholmen. Åldermannens båt
hade just ankrat i viken, och ombord höll man
på att beslå seglen.

Ålderman själf tycks inte ha värit i kyrkan,
eltersom hän ror ut i ekstocken.

Långa åldermanskan steg i ekstocken och gub-
ben skulle just ro henne i land, då åldermanskan
tycktes säga honom något. Gubben upphörde att
ro och vände blicken mot Söderlings .... Man
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kunde nog gissa hvad de talade om. Snart talade
hela skärgården om det.

Det var skada, flickor, att ni inte var i
kyrkan. Pastorn mässade igen så vackert och
predikade också så hra.

Ja, vacker röst har hän ju nog, sade lära-
rinnan och snörpte munnen.

Hän har nog mera än så för den som vill
förstå.

En vanlig statskyrkopräst... utan den
rätta tron och den rätta andan.

Månne nu er Karlsson har så mycket att
komma med, hän heller?

För honom är åtminstone bönen inte bara
en utanläxa, som hän lärt sig i någon hand-
bok.

Ja, ja, det där kunde man ju veta.
Söderlingskan brydde sig emellertid icke om

att vidare inlåta sig på något meningsbyte...
De må ha sin tro och sin präst, jag har min. Man
har ju nog sett hvart det bär när man ber med
egna ord det går som det gick Helga.

Hvad predikade hän då om? frågade Helga
liksom för att blidka modern.

Om det goda samvetet och samvetsfriden.
Det var ju en god text.

14 Samvetet
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Ja, det var det... för den, som kunde
förstå.

Flickorna fortsatte sitt samtal halfhögt, Kalle
satt tyst och stirrade framför sig, Söderling styrde
och sög på sin cigarr och tände den då och då, när
den slocknat. Söderlingskan försjönk i sinä tan-
kar. Hon tänkte på hvad Korsus skulle säga, när
de fingo veta af det här

..
. »Jaha ...

naturligtvis
..

. också vi anmäler alltid.» Gör efter det här,
erä skenheliga skojare! Det blir kanske nödvän-
digt nu, när folk fått reda på balarna.

De hade kömmit ut på Utterskärsfjärden.
Ostan låg mera på här ute och sjön gick gröfre.
Båten begynte gunga, än red den på toppen af
en sjö liksom stegrande sig af ilska, än sjönk
den liksom blidkad ned i en vågdal med s'kum-
met fräsande kring bogen. I Söderlingskans öron
Ijöd det som om vågorna hela tiden velat säga
något men hvad? Det var som om de vetat
något och vetat mer om den saken än någon
människa men hvad var det? Det var som
om de velat göra något, hotat, men så åter lug-
nat sig och beslutit att lämna det ogjordt. Alit
emellanåt skvalpade läckvattnet öfver trallarna i
bottnen. . . Där skulle vi ligga, om någon rutten
spant och rutina är de väl snart allesammans
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bräcktes och ett eller ett par bord gaf efter
i nåtarna. Där skulle vi snart ligga, den ena

med själfgjorda böner och sin Helige ande, den
andra med sinä goda gärningar och sitt goda
samvete och sin samvetsfrid och människornas
beröm... och hän som gick på vattnet skulle
nog inte komma och räcka oss handen... där
borta skulle hän stanna och varnande lyfta sitt
finger mot höjden .. . Då skulle ingenting hjälpa;
tili botten, tili botten skulle du gå som en sten

om inte möjligen Korsu fick syn på dig i kika-
ren och skyndade tili hjälp ... Usch! Men hvad
är det jag, friska människan, sitter här och ser
spöken midt på ljusa dagen ... Och hellre skulle
jag gå tili botten som en sten, än jag tog emot
hjälp af h o n o m.

Brr! Helga ge mig min schal, och kasta
du också din schal öfver axlarna, så att du
inte förkyler dig ... de ligger båda i knytet där
under toften.. . Sjung litet, flickor, så får ni
varmt.

Hvad vill mamma att vi ska sjunga?
Hvad som helst.

