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14.

Petersdagen ämnade sig prästgårdsborna på
besök tili lagmannens, och det var en stor
tilldragelse, ty ehuru Carpelan s och Martina
voro grannar, umgingos likväl icke familjerna
på Voudinniemi och prästgården annars än på
visaa bestämda bemärkelsedagar, såsom födelse-
och namnsdagar prostens och lagmannens
små spelaftnar likväl icke inberäknade. För-
hållandet mellan socknens tvenne finaste famil-
jer var en smula spändt, det saknade hjärtlig-
het och intimare förtrolighet. Lagmansherrskapet
var förnämt och adligt, men lagmannen stod i
skuldförbindelser tili prosten. Och lagmansherr-
skapet ansåg sig så hade man ätminstone
tyckt sig märkä bättre än alla andra, utan att
tästä sig vid, att prostinnan var af lika hög och
gammal adel som nägonsin lagmanskan och att
familjen på prästgården hade tulit ut lika tina be-
kantskaper som de själfva. Lagmanskan var „hög-
färdig“ och lät kalla sig „hennes nåd“. Då hon
icke låtsade förstä finska, ehuru hon nog ganska
väl gjorde det, hade prosten blifvit tvungen att
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för hennes skull en gäng om äret hälla en svensk
gudstjänst. Det verkliga skälet härtill var, att hon
ansäg sig så förnäm, att hon vid begäendet af
nattvarden icke ville knäböja vid altaret tillsam-
mans med bondfolket. Antagligen ansägo sig
lagmannens ocksä för goda att efter döden hvila
i samma mull som alla andra, eftersom de i ett
hörn af sin trädgård i en klipphäll sprängt åt sig
en särskild familjegraf . . .

Ja, ja, jag vet nog, att det är brukligt i
Sverige, men nog har det mycket förvånat och
tili och med förargat bönderna . . .

Det var prostinnan, som talade sä tili sin
syster professorskan, medan de lade sista hand
vid sinä toaletter . . .

Naturligtvis hvarken kan eller vill nägon
neka tili, att lagmanskan och „fröknarna“ förstå
att skicka sig fint och förnämt och alltid aro ar-
tiga, vänliga och gästfria mot en hvar; men då de
aro skuldsatta upp öfver öronen och alltjämt upp-
taga nya lån, som borgesmännen nog efter lag-
mannens död måste betala, så . . .

Har Olai nu igen värit tvungen att gå i
borgen?

Naturligtvis, allt emellanät ja, ja, dä
kunde man hafva skäl att vänta, att de åtminstone,
såsom man säger, skulle „rätta mun efter mat-
säcken". Men de må nu i det huset ha hvilka
„talanger“ som helst, om sparsamhet och hus-
hällsaktighet ha döttrarna, lika litet som „hen-
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nes näd“, inte den ringaste aning. Det är ju nog
godt och väl att hålla sinä söner i Borgå gymna-
sium Kuopio duger kantänka inte och sinä
döttrar åratal i dyra pensioner i Stockholm; det
är utmärkt, verkligen på allt sätt utmärkt att taga
lektioner i sång och musik, i broderi, spetsknypp-
ling, språk och så vidare, men hvad kostar inte
allt detta? Säg, är nu den här kragen sädan den
skall vara? Flickor där, se nu tili, att ni klär
er sä, att de inte igen kunna säga om er, att ni
inte har mer smak än deras pigor. Du, Anette,
du som också har värit i Stockholm och sett och
vet, se nu om flickorna gå an sä där passar
den där halsduken?

Har man verkligen gjort anmärknin-
gar rörande deras dräkter? frägade professorskan.

Nå, inte precis öppet, men du skall nog
få se, huru hon också nu, när vi komma dit,
kisar med ögonen så här förskräckligt kritiskt

sä, endast en liten min, men så mycket mer
betydelsefull jag förstår och märker det nog

men kantänka, jag bryr mig inte det minsta
om det.

Men så mycket brydde sig prostinnan
i alla fall om det, att hon före affärden höll
en stor och noggrann generalmönstring med
allesamman, börjande med prosten och slu-
tande med smågossarna hon undersökte
hvarje spets’ och hvarje krås’ renhet, hvarje
halsduksrosett, hvarje veck på kjolarna, hvarje
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knapp, band, skoplaggens glans . . . och icke
blott hos sinä egna utan också hos gästerna.
Antero, som icke hade några andra kläder
med sig än sin reskostym, fick låna Roberts
bonjour och blankläderskängor, i hvilka hän före-
föll någorlunda passabel, och Ristos byxor hade
blifvit pressade, och båda hade fått rena, hvita
halsdukar.

Naimi var alltid fin och nätt, det kunde ing-
en opartisk neka tili, Karins röda sjalett klädde
henne så väl, att hon nu i moderns ögon var
nastan, ja, nastan vacker åtminstone i jämfö-
relse med lagmannens flickor. Lauri tog sig rik-
tigt prydlig ut i sinä nya kläder från Helsingfors
åt honom, liksom åt hans far, passade för öfrigt
nästan hvad som helst. Anette, som pä mosterns
begäran gifvit kusinerna den sista polityren
genom att knyta om en rosett, genom att en
smula förändra garnityret pä en halmhatt fäste
tili slut i Lauris knapphål en nyss utsprucken ros,
som klädde honom alldeles utmärkt, och vid sin
egen barm ett knippe bläsippor. Man kunde
icke tanka sig en ståtligare gosse och en mer
förtjusande flicka. Hvilket vackert par! och
prostinnan smälog belätet och drog en lättnadens
suck, då hon tänkte på Hedda, som nu tycktes
vara fullkomligt glömd. För alla de andra gos-
sarna hade Anette en blomma, men ej för den där
Risto. Hän hade verkligen af sig själf bort märkä
nägot och icke alltid hänga efter henne. Naimi



234

hade bort vara litet mindre vänlig mot Hag-
man och låta Karin ... Se så, äro nu alla
färdiga?