Flickorna sjöngo:
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När hafvets vågor brusa högt

Och vilja oss uppsvälja

Och vi ali mänsklig makt försökt,
Men intet står att väljä;

Då komme vi Guds Son ihåg,

Som gick en natt på stormig våg
Och räckte Petrus handen.

Den läcker ändå förskräckligt, vår gamla
pråm.

Det är bara öfversta bordet, som fått en
spricka och läcker en smul, när båten kränger, sade
Söderling. Sätt er mera i lovart, så slutar det.

Månne inte de undre läcker lika mycket som
de öfre. Alltid ska våra båtar läcka, både sköt-
båtarna och ekstockarna... Den som en gång
hade en båt, som inte läckte!

En sådan båt får du allt söka
Flickorna började på nytt:

När vi som Petrus ock ibland
Af otro sjunka neder,
Dä, Herre, räck oss du din hand,
Som stöder oss och leder;
Gif styrka ät vär svaga tro,
Att vi bland berg af vägor bo

Som på en klippa trygge.
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Månne en människa, som var utan synd
om det nu skulle finnas en sådan... eller som

bekänt alla sinä synder och fått dem förlåtna...
eller som aldrig med vett och vilja ljugit, aldrig
bedragit, aldrig taiat illa om sin nästa, aldrig
gjort sig bättre än andra, aldrig brytt sig om
timliga ägodelar och människornas beröm .. . som

hade ingenting att förebrå sig månne en sådan
människa skulle kunna gå på vattnet?

Hvad menar mamma?
Har fröken sett den där taflan i Ytterhamns

gamla kyrka, där en helig man på en stenhäll ror
från en holme tili en annan?

Där finns ju nog en sådan talla från ka-
tolska tiden.

Hvarför frågar mamma det?
Jag kom nu annars bara att tänka på den.

Efter en stund frågade Söderlingskan åter;

Hvad är det egentligen för en skillnad mel-
lan katolska tron och vår tro?

- Hur skall jag nu riktigt förklara ...kato-
licismen är tron på egen rättfärdighet... den lär
att människan blir salig genom sinä goda gär-
ningar, men vår tro lär att människan blir salig
genom tron utan lagens gärningar.

Betyder då goda gärningar ingenting?
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Så säger ju också Lutlier i sin postilla, in-
föll Söderling.

Efter en stund sade Söderlingskan åter:
Pastorn lofvade komma och välsigna liket...
Då är allt gjordt... allt, allt! utbrast

Helga.
Inte vet jag, om allt är gjordt, men inte

vet jag heller om vi kunnat göra mera än hvad
vi gjort, mumlade Söderlingskan. Och för vår
salighet skulle vi ju inte ens ha behöft göra så
mycket. .. efter det är tillräckligt med hara tron.

Gud skall en gång löna oss för det.
Det lär hvarken du' eller någon annan

kunna veta, hvad Gud gör eller inte gör.
Man närmade sig Utterskär.

Far jag kikaren, sade Kalle tili fadern.
När hän fått den, granskade hän först hem-

stranden och riktade den sedän mot Korsus hamn.
Det ser ut som det skulle ligga en säck

på stranden, eller hvad kan det vara.

Hvad för en säck? Ge mig kikaren!
Sannerligen, är det inte vår potatissäck! Esten
bar således värit här under tiden.

Och är ännu kvar.
Hvar? Jo, sticker into en masttopp upp

där bakom grannens berg!
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Nu får vi minsann höra hvad vår frid till-
hörer, sade Söderlingskan, då hon såg gammelfar
träda ut på trappan i samma ögonblick hon själf
hoppade i land.

Men tili allas förvåning och häpnad
kom gubben lugnt emot dem, synbarligen vid
bästa lynne, tvättad, rakad och helgdagsklädd.
Och spiknykter.

Godafton, pappa! Hälsningar från kyrkan!
Tack.

I hans ögon och kring hans mun låg likväl
som ett hånlöje på lur och hans röst hade också
ett så märkvärdigt tonfall. I stugan väntades
de af en ny öfverraskning.

Ser man på pappa, som tili och med kokat
kaffe! Och dukat bordet, med koppar och socker
och allt!

Jag tänkte att ni skulle kanna er sugna
efter seglatsen.
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Ja, det är vi också!
Medan de andra drucko kaffe satt gubben

framåtlutad på bänken, småmumlade för sig själf,
kisade med ögonen, men tycktes ändå inte hågad
att träta, åtminstone inte ännu.

Pastorn och tulluppsyningsman bad så
mycket hälsa. De tog riktigt i hand och frågade
huru pappa mådde.

Men det tycktes inte göra något särskildt in-
tryck på gubben.

De kommer snart hit för att skjuta fågel
och fiska torsk, så fort pastorn bara blir färdig
med skriftskolan. Tycker inte pappa det blir ro-
ligt att få så rart främmande?

Gubbens enda svar var att sända en välriktad
spottstråle i vrån.

Åhå, förlåt, det gick i misstag.
Det gör ingenting, pappa spottar hara.
Tulluppsyningsman kommer med tullkut-

tern och tar sedän med sig balarna, sade Söder-
ling.

Så-å.
Och pastorn kommer och välsignar! sade

Helga,
Välsignar? Hvad?
Liket... i sjön.
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Ni anmälde balarna?
Ja, och pengarna också.
Jaha, balarna och pengarna också, uppre-

pade gubben och drog på orden.
Efter en stund frågade hän betydelsefullt:

Kunde ni i papperen få reda på, hvad det
där fartyget hette, som de kömmit ifrån?

Margaretha van Amsterdam,

Hvarför frågar pappa det?
Annars bara. Det kan Ju vara roligt att

veta hvem som får sitt tillbaka.
Söderlingskan hade slutat sin första tår, ställ-

de koppen på bordet och sade så likgiltigt hon
kunde:

Esten tycks ha värit här och lämnat pota-
tissäcken.

Ja.
Tog hän någonting för sitt besvär?
Jag kom inte att fråga och inte skulle

jag heller ha haft något att betala med.
Nå, hvad påstod hän annars?
Just ingenting.

Alla kunde se på gubben att det kokade inom
bonom, men att hän ingenting ville säga, så länge
den främmande var inne. Då Helga och lärarin-
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nan efter slutad kaffedrickning gått ut, sade Sö-
derlingskan:

Nå, pappa, sjung ut nu hvad ni har på
hjärtat!

Inte har jag något på hjärtat.
Hvad sade esten, när det ingen handel

blef af?
Hän sade: »Det var således bara käring-

sladder alltihop.»
Och ni svarade naturligtvis: »Just så»
Som det ju också var!
Esten må säga hvad hän vill, men pappa

måste nog själf erkänna att det inte kunde gå
annorlunda. Om också en Korsu kan gå omkring i
stöflar som hän stulit af ett lik, så kan en Sö-
derling ändå aldrig göra det. Det är nu så, att
en del människor har samvete och andra inte. Det
är skillnad på människor och människor. De döda
får nog ha sitt i fred för o s s, huru mycket de
än må ha hundra miljoner mark eller mer!

Säg mig för ro skull, Emma, hade du kun-
nat behålla pengarna, om de i n t e kömmit från
ett lik? Och om du gjort det, hade du också då
värit bättre än Korsu?

Jag säger bara, hvad jag alltid bar sagt
och alltid kommer att säga, att om jag också
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gjort huru som helst och om jag också inte an-
mält, så säger jag ändå, att jag och vi och minä
barn har alltid värit och kommer alltid att vara
bättre än Korsu och hans yngel. . . och det hade
ni fått höra också af pastorn,' om ni värit på
kyrkbacken och hört på hvad hän sade ... Är
det meningen att nu börja krusa för grannen bara
för att man smakat på hans konjak? Pappa borde
ändå komma ihåg, hvad pappa själf sagt, sist i
morse där borta vid gärdesgärden.. . Och hvad
hör det för resten hit, huru vi skulle ha gjort
eller inte gjort, om pengarna inte kömmit från
ett lik, eftersom det nu en gång var ett lik?

Inte var det något lik! snäste gammelfar.
Var det inte ett lik?
Inte en man af besättningen på det där

fartyget, Margaretha, har drunknat, inte en mus
en gång!