Nä, gä vi an nu, mamma?
Ja, det gör ni!
Tres bien! Tres bien! sade professorskan.
Repien! Repien! skreko smågossarna ba-

kom prostinnans rygg.
Gossar, gossar! Hss! Kom ihäg, attni

inte får vara dumma. Inga härmningar och inga
grimaser, och om „hennes näd“ räckerer sin hand
att kyssa, så kysser ni den och inte edra egna
tummar. Ja, ja, skratta bara, men det gjorde en
gång Lauri och det blef ett förskräckligt spek-
takel!

Mäste man kyssa pä hand där? frägade
Risto nyfiket; han hade tagit saken på allvar.

Man behöfver inte, om man inte vill,
men moster menar, att o m man kysser, så skall
man kyssa på handen, svarade Anette näbbigt,
och åter skrattade alla, och Risto fick hålla tili
godo därmed.

Otto! utropade nägon plötsligt. Otto kom
vandrande från det gamla pörtet, men han var
icke nu liksom pä midsommarkvällen klädd som
bonde, utan han hade efter bästa förmåga försökt
göra sig så herrskapslik som möjligt: han hade
icke mer byxorna instuckna i stöfvelskaften, han
hade blankat sinä skor och han var uppsträckt i
en krage, som dock var alltför stor; hans hals-
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duk var illa knuten, men hän hade rakat sig fin
och siat, om ocksä hans kind fått åtskilliga skrå-
mor. Den förändring hän undergätt gjorde pro-
stinnan nastan rörd.

Ämnar du komma med?
Fär jag då inte?
Naturligtvis! Gärna

Men medan hon knöt om hans halsduk, hvi-
skade hon i hans ora:

Kom bara, men du måste lofva
Nå, inte behöfver mamma vara orolig

Prostinnan klappade honom på axeln, ty hon
hoppades och hoppades och ogillade prosten,
som icke trodde, att det någonsin skulle kunna
blifva något af denne förlorade son. Och det
kunde hon ätminstone vara säker på, att när
Otto en gång lofvade att inte smaka något starkt,
sä höll hän också sitt löfte.

Och sä begåfvo sig alla af vid godt humör
och muntert lynne, tili och med professorn, hvars
retlighet och bitande satiriska skärpa efter Snell-
mans affärd fullkomligt försvunnit, och som nu i
fulla drag njöt af det lugna landtlifvet.

Voudinniemi skildes från prästgården och
kyrkobyn af en vacker furuskog, som alltifrån
lagmannens gränsgärdesgård var rensad och stä-
dad och försedd med gängar och sittplatser.

Nej, men se, de ha stuckit blommor i
trädens bark helt säkert oss tili en välkomst-
hälsning. Alit hitta de ocksä på det tar sig
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verkligen trefligt ut! Vi mäste göra pä samma
sätt, då det blir pappas namnsdag.

Inte skola vi alltid taga efter allt hvad lag-
mannens göra sade Karin.

När ha vi annars gjort det?
I allt försöker ju mamma
Visst inte, men om vi nu en gång se

något, som vi kunde lära oss af .
. .

De kommo tili porten, som stod öppen. Vid
portstolpen stod en gammal gubbe, klädd i en
savolax-jägares uniformsmössa från svenska tiden,
och gjorde militärisk honnör.

Goddag, Pistol, stiger braxen redan upp
tili strandängen?

Gud bevare herr doktorn och riddaren,
det gör den!

Gården var gammal och såg en smula för-
fallen och vanskött ut, men den gjorde i alla fall
ett vördnadsbjudande och stilfullt intryck, gul-
målad med hvita knutar och fönsterbågar som
den var. Verandan uppbars af solida, rikt utsi-
rade pelare, och dess tak utgjorde på samma
gång den öfre våningens balkong. Ofvanför stora
ingängsdörren var det på en träsköld målade
carpelanska vapnet anbragt.

Pä trappan mottogos gästerna af en lång,
en smula krokig gammal herre med spetsigt skägg.
Hän välkomnade älskvärdt de besökande och
tryckte vänligt, hjärtligt och varmt deras händer,
liksoin hade det värit en alldeles sällsynt ära och
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glädje för honom att mottaga dem och göra
enhvars bekantskap! Och det var ingen skillnad
på det sätt hvarpå hän välkomnade prosten och
prostinnan och professorns och det hvarpå hän
hälsade ungdomen.

Jaså, magister Hagman, ja, jag har nog
hört det gläder mig det var särdeles agreabelt,
att herrarna behagade —■ var så god och Stig in

min hustru skall kanna sig förtjust
Bakom fadern stod sonen i huset, Alexander,

en officer, klädd i Finska Sjöekipagets uniform;
det var en mager och lång ung man, ceremoniös
och militäriskt korrekt i alla sinä ord och åthäfvor.

I salongen möttes de af husets döttrar, först
tvenne icke mer så alldeles unga damer med bleka
och fina drag och smärta, välväxta gestalter. De
voro klädda alldeles på samma sätt, de smålogo
bäda lika vänligt och älskvärdt som lagmannen.

Den tredje var däremot en fullkomlig motsats
tili dessa två, hon var axelbredare, fylligare, mer
hvardaglig. Antero päminde sig, att hän i Hel-
singfors såväl på solennitetssalens läktare som
på promotionsbalen sett dessa af hälsa rodnande
kinder, dessa glada, leende ögon och hört detta
friska skratt.

Nå, men se på dig, Otto, goddag, du är
också här?

Med hemlig tillfredsställelse lade prostinnan
märke tili, att Ingrid, såsom Naimi också redan
berättat, icke hade blifvit det minsta förändrad i
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den pension i Stockholm, där hon under ett års
tid vistats för att kantänka blifva fin och förnäm

hennes sätt var alltjämt detsamma som förut,
hennes nigning lika tafatt och hennes handslag
lika kraftigt.

„Hennes näd“ satt i sin budoar, midt i
en liten sidensoffa, och i en krets kring henne
sutto på sidentaburetter nägra af socknens
fruar; kronofogdens, befallningsmannens och
landtmätarens . . . Hon reste sig vid gästernas
inträde, gick nägra steg emot dem och räckte
enhvar sin hand att kyssa. Damerna kysstes af
lagmanskan på pannan. Naimi fick en allde-
les särskildt hjärtlig kyss på hvardera kinden.

Qa va hien, ma petite?
Merci, tres bien, ma tante!