Hvad... har de inte drunknat? Huru i
alla dagar

...

?

För att allesammans räddades, vet jag.
Skoja inte.
Bomullslastade ångaren Margaretha, sora

ni trodde att gått tili botten med man och allt,
ligger i Helsingfors hamn och där är besättningen
också, hvarenda kari.
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Nå men liket, som Kalle tog pengarna af?
Är det också i Helsingfors?

Inte tog Kalle från något lik.
Prata du!
Läs själf!

Gammelfar drog fram en tidning ur fickan och
räckte den åt Kalle.

Hvad är det?
Hvar har ni fått den?
Esten hade den med sig.

Kalle läste högt den notis gubben pekade p&.
»Förekommen sjöolycka. Den

häftiga stormen under senaste vecka var närä att
i Finska viken vålla ett skeppsbrott; men olyckan
blef dock lyckligtvis förekommen tack väre besätfc-
ningens ansträngningar och en lycklig tillfällig-
het. Ett par sjömil utanför Sälskärs fyr miste holl-
ländska ångaren 'Margaretha van Amsterdam’,
destinerad med bomullslast från Pernambuco tili
Petersburg, nästan samtddigt sin propeller och
sitt roder. Fartyget dref redlöst med sidan före
in mot skärgården. Inseende att en grundstöt-
ning i hvarje fall var oundviklig beslöt kaptenen,
så snart Sälskärs fyr siktats, att öfvergifva far-
tyget och med räddningsbåtarna söka uppnå fyren
för att per telefon anhålla om hjälp. Detta lyc-
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kades äfven. Därefter anträdde besättningen åter-
färden tili ångaren för att invänta 'Aseistanee’,
som legat med ångan uppe i Kotka och omedelbart
afgått tili haveristen; den hann äfven fram innan
'Margaretha' drifvit in på grundt vatten. En tim-
me tili, och ångaren hade antagligen slagits i spill-
ror mot refven utanför Utterskär.»

Men huru hade pengarna hamnat i sjön?
Läs vidare!

Kalle läste.
»Såsom en egendomlighet må nämnas, att

ehuru sålunda fartyg och manskap räddades, ån-
garens papper och hela kassa gingo förlorade.
Kaptenen hade, då hän lämnade sin hytt, med-
tagit det fodral, hvari de förvarades, men för
den stund hän bisprang besättningen vid lifbåtar-
nas utsättande, instuckit detsamma under en bom-
ullsbals surrning. Då en störtsjö i detsamma slog
öfver däcket, spolade den däckslasten, bestående
af bomullsbalar, öfver bord.»

Och du, Kalle, var inte kari att skilja mol-
lan en bomullsbal och ett lik?

Det kan ju hända, att jag misstog mig.
Gubben gaf tili ett kort hånfullt, skorrande

skratt. De andra fingo inte ett ord öfver sinä
läppar. Slutligen brusade Söderlingskan upp:
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Och för det misstagets skull har vi nu
gått och gett bort allt, som vi annars hade kun-
nat behålla!

Just så, grinade gammelfar
Hvad menar ni? frågade Söderling ehuru

lian redan började begripa.
Förstår du inte! litan det misstaget hade

det värit hvarken skeppsbrott eller lik och vi hade
fått lefva i den tron, att det som kom var en
Guds gåfva, som Helga strax sade, och som det
kanske också var, som det säkert också var. Men
nu gaf vi bort allt iden tron, att Kalle kan-
tänka plundrat ett lik, fast hän inte gjort det.
Hvasa?

Ja, ja. .. ja visst, stammade Söderling
med öppen mun och runda utstående ögon.

Förstår du nu, hvasa?
Kalle satt med tidningen öfver knäna och såg

lörvirrad omkring sig.
Men var det nu inte ....är det nu inte

detsamma ... om det var ett lik eller inte ... efter-
som ... eftersom jag en gång röfvade från ett lik?

Är det detsamma, om du tror att du gjort
något och ändå inte gjort det? Är det detsamma
om du på ejderskytte skjuter ejdern eller vätten?
Och plundrar du ett lik, om du plundrar en bom-
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ullsbal? Hvad? East du är dum trodde jag ändå
att du skulle begripa så mycket.

Inte plundrade jag ju ... men

Men hvad? Ingenting ... Och du skall
vara kari du, som inte ens kan skilja en bom-
ullsbal från ett lik! Drummel! säger jag, för att
inte säga någonting värre.

'— Skyll du på pojken, du, som själf hittade
på att sirunpa bort alltsammans, tili och med
hittelönen! röt gammelfar.

Det är en annan sak.
Bara för att igen få skryta med huru myc-

ket bättre du är än grannens käring.
Det är jag också.

- Bara för att få beröm af människorna.
Det fick jag också tili och med från

predikstolen.
Med en stor, öfverlägsen åtbörd reste sig Sö-

derlingskan från sin plats och med en annan lika
stor och öfverlägsen åtbörd ryckte hon tili sig
mjölkstäfvan från kärlhyllan.

Yänd bladet, Kalle, sade gammelfar.
Läs hvad som ännu står där. Emma, gå inte.

Kuddan måste mjölkas.
Hör nu på ändå, innan du går.

Kalle vände bladet och läste:
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»Innan ’Assistance’ likväl hunnit anlända
tili haveristen, hade densamma observerats af en
fiskare, som seglat ut tili ångaren och gått om-
bord. Fiskaren påstår, att hän äfven utan ’Assi-
stances’ bistånd hade kunnat bärga fartyget, eme-
dan detsamma enligt hans förmenande dref öfver
ett grund, där ankaret skulle ha tagit botten. Ge-
nom att fälla ankaret hade hän så påstår hän
åtminstone kunnat hindra fartyget från att
drifva in bland skären och hålla det flott tills
stormen bedarrat, hvilket för öfrigt inträffade
strax därpå. Fartyget bärgades faktiskt af 'As-
eistanee’, men då fiskarens anspråk på bärgarlö-
nen eller åtminstone en del däraf icke heller all-
deles sakna fog, är det ännu möjligt, att denne
duktige fiskare gjort ett varp, som kan göra ho-
nom tili en välbärgad man för hela hans återstå-
ende lif. Väre detta honom gärna unnadt. Den
lycklige kaparen är en af vår skärgårds djärfvaste
och mest oförskräekta män, den för alla sports-
män välbekanta fågel- och sälskytten Matti Korsu
från Utterskär.»

Korsu!
Ko-korsu!
Just hän Korsu! gnäggade gammelfar.

Ett ögonblick hördes icke något annat ljud än
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prasslet af papper, då Kalle lade tidningen ifrån
sig.

Söderlingskan hade sjunkit ned på bänken in-
vid dörren. litan ett ord reste hon sig oeh gick
ut, famlande som en sömngångerska.

På vägen tili fähuset såg hon Helga och lära-
rinnan komma från Ormskärshållet, sjungande
och med armarna om hvarandras lif.

Då hon öppnade fähusdörren möttes hon af
en lång, klagande råmning ur båset. Hon hukade
sig ned för att mjölka. Men då fick ilskan plöts-
ligt makt med henne ända ut i fingerspetsarna,
slängde stäfvan ur hennes hand och kastade henne
själf raklång på vasshalmen. Och i detsamma
brast gråten lös, en hejdlös, ohehärskad gråt,
som kom henne att hita ihop sinä tänder i van-
mäktigt raseri och skakade hela hennes kropp.

Huru k a n någonting sådant få ske? Finns
det då ingen rättvisa mer hvarken i himmein eller
på jorden? Huru kan den rättfärdige Guden till-
låta något sådant? Hvarför ska några få allt,
och andra ingenting? Hvarför tar man ifrån he-
derliga och hyggliga människor deras sista skärf,
hvarför ger man ali världens rikedom åt rackare
och röfvare?