Man slog sig ned i en ring kring soffan,
och stolarna voro så placerade, att ingen kom
att sitta med ryggen mot en annan. Lagmanskan
var verkligen en fin och aristokratisk dam, och
det föreföll Antero, som hade hela familjen stått
på en högre nivå än alla de andra, som hade
den värit stämd i en annan tonart. Ehuru dessa
öfriga nog försökte vara ogenerade och salongs-
mässiga, sä voro de ändå en smula bortkomna,
stodo liksom på tå, icke blott prosten och pro-
stinnan och flickorna, utan ocksä professorn och
professorskan. Tili och med Naimi, som hemma
var sä liflig, säker och sorglös, tycktes nu vara
blyg och försagd . . . Här bjöds icke kaffet
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omkring, utan brickan ställdes på ett bord, och
lagmanskan och hennes döttrar räckte med behag-
fulla och lediga rörelser och leende miner enhvar
hans kopp och bjödo samtidigt sockret, som skulle
tagas med en silfvertäng.

Herrskapet har, efter hvad vi hört, haft
celebra gäster . . . yttrade lagmanskan. Rektor
Snellman och doktor Lönnrot, har jag hört . . .

dessa framstäende och höglärda män. Det måtte
vara intressant att lyssna tili rektor Snellman
här på landsbygden erbjudes så säilän tilkalle tili
själsodlande umgänge med andra än naturligtvis
de närmaste grannarna hän har ju rest sä
mycket och sett så mycket och kan helt säkert
heratta lika underhållande som hän skrifver.

Lagmanskan sade detta pä ett sådant sätt,
att ingen kunde motsäga henne, icke med en
min förråda, att hän var af en afvikande mening,
icke ens professorn, som, också hän, med ett väl-
villigt, artigt leende pä läpparna var tvungen att
uttala sitt godkännande af värdinnans omdöme.

Jag har hört af minä släktingar i Stock-
holm, att Snellman under sin vistelse i Sverige
umgåtts i de allra bästa och finaste kretsar.

Utan tvifvel, sade professorn.
Jag bar tyvärr aldrig haft den aran att

sammanträffa med doktor Lönnrot, men hän torde,
sä berömd hän än är, ja, tili och med känd utom
landets gränser, ändå vara en sällsynt anspråkslös
och finkänslig man.
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Ja, det är hän
De finska folkvisorna äro så underbart

vackra. Jag förstår visserligen inte orden, men
melodierna äro sä melankoliska och gripande.
Jag skulle så gärna en gång vilja höra kantele-
musik du kan ju spela, Naimi du mäste
ändtligen någon gång komma hit med din kantele.

Hon ville säga alla nägon vänlighet och ar-
tighet. Hon lyckönskade Robert tili hans lager
och inneslöt i denna lyckönskan äfven Antero
och Risto, hon gratulerade Lauri tili hans lyra
och prostinnan tili hennes söners framgäng för
alla och om alla hade hon ett vänligt ord. Det
blef tai om Paavos besök i prästgården och i
sammanhang därmed om de väckta.

Jag förstår mig verkligen inte på dessa
dystra och sorgsna människor, de göra stundom
ett nastan skrämmande intryck, då jag ser dem
komma emot mig som hemska spöken . .

.

Ja, sannerligen... skrämmande det är just
det rätta ordet, skyndade sig prostinnan att instämma.

Men min man säger ändå, och hän kän-
ner folket bättre än jag, att hvad redlighet och
pålitlighet vidkommer . . . hän skulle när som
helst utan ed kunna höra dessa pietister som
vittnen, och hän skulle icke ett ögonblick tvifla
på deras ord inte sant, min vän?

Jo visst!
Kanske du nu ber herrarna in tili digför

att smaka på punschen och röka en cigarr.



Det hade icke kunnat komma i fråga att röka
i „hennes nåds“ närvaro, ännu mindre i hennes
eget mm, men god sed i huset bjöd, att herrarna
drogo sig tillbaka tili värdens mm, först efter det
värdinnan gifvit dem lof därtill.

I förbifarten stannade Antero för att bese den
Stora salongen, hvars väggar voro fulla af gamla
porträtt. Officeren och en af döttrarna kommo
för att förevisa dem för honom. Det var famil-
jens förfäder, lagmannens på den ena väggen och
lagraanskans på den andra, en skara ämbetsmän
och krigare i många släktled alltifrån trettioåriga
krigets dagar.

Hela värt lands historia, eller rättare sagdt
Sveriges historia, ty vi kunna ju inte säga, att vi
haft någon egen historia åtminstone inte efter
det vi lösrycktes från moderlandet, förklarade of-
ficeren.

Antero betraktade ansikten, dräkter och ut-
märkelsetecken, hörde namn och årtal, utan att
likväl något fäste sig i hans minne hän följde
med sinä ögon Naimi och den andra af lagman-
nens döttrar, hvilka gått in i ett litet mm, som
gränsade tili salen. De tycktes tala om någon
gemensam hemlighet, och lagmannens dotter tog
Naimi om lifvet och kysste tienne.

Antero stod vid dörren tili kammaren, och
hans uppmärksamhet var riktad på ett porträtt,
som hängde alldeles invid dörrposten.

Hvem är det?

16 241
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Det är min farfar, senator Carpelan, vid
unga år.

Jag frågade därför, att detta ansikte .
. .

det är, som hade jag sett det någonstädes förut.
Min yngre bror är hans fullkomliga af-

bild.
Hvar är hän? frågade Antero ifrigt.
Hän är i Helsingfors och studerar medi-

cin. Hän har inte ännu hunnit komma hem.
• När kommer hän?

Hän kommer först i slutet af månaden.
Då Antero vände sig om, stod Naimi bakom

honom, men svängde sig i detsamraa rundt på
klacken och aflägsnade sig.

Detta är vår så kallade „kejsarkammare,“
sade officeren och förde honom in i det rum, där
Naimi nyss befunnit sig; hän visade bädden, där
kejsar Alexander I sofvit en natt, hän visade
sidentäcket, under hvilket hän hvilat allt var
ännu i samma skick som då, samma möbel,
samma föremål. Endast kejsarens porträtt, som
hängde pä väggen, var senare tillkommet.