Nu är hän skärgårdens rikaste kari! Därför
15 Samvetet
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vräkte hän sig i sängen så högfärdig, att hän
knappt hälsade. Nu kan hän, om hän vill, köpa
hela Utterskär och hela Böle hemnaan tili och med.
Husbond säljer nog åt den som bara kan betala.
Hän låtsade ju nog säga, att hän inte skulle sälja
åt Korsu. Men hvarför skulle hän inte det? Snart
är hän nog lika så god kari som hvilken husbonde
som helst.

Så de ska skratta i skägget, och grina bak
ryggen på oss! »En gång fick de... och hade
inte vett att behålla!»

Måste Gud verkligen göra narr af oss på det
här viset? Först skickar hän djäfvulen för att för-
vrida hufvudet på oss och föra oss upp på tin-
narna af templet och visa oss ali världens härlig-
het och rikedom. Sedän narrar hän oss att se
spöken midt på ljusa dagen! Först låter hän
Helga bedja och tro det omöjliga. Sedän inhillar
hän oss, att det verkligen är en särskild Guds
gåfva, svaret på en sjuk stackares böner! Och så
svängs det ora alltsammans och så heter det, att
det ändå var djäfvulen som skickade både balar
och pengar. Och pojkens ögon slår hän med blind-
het, så att hän tar bomullsbalen för ett lik, och så
skaffar hän dem samvetskval, för att de kantänka
plundrat ett lik, fast det into var något lik, och
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för att den döde, som inte alls var död, inte köm-
mit i vigd jord... Och den ena plågar och pinar
hän med samvetskval öfver alla möjliga strunt-
saker, så att man tili slut inte vet hvad allt man
bör göra för att göra rätt... och ändå inte får
någon lefvande ro ... hur mycket man än ger ...

Och den andra lämnar hän alldeles i fred... hän
får röfva, hän får själa... hän får göra hvad hän
behagar och får ännu bärgarlön och beröm i bla-
det... skärgårdens duktigaste kari.

Mnyyh Ijöd det klagande ur båset.
Säg hvad du vill, men just s& är det! Har

jag någonsin gjort någon något ondt, utora mig
själf? Har jag inte i hela mitt lif försökt att göra
både Gud och människor tili lags, som skriften
lär? Är det därför jag har en far, som super så
att hän aldrig skulle se en nykter dag, om hän
hara hade tillräckligt att dricka. Och en latmask
tili man, som kikar och koxar, men aldrig får syn
på något. Är det därför jag har en dotter, som är
obotligt sjuk, och som jag inte kan skaffa den
vård hon behöfver? Och så blir tacken den, att
min värsta fiende kanske tili slut får fara af med
det sista jag äger. Med godt rykte och människors
beröm smeker hän mig som man smeker en katt,
men hvart kommer man ändå slutligen med det
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inte långt minsann. Samvetsfrid lofvar hän .. .

men hvar tar jag den, hvar tar jag den där ski-
nande blå himmein när jag ändå inte hade gjort
som jag borde, om jag inte värit rädd för att
grannen hade fått nys om saken?

Mnyyh!
Säg hvad du vill! ... men jag klagar, när

jag alltid skall ha motgång och grannen medgång,
hvad hän än tar sig tili... Den hedningen kan
då också vara ute i hvilket väder som helst. Hän
fruktar hvarken Gud eller djäfvulen, om hän bara
får något... och hän får och hän må få!

Mnyyh! Ijöd det än en gång och Söder-
lingskan måste stiga upp för att mjölka.

Hän må få! Hän må få! kokade det ännu
i Söderlingskans hjärta, i takt med mjölken soin

raellan hennes fingrar strömmade ur det Mia juf-
ret ned i stäfvan. Kon sora länge fått vänta på
mjölkningen glodde belåtet på Söderlingskan och
begynte slicka henne på ryggen.

Gudskelof att man ändå bar dig, Tepla
Tårar droppade ned i stäfvan... låt dem

droppa bara...
Men plötsligt afbröts mjölkningen, ryggen rä-

tades ut, ögat glimmade tili och tåren torkade.
Ett par drag ännu och med den Mia stäfvan i
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högra handen skyndade Söderlingskan tillbaka tili
stugan. Där sutto ännu gammelfar och Söder-
ling och de hade just kömmit tili samma slutsats
som Söderlingskan.

Det är ändå inte så sagdt —! sade Söder-
ling.

Nehej! Det är lögn att hän får båten.
Där står ju, att besättningen lämnade den, men

snart igen kom tillbaka. De hade således egentli-
gen inte lämnat den vind för våg som ett vrak,
utan hara farit för att söka hjälp. Grannen får
nog lång näsa tili slut.

Men det var ju ändå så, att det fanns in-
gen ombord, när lian kom och tog hand om båten,
sade Söderling.

—Än sedän! Inte bärgade hän den ändå.
Men hän påstår, att hän skulle ha bärgat

den, om hän fällt ankaret.
Påstår, ja! Inte hade hän ju fällt det,

när bärgningsbåten kom, och inte kan hän bevisa,
att, det skulle ha hallit i det vädret. Hän får inte
en penni mer än herrarna i nåder ge honom.

Hän börjar processa.
Processa på bara! Gärna för mig! Jag

önskar det riktigt! Jesses, hvad jag akulle vara
glad om hän gjorde det. Då får hän se hvad det
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Vili säga att komma i gurgel med herrama. Hur
gick det inte Våtskärslotsarna, när de började
bråka i en precis likadan sak. Det blef en dyr
historia för dem. Herrarna stå nog på sin kant,
de. Det kommer nog att kosta honom vackra
pengar.

Det är ju inte sagdt, att hän börjar pro-
cessa, om hän ser ...

Hän? Yisst börjar hän! Och vi ska egga
upp honom ... vi ska ha Böle-bonden att egga
upp honom. På se bara, om hän inte går i fäl-
lan. Och då lär hän nog inte vara kari att köpa
Utterskär! Och det skulle då också värit en evig
skam. Det finns ändå en rättfärdig Gud! Det
finns ännu rättvisa på jorden. Jag blef redan så
skrämd, att jag nästan trodde jag skulle bli sjuk
...Nu är det alldeles detsamma för mig om vi
fick eller inte fick, hara vi inte står med skammen
att Korsu får båten.

Slicka dig då om munnen och var nöjd.
Man vet inte så noga, pappa, hvem som

tili slut får slicka sig om munnen, när kronan
fått sitt. Då kommer nog Hanna att spricka af
ilska, men det är hara rätt åt henne. Ja, det goda
hade det här ändå med sig, att vi blef af med
henne. Och nu kan vi åtminstone hederligt be-
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tala Matrosoffs. Pappa, gå inte! Söderling,
vänta litet.

Kalle tycks bära ned skötorna
Karlarna stannade likväl i dörren, ty Söder-

lingskan hade dragit fram reskistan, slagit upp
locket och börjat gräfva i den.

Gissa, pappa, hvad jag har här!
Söderlingskan höll upp en aflång, prydlig, hvit

pappask, öppnade den långsamt och drog fram
en butelj i halmhölster.

Hvad är det?
Toddykonjak åt er!
Ge hit då!
Lugna dig litet. Ger jag er allt på en

gång, så super ni genast upp alltsammans och
så finns det ingenting kvar att bjuda åt pastorn
och publikaiien, när de kommer.

Ska vi inte bjuda grannen xned på kalaset?
Håll nu

Så kom cigarrlådan fram.
Du kan väl inte gissa, Söderling, hvad

det här är?
Nej, det kan jag då rakt inte.
Cigarrer åt dig... bästa sortens vara och

inga på-köpet-cigarrer ... tio penni stycket...
duger det, hvad ... Där har du dem ... Men
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ser man på sådana skojare! Jag bad om en hei
låda och här fattas ju flera... en, två, tre, fyra
... fyra cigarrer ha de rackarna liirat mig på.
Det ska jag ha i minnet, när jag far och betalar
... Inte hade jag ändå trott Matrosoffs om så-
dant, men nu för tiden tycks man då inte mera
kunna lita på någon människa . . . inte på en enda,
utom på sig själf.

Lönar det nu sig att börja bråka för en
sådan småsak, sade Söderling med ett illmarigt
grin och snoppade sin cigarr med tänderna.