Vi ha också ett porträtt af kejsar Nikolai,
jag bar nyss köpt det i Petersburg åt min mor,
som så länge önskat sig det ett veritabelt
konstverk inte sant?

Hän hade fört Antero tillbaka tili lagman-
skans rum, där ett porträtt af kejsar Nikolai
en liten medaljong i sammetsram stod pä
byrån.
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■ — Ja, är hän inte ståtlig! utbrast lagman-
skan hvilken gudomlig hällning, hvilken ma-
jestätisk blick!

Hon beundrade allt Snellman, Lönnrot,
kejsar Nikolai allt i samma andetag. Och
plötsligt stod något klart för Antero det var
som hade en förtrollning brutits.

Då alla samlade sig kring officeren för att
betrakta kejsarens porträtt, som hän höll i sin
hand, begagnade sig Antero af tillfället och gick
ut på verandan, dit hän sett Naimi och lagman-
nens dotter begifva sig. Hän säg dem med ar-
marna slingrade kring hvarandras lif vandra af
och an i trädgården. I dörren stodo Ingrid och
Otto under muntert samspråk.

Nå, och hvad lärde du dig där i Stock-
holm? Franska och ali världens finess och elegans?

Jag började strax gå i väfskola! skrattade
Ingrid, så att hennes hvita tänder glimmade. Otto
brast ocksä ut i skratt, och äfven hans tandrad
lyste.

Och sä knypplade du spetsar?
Nej, jag väfde dräller! och igen skrat-

tade de båda.
Får det inte lof att vara ett glas punsch,

magister Hagman? sade officeren, som kom ifrån
salongen. Otto, får det lof att vara?

Ingrid blef plötsligt allvarsam.
Nej tack . . . nej, jag tror inte, stammade

Otto.
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I lagmannens mm presenterades Antero för
kronofogden och befallningsmannen, hvilka, båda
i full uniform med blanka knappar på bröstet och
nackarna styfva af de ofantliga halsdukarna, som
räckte ända upp tili hakan, sutto i hvar sitt hörn
af den rymliga gamla skinnsoffan. Kronofogden
var läng, mager, mörklätt och stel, befallnings-
mannen kort och fet med runda, utstäende
ögon, hvilka hade en egendomlig punschglans
och hvilkas blick var lurande och orolig. Krono-
fogden rökte betänksamt sin cigarr och utbläste
röken mellan sinä tunna läppar i fina ljusblå ring-
ar. Befallningsmannen sög sin egen Stora pipa,
hvars rök bolmade i stora moln. Vid dörren
sutto några tvifvelaktiga herrar, synbarligen tings-
skrifvare, i en smula slitna dräkter. Prosten hade
tagit plats i gungstolen. Lagmannen satt vid sitt
skrifbord och drack vid Anteros inträde honom
tili.

Det afbrutna samtalet fortsattes ånyo:
—• Det kan nog vara som ni säger, herr lag-

man, yttrade Risto, att det finska språkets insät-
tande i sinä rättigheter skulle hafva tili följd att
svenskan äsidosattes, och att svårigheter, ja, tili
och med faror skulle uppstä, men dylika synpunk-
ter måste likväl vika för en sådan uppenbar orätt,
att landets hela rättsvård, att ali administrativ och
öfrig offentlig verksamhet försiggår på ett språk,
som den öfvervägande delen af vårt lands befolk-
ning icke förstår. Finland torde nog vara, ja, är
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helt säkert det enda land i hela världen, där en
anklagad kan dömas så att säga ohörd.

Herr magister, här i landet dömes ingen
ohörd, sade lagmannen och gjorde med handen
en tili hälften korrigerande, tili hälften afvärjande
gest.

De få nog ofta prata och atlägga vidlyf-
tigare och atförligare än det egentligen vore af
behofvet påkalladt för sakens atredning, sade be-
fallningsmannen och atblåste öfverlägset ett rök-
moln.

När den finska talande bonden atfått sin
resolation och sinä protokoller, så kan hän inte
få reda på deras svenskspråkiga innehäll atan
tolk eller öfversättare, fortsatte Risto.

De skalle nog knappast få reda därpå,
om de också hade hara många finska papper
som helst. Atminstone i dessa trakter måste de
nog tili största delen vända sig tili skrifvarna.

Hvad dessa skrifvares tolkning vidkom-
mer, inföll nu prosten, så kan jag heratta för
er ett färskt exempel på, huru det emellanät tol-
kas här i landet och i hvilken förlägenhet bön-
derna ibland kanna råka med sinä papper. För-
liden vinter öfvernattade hos oss en gubbe, som
kömmit skidande norrifrån och råkat at för ett
häftigt yrväder. Hvarthän bär det af? frågade
jag. Tili Helsingfors, och om jag inte får hjälp
där, så kanske änna längre. Hvad har ni för
ett ärende? Jag vill ha reda på ett domstols-
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utslag. Nå, kan ni inte få det på närmare häll?
Jo-o, jo, det kunde jag väl nog, men jag tror

inte på våra skrifvare. Får jag titta på papperet?
Låt oss se efter! Det var häradsrättens utslag
i en process, som gubben väckt mot en granne
i anledning af att denne olofligen bränt sved på
hans mark. Gubben hade vunnit processen, men
då hän tillsammans med gud vet hvad för en
skrifvare gick att tillställa grannen utslaget, så
förklarade skrifvaren, enligt gubbens tanke mutad
af svaranden, att det alls inte innehöll något sä-
dant, som gubben vid rätten trott sig höra att det
skulle innehälla. En annan skrifvare tolkade det
nog annorlunda, men grannen trodde blott på den
förste.

Hän hade kunnat lämna papperet ät be-
fallningsmannen, som ju nog skulle ha redogjort
för dess innehäll.