Inte för pengarnas skull, men för att rätt
skall vara rätt. Hvad säger ni, gubbar, om bastu
i kväll?

Nu på söndagsaftonen?
Toddyvattnet skall jag åtminstone sätta

på. Men, Herregud, om pastorn kommer och
vill läsa öfver Itket! Inte kan hän nu läsa öfver
en bomullsbal!

Hän läser väl tidningen, hän också!
Naturligtvis... jag är alldeles yr i mas-

san ... Men nu först förstår jag, hvarför Gud
styrde det så bra, att det inte var ett lik. För
se, en sådan där jordfästning i sjön är nog inte
en riktig jordfästning ändå. . . liksom i vigd
jord... alltid skulle det ändå ha stuckit litet i
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samvetet för den saken. Och så ville hän rädda
oss från den synden, att en människa drunknat
för vår skull, fast vi ju nog nästan förtjänat det
straffet... Hur smakar cigarren?

Prima cigarr, myste Söderling och drog
ett duktigt bloss.

Skall inte pappa tända sin?
Gubben var ännu inte riktigt blidkad.

Du kunde ha köpt ärlig tuggtobak,
Flickorna sjunger så vackert där ute...

Ja... hvad var det jag skulle säga ... ja, att om
hän nu också inte processar sig alldeles utfat-
tig ... så nog blir lian grundligt barskrapad ändå
... Jag kan just tanka mig hur stor på sig hän
var, när hän fick syn på båten och gick ombord
och trodde att hän skulle få den och att hän var
hela världens herre och så kommer ändå rätta äga-
ren... och så får hän inte mera än hvad herrarna
i nåder behagar ge honom eller kanske redan gett,
på sin höjd en cigarr och en sup... Ja-ja, det
går underligt tili här i världen. Just när det ser

soin mörkast ut, börjar det ljusna igen ... Men det
är bra för människan, att Gud emellanåt skickar
pröfningar och skrämmer upp en.. . tili och-med
utan anledning ...det gör bara godt, huru mycket
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hän än skrämmer . . . och skrämd ble! jag så det
förslog ... Tidningen må säga hvad den vill.

Söderlingskan hade gjort upp eld, satt toddy-
vattnet på och höll på att hugga socker, då Kalle
kom in och sade tili att strömmingsskötorna lågo

i båten ... fick hän ingen med sig?
Ni far alla tre, så hinner nl förr tillhaka,

innan toddyvattnet kallnar. Håhåh! ... Bäst
är det att lefva i lugn och ro .. . inte är det tili
någon välsignelse att ränna omkring efter vrak
och ali världens fåfänglighet...

Söderling och Utter aflägsnade sig i ett moln
af tobaksrök. Också gammelfar hade tändt sin
cigarr.

Kalle, hör du ... stoppa det här i fickan så
har du något att tugga på.

Hvad är det?
N&, ingenting... litet karameller hara

tag nu.

Och Kalle tog... Det var ändå en pojke
det... hvem annan skulle ha gjort som hän? ...

Och Helga också ... så samvetsömma och så olika
alla andra. Jag själf är ju ingenting... en en-
faldig stackare hara ... Hvad hon ändå har vac-

ker röst, lärarinnan!
Och Söderlingskan gnolade, medan hon stö-



235

kade i stugan, en psalmvers som föll henne i
minnet:

Mänska, hvi är du så färdig,
Tili ali flärd och högmod här?
Du som ingen nåd är värdig,

Du som stoft och aska är!

Det skulle minsann ha blilvit en skön soppa,
om man gömt balarna och pengarna och gran-
nen i förtreten gått och anmält. .. om folk bor-
jat misstänka och kömmit och snokat och sökt...
men Gud var vårt beskydd.

Och medan hon diskade kopparna gnolade hon
en annan vers;

Sali den, hvars öfverträdelse
Gud af sin nåd tillgifver.
Den, tili hvars synd hän ej vill se,

Hvars skuld utplänad blifver.

Hvad det ändå är skönt när man har ett
godt samvete!







PRIS 4 mk.; inb. 5: 25