Det sade också jag, men då befallnings-
mannen hade värit motpartens rättegångsombud,
så sade sig gubben inte ha vågat lämna papperet
åt honom, innan hän med säkerhet visste, hvad
det innehöll. Du kunde ju ha gått tili prästen,
innan du begaf dig ut på en sädan här färd?
Jo vackert! De hålla nog ihop allesammans!
Så äterstod ingenting annat för gubben än att
spänna skidorna på fötterna och styra kosan mot
Helsingfors i hopp om att där, i själfva senaten,
bland kejsarens närmaste män, finna opartiska
herrar. Jag skref ät honom ett finskspråkigt, med
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liflig ämbetsmanna- och prästed bestyrkt intyg,
att det i hans papper stod hvad där verkligen
stod. Gubben stack det i sin väska men ski-
dade för säkerhets skull vidare. Jag vet inte, om
hän slutligen funnit sinä opartiska herran

Gubben var ett dumhufvud, sade befall-
ningsmannen.

Utan tvifvel hade hän kunnat förfara klo-
kare, sade Risto, men historien är i hvarje fall
belysande för det beroende, i hvilket vår allmoge
stär tili sinä ämbetsmän, och för det misstroende
hvarmed den betraktar dem.

Ja, sådant kan nog inträffa, sade lagman-
nen en smula generad och strök sitt skägg. Men
om också det omtalade fallet vore ett undantag,
så låt oss i alla händelser gärna medgifva, att
missförhällanden existera. Men ännu större skulle
helt säkert uppstä, om domaren vid afsägandet
af ett utslag skulle vara tvungen att begagna sig
af tolk. Ty att vi domare, af hvilka en stor del
inte förstår finska, på gamla dagar skulle blifva
nödsakade att lära oss detta språk och använda
det, förutsatt att det också vore så utveckladt, att
det skulle läta sig användas för rättskipning, det
torde man väl knappast billigtvis kunna fordra.

Det uppstod nägra ögonblicks tystnad, och
lagmannen uppmanade sinä gäster att röra pä
sinä glas.

Antero behöfde endast se, med hvilket ut-
tryck befallningsmannen fattade sitt glas och med
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hvilken likgiltighet som hade det värit fråga onl
någon barnslighet eller något fullkomligt otänk-
bart, hvilket åtminstone icke det ringaste angick
honom kronofogden blossade på sin cigarr och
betraktade de böljande rökringarna, för att förstå,
hvarför folket misstrodde herrarna och huru föga
dessa brydde sig om folkets behof och rättighe-
ter. Och hän hade aldrig förr känt sig så öfver-
tygad om det berättigade i Snellmans kraf och
så väl förstått nödvändigheten af hans våldsamma
hugg i tai och skrift. Dumhufvud, bondtölp

.
. .

detta var ämbetsmännens verkliga ställning tili
folket.

Lagmannen lade märke tili, att den tryckta
stämningen inte ens under skålandet försvunnit,
trots det tvungna leendet på allas läppar, och
hän vände sig tili de unga, som alla tagit plats
på träsoffan under fönstret;

• Förändringar och reformer, som företagas
vid en lämplig tidpunkt och på ett lämpligt sätt,
motsätter sig naturligtvis icke någon, och ingen
nekar heller tili deras nödvändighet, och framtiden
skall antagligen nog på detta liksom på så många
andra områden åstadkomma Stora och viktiga om-
daningar. Men i detta nu och beklagligtvis också
för en lång tid framåt, såsom det är att förmoda,
aro och komma förhållandena att vara sädana,
att det blir bäst att låta det finska språket intaga
den ställning det haft och inte ens tanka på några
förändringar.
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Hän yttrade detta med fasthet och eftertryck
och tycktes tala af djupaste öfvertygelse.

Och hvarför icke?
Den ton, i hvilken Risto sade detta, var

fullkomligt blottad på höflighet och uttryckte ing-
en som helst lust att taga reson eller lyssna tili an-
tagliga skäl eller hälla tili godo med förklaringar.

Lagmannens panna förmörkades af ett lätt
moln och hans ögonlock höllos några sekunder
längre än vanligt slutna, innan hän lugnt och
värdigt gaf sitt svar, liksom för att visa, att hän
noga öfvertänkt dessa frägor och var fullkomligt
öfvertygad om sin ståndpunkts hållbarhet.

Det svenska språket är vårt enda värn,
sade hän, vårt gamla fäste, bakom hvars murar
det icke blott medgifvits oss, utan ocksä besvu-
rits och högtidligt tillförsäkrats oss rättighet att
lefva vårt särskilda lif. Tiden tyckes vara sådan,
att vi aro tvungna att bevara det gamla, därför
att det är gammalt, ty i våra dagar fruktas intet
så mycket som omhvälfningar, ja, tili och med
de minsta förändringar. Vär skyldighet mot oss
själfva och vårt folks framtid är att ätnöja oss
med hvad vi hafva, lefva i frid, afskildhet och
stillhet och låta världen tro, att vi, såsom vi
också öfver hufvud aro, äro belåtna med hvad
vi äga, och att oss vederfarits en stor gärd af
nåd och rättvisa, dä vi fätt hvad vi fätt. Be-
gynna vi däremot yrka på nydaningar, föränd-
ringar och reformer, så skall det för det första
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upptagas såsom ett utslag af missnöje med de
bestående förhållandena, och för det andra kunde
förändringarna ske pä ett sätt, som måhända pä
intet vis skulle tillfredsställa oss och icke tillåta
oss att själfva taga del i dem. Frägan om språ-
ket kunde utvidgas tili en fräga om nägot helt
annat. Genom eller öfver muren kunde sädana
förändringar och förbättringar tränga in i värt
fäste, att det som nu kan synas obilligt och
bristfälligt, i jämförelse med dem skulle vara höj-
den af lycka och fullkomlighet. Jag skulle inte
uttala denna åsikt med en så djup och fast öf-
vertygelse om dess riktighet, ifall den blott
vore min personliga mening; men jag har hört
af personer, som stä händelsernas centrum när-
mare än jag, af vära egna statsmän, Rehbinder
framför alla andra, att den enda verkligt foster-
ländska taktik, som vi tili värt lands och vårt
folks fromma kuona iakttaga, är i förbidan
på bättre tider att hålla oss sä lugna, så stilla,
så undangömda som möjligt och att, då vi
icke få gå framåt så raskt som vi själfva önska,
se tili, att vi ätminstone inte blifva efter, samt med
lugn resignation vänta på, hvad kommande da-
gar kunna bringa i sitt sköte.

Är detta Rehbinders tanke? frågade pro-
sten med vördnadsfull röst och"min.

Således sofva? yttrade Risto.
Lagmannen höjde på axlarna.

Om ocksä inte sofva, så* ätminstone
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låtsa sofva sofva med öppna ögon, hviska,
inte ropa, åtminstone inte så, att det höres kring
hela världen men Snellman, van vid andra
förhållanden utomlands, blåser i stridsluren, och
det är just det, som är en fara. Detta är åtmin-
stone min öfvertygelse . . .

Ja, det var bra taladt! sade befallnings-
mannen.

Gud gifve, att det icke förhölle sig så,
sade prosten. Men låt oss inte, hvarken på den
ena eller den andra sidan, se sakerna med allt-
för pessimistisk blick. Och framför allt, låt oss
inte kannstöpa allt detta är ju endast förmo-
danden och gissningar „ins Blaue“, spörsmål,
om hvilka vi icke kunna veta någonting med
tuli säkerhet. Jag häller mig helst tili realiteter
och går därför nu för att se pä dina blomster-
odlingar.

Så snabb lagmannen alltid eljes var attföre-
visa sin trädgård, så följde hän likväl icke nu
med prosten.

Gå du förut, jag kommer strax efter.
Jag vill endast ännu säga herrarna en sak, att
om vi också alla vore eniga i fråga om detta
och plötsligt kunde stampa fram ur jorden ett
fullfärdigt lag- och ämbetsspråk och om också
höga vederbörande vore sympatiskt stämda för
förändringar i detta hänseende, så skulle Sa-
ken ändå inte under nuvarande törhållanden
kunna genomföras. Inte allenast det svenska
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spräkets utbytande mot det finska, utan också
spörsmälet om det senares användning jämsides
med det svenska skulle vara en fråga rörande
ändring af grundlag, hvilken inte kunde afgöras
utan ständernas bifall. Men hvem vill nu i
dessa tider tanka pä att anhälla om landtdags
sammankallande?

Se där! sade kronofogden.
Knappast ens Snellman, om hän för öf-

rigt tänkt sig så längt i saken.
Grundlagarna? hördes någon af ung-

domarna nästan hviskande fråga.
Ja, grundlagarna! Ha inte herrarna hört

talas om Finlands grundlagar? Kanske fär
jag taga fram dem ur deras gömsle och
visa dem.

Lagmannen tog en nyckel, som i ett smalt
silkessnöre hängde å pekfingret på lagens arm,
en liten silfverpjes, som stod pä skriftygsmattan,
och gick fram tili ett mahognyskäp, som stod i
andra ändan af rummet, öppnade det och fram-
tog ur en afdelning, omgifven af Stora folianter
och försedd med ett grönt sidenförhänge, ett
silfverbeslaget skrin, ställde det på bordet och
låste upp det. Efter att ha tagit på sig sinä
guldbägade glasögon framtog hän ur skrinet en
i ett fint läderband inbunden bok, pä hvars pärm
lästes: FINLANDS GRUNDLAGAR.

Här Regeringsformen af år 1772, För-
enings- och Säkerhetsakten af år 1789 jämte
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de öfriga jag har förenat dem tili en volym och
försett dem med jämförande noter dessa hörn-
stenar, pä hvilka vär samhällsinstitution stått,
liksom den i denna dag står och, låtom oss hop-
pas, allt framgent kommer att stå.

Hän yttrade detta med andakt och med en
af rörelse en smula darrande stämma.

Säsom kompletterande historiska akt-
stycken har jag tillagt kallelsen tili Borgå landt-
dag och kejsar Alexanders trontal, i hvilket hän
uttalar ja, här äro de de ord, om hvilka
man kan säga, att de måhända äro de vackraste
en härskare eller ätminstone en eröfrare nägon-
sin littalat; „upphöjdt bland nationernas an-
tal“. Jag befann mig där säsom ung student
pä domkyrkans läktare jag ser det allt så
tydligt för minä ögon, som hade det skett igår

och snart är det fyrtio är sedän dess Hvilka
förhoppningar, hvilka besvikelser!

Efter nägra ögonblick fortsatte lagmannen:
En skatt i alla fall en skatt, hvilken

är god också som undangömd, kanske bäst där
den är, ulan att dragas fram i ljuset, sä att den
inte mä väcka skattsökares lystnad och begär
Gud gifve att det en gång randas en tid, då den
igen kan bringas i dagen I förbidan pä den
mä den gömmas där den gömmes, det är nog
att vi blott veta, hvar den finnes nog att vi
veta, hvad vi hafva och hvad vi kunna mistä,
om vi mistä den!
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Medan hän yttrade detta, hade hän slagit
igen boken, lagt den tillbaka i skrinet och öfver
densamma utbredt en silkesduk liksom prä-
sten vid altaret öfver nattvardskalken ställt
skrinet på dess plats i skåpet, låst detta och
hängt nyckeln på samma ställe där den förr
hängt.

Lagmannen hade i Anteros ögon plötsligt
vuxit och förstorats. Ehuru hän nyss värit fär-
dig att fullkomligt fördöma hans åsikter, fram-
stodo dessa nu för honom liksom i en ny belys-
ning. Lagmannen hade plötsligt blifvit en re-
presentant för tider och tankar, som tidigare blott
dunkelt och obestämdt nägon gäng sväfvat för
hans medvetande. Huru männe det hade värit i
domkyrkan den stund, dä Finlands folk upphöj-
des bland nationernas antal?

Då hördes Ristos torra, en smula ironiska
röst bryta tystnaden:

En sak förstår jag ändå inte riktigt, och
det är, att lagen, tili på köpet grundlagen, skall
ställa hinder i vägen för att folkets spräk skall
komma tili sin naturliga rätt. Bokstafligen kan
det ju nog vara sä, men lagens anda kan aldrig
vara sådan.

Detta bröt den förtrollning, som gripit Antero,
och hän såg åter sakerna på samma sätt som nyss,
och lagmannen var åter blott en ämbetsman, som
sökte förevändningar och byggde på de obotfär-
digas förhinder. Och lagmannens i Anteros
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tycke lama svar kunde icke bryta udden af Pis-
tos slutledning.

Ja, så är det dock i alla fall just tili
bokstafven måste vi hålla oss för att också kuona
fordra detsamraa af andra. Men prosten har
kanske rätt låt oss inte kannstöpa om fram-
tiden, utan låt oss hellre smutta på nutidens bä-
gare, som stå här framför oss skål, minä herrarl

Slutligen öppnade också kronofogden sin
mun med ett själfbelåtet smäleende på läpparna:

Om jag fär säga min åsikt, sä tror jag,
att hans kejserliga majestät och högst densam-
mes höga rådgifvare i sinom tid utan vidare
konna ordna dessa saker sä som de skola ord-
nas, utan att vi här behöfva bry våra hufvuden
med dem.

Den bästa politiken är den, att hvar och en
lyder öfverheten och gör som det befalles. Pä
det sättet tjäna vi bäst kejsaren och fosterlandet.
Och skål på den sakeni och befallningsman-
nens feta fingrar famnade glaset med måhända
större ömhet än vanligt.

Lagmannen förenade sig likväl icke om skä-
len, hän hade rest sig och gått tili fönstret, ge-
nom hvilket hän samtalade med prosten;
Jaha, du ser på minä plantor vänta, jag skall
genast komma och visa dig någotl Herrarna
aro så goda och inte glömma sinä glas!

Men alla de unga reste sig också och öfver-
lämnade åt officeren att sällskapa med befall-
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ningsmannen och kronofogden. Herr löjtnan-
ten har sett kejsaren? Har kanske värit vid
hofvet? hörde man kronofogden fråga med ett
nyfiket tonfall.

De stodo på verandan utan att dock ännu
yttra något i anledning af hvad de hört, enhvar
försänkt i sinä tankar och dragande sinä slutsat-
ser. Lagmannen förklarade något för prosten,
där de lutade sig öfver en trädgårdssäng. Längre
bort mellan träden gräfde Otto med en spade
i marken, och Ingrid stod bredvid honom med
nägra rötter i handen.

Det är då verkligen märkvärdigtl . . .

Men åtminstone det är säkert att . . ! brusade
slutligen Lauri upp.

I detsamma skyndade Karin, Anette och
Hanna genom salongen ut tili dem

— Nä, nu fingo vi oss ändtligen! sade Ka-
rin andtruten. Hon såg sig omkring, och
då hon icke varseblef någon medlem af lag-
mannens familj, fortsatte hon: Jo, nu fingo
vi oss de sade oss, att våra skolplaner voro
ren galenskap! Och hon berättade tili hälften
hviskande, att lagmanskan och befallnings-
manskan och kamrerskan och morbror och mo-
ster förlät, Anette!

Säg du bara —■ och moster Selma också!
Ja, ocksä mamma . . . alla, alla! .

.
.

att det är fullkomligt onödigt, fullkomligt
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skrifva . . .

Men var det nödvändigt att tala om allt
detta här?

Jag vet inte, huru det föll sig, dä det
blef tai ora Snellman och flickskolan i Kuopio ...

Nå väl och hvad sedän —?

Att vetande och bildning endast komma
att skada böndernas barn, att pojkarna endast
blifva halfherrar och flickorna mamseller . .

.

Tänk! och därför fär man inte lära dem
läsa och skrifva, sade Hanna.

• Befallningsmanskan sade; „Om nu också
pigorna börja gå i skola, så mäste ju fruarna
blifva pigor!“

Ja, tili det skulle hon också särdeles väl
lämpa sig!

Hss, Lauri! Kom hit! ...Men
var det icke snillrikt, hvad lagmanskan sade:
„Om de nu alla lära sig läsa skrifvet, mäste
ju lagmannen läsa in sinä papper, hvarje gång
hän går nägonstädes hvilket bräk och be-
svär!“

Men alla lagmannens papper aro ju
skrifna på svenska! ■—

Hss! Inte så högt!
Hvad sade morbror Hartman?

• Morbror, jo, att för mycket vetande hos
de lägre klasserna endast väcker missnöje med
deras ställning, och att man i alla land har fått

17 257



258

bevittna, huru ett ringaktande at kroppsarbetet
blir en följd däraf att alltsammans blott är
en af Snellmans opraktiska ideer.

Jaha, jaså återigen Snellman,
Thure och Anette, ni får inte taga illa

upp
Vi ha nog också torut fått höra allt det-

samma.
Men att tili och med mamma kunde

hålla med de där!
Och hvad sade ni?
Just ingenting vi försökte ju nog för-

svara oss, men . . .

Kunde dä inte ens Naimi vara på sin kant?
Nej, hon sade inte mänga ord, fastän

hon alltid annars är färdig . . .

Nå ja naturligtvis
Det hördes musik från salen, och Naimi

skyndade tili.
Flickor, ni mäste komma in!
Jag gär hem, sade Hanna.
litan att säga farväl?
Jag kan inte längre ... det är så, det

är .
. . jag kan inte . . .

Bry dig nu inte om det.
■— Bönderna aro tusen gånger bättre' och

ädlare och finkänsligare än de där. . . och vi. .
.

också vi . . .

Flickorna gingo Hanna hem,' de öfriga
in i salongen.
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Hvad var det du nyss ämnade säga,
Lauri? frägade Antero.

När?
Just innan flickorna kommo.
Jo, jag ville endast säga, att det är märk-

värdigt, att första gången jag hör talas om Fin-
lands grundlagar, vårt lands värn och beskärm,
så ställas de upp säsom ett hinder för den enda
sak, som i framtiden verkligen kan vara ett värn
för Finland.

Det är inte annat än förevändningar och
de obotfärdiges förhinder . . . man hvarken vill
eller bryr sig om att lära sig finska ... se där
hela saken, sade Risto.

• Men är det inte egendomligt, sade An-
tero, att alla gamla, med undantag af Snellman,
det mä vara när som helst och gälla hvilken
sak som helst, i stället för att entusiasmeras
och försöka förstå oss unga och vägleda oss med
sinä råd, alltid vilja nedslä vårt mod och för-
lama vär energi. Den ena pä ett sätt, den
andra på ett annat. Sä var det i skolan, så är
det vid universitetet de kunna aldrig annat
än varna, vara viktiga. »Lämplig tidpunkt!"
Vänte den som vill pä deras lämpliga tidpunkt!...

Bibeln bort ur bojorna! Grundlagarna
upp ur gömslet! Ah, också jag går hem. Jag
står inte ut med att se den där kronofogden och
den där befallningsmannen. Kom med ni andra!
Vi veta hvad vi vilja, och vi göra hvad vi vilja.
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Först flickornas skola i gång, och sedän ut att
väcka folk, att tala och ropa, sä att ocksä de
döfva höra! Börjande med universitetet!

Just sä, Lauri! Och jag reser tili Lapp-
land, sade Robert, men om den saken får
ni ännu inte knysta ett enda ord.

Du hade nog ocksä behöfts i Helsing-
fors, sade Antero.

Du och Lauri och Risto kunna ju
Naimi hade kömmit och gått och pä nytt

kömmit ut.
Ni skulle nu komma in, gossar

Under hela tiden hade klaverets barnsliga,
spröda toner dallrande strömmat ut genom det
öppna fönstret. Nu ackompagnerade de lag-
mannens döttrars duett.

Det är förfärligt oartigt .
. . Hör ni, tänk

om jag skulle hämta min kantele, dä de nu igen
bedt mig

Lönnrots kantele får inte ljuda i detta
hus, sade Lauri.

Hvarför inte?
— Den fär inte hämtas hit, för att de sedän

skulle skratta åt den och förlöjliga den . .. bön-
der, allmoge

.
.

. hvad bry de sig om folkets
sånger, då de icke bry sig om nägot annat?

Inte tror jag, att de skulle göra det
det var nog mera . .

. kanske ett skämt . . .

— Jaså, ett skämt? Nej du, det var nog
allvar. Att du ens försöker taga dem i för-
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naturligtvis, jag förstär .

. . hm . . .

Naimi gick bort utan att svara. Här var
något, som Antero icke begrep. Hvarför bemötte
de henne sä? Efter en stund följde hän Naimi
in. Hon satt vid dörren och bjöd honom med
en tacksam blick taga plats på en stol vid hen-
nes sida. Lagmannens döttrar spelade och sjöngo.
Antero tyckte det var vackert.

Och lagmannen föreföll honom i alla fall
som en sympatiskr person. Hän kunde nog åt-
minstone inte af själfviska skäl motsätta sig en
rättvis sak. Hän hade väl djupare orsaker där-
till. Hans blick var så ren och hans uppträ-
dande sä värdigt, då hän talade om Finlands
grundlagar.

261
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15.

Antero hade bort fara tili sin syster. Alit
emellanåt säg hän för sig hennes sorgsna och
spörjande, nastan brinnande ögon. Hän hade
sett henne begifva sig bort, sett hennes bät af-
lägsna sig allt längre och längre från stranden,

en gammal kvinna rodde i fören, hon själf
satt i aktern och styrde, handterande styråran en
smula ovigt. Midtelbänken var tom, och det le-
diga andra ärparet tycktes liksom afsedt för
honom.

Hän hade lofvat komma snart, och nu hade
hän bort fara.

Men då hän rörde vid den strängen, väckte
det en storm en angenäm storm! afmot-
sägelser på alla hä11... Tala inte om den saken!
Hvad var det för prat, på Inga villkor! Alla uppma-
nade honom att stanna prosten, prostinnan,
gossarna, Karin. Den enda, som icke sade nägot,
var Naimi. Hon tog öfver hufvud under dessa
dagar mindre än vanligt del i det allmänna sam-
talet, hon satt och virkade spetsar, smälog stun-
dom för sig själf, då hon höll upp sitt arbete
mot dagsljuset eller slätade ut det öfver sitt knä,
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smälog liksom åt sinä egna ljufva drömmar
stundom var hon borta, försvunnen, så kunde
man se henne komma från lagmannens, från
kyrkan, från forsen, än härifrån, än därifrån.
Emellanät var hon allvarsam, så ryckte hon sig
lös från sinä tankar och begynte rasa och leka
med smägossarna.

Ehurii Antero knappast ville medgifva det
för nägon annan, så hade likväl besöket hos
lagmannens verkat nedsläende på hans sinne.
Hän hade, då hän såg och lyssnade tili Snell-
man, då hän genomtänkte hans ord och tillsam-
mans med de öfriga hänfördes af dem, skapat
sig en bild af ett nytt land och ett nytt folk, för
hvilka alla dessa ideer, så berättigade och själf-
klara, strax skulle förverkligas, så snart de blott
hunnit blifva bekanta .

. . Och de, de unga,
skulle göra dem bekanta, förkunna dem, utså
och rotfästa dem, de skulle på hänförelsens vingar
sprida dem öfver hela landet, utbreda dem i
de djupaste ödemarker! Och ingen skulle stå
dem emot, hvarenda en skulle de rycka med
sig. Ty hvad gällde frågan? Det finska folkets
enda, sanna lycka, enda räddning! Och alla äl-
skade de ju delta folk, alla ville de ju tjäna det
och kampa för dess väl efter bästa förmäga.
Men nu påstod och bevisade lagmannen, den
gamle domaren, hvilken under hela sin lefnad
skipat rättvisa åt detta samma folk, att det var
omöjligt, farligt, fördärfligt, ofosterländskt. Att
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det var en utopi, hvars uppfyllande borde upp-
skjutas tili en aflägsen framtid. Hän kunde icke
liksom de andra förmå sig att tro, att detta be-
traktelsesätt hade sin grund i lagmannens själf-
viskhet eller omtanke om sin egen bekvämlighet,
eller att det blott var svepskäl och förevänd-
ningar; hän hyste ju för öfrigt ingen motvilja, intet
gammalt groll mot Snellman, säsom professorn
gjorde. Det var helt säkert hans ärliga öfver-
tygelse, en noga öfvervägd och noga genomtänkt
politisk ständpunkt.

Var då allt detta endast filosofiska teorier,
allt detta, pä hvars förverkligande hän nyss så
fullt och fast trott? Var allt endast en vacker
hägring från fjärran länder bortom fjärran haf?
Skulle det då aldrig blifva något af? Skulle vi
aldrig få se denna dröm gå i fullbordan?

Snellman stod således ensam om sin sak
statsmännen och höga vederbörande, de

lärda professorerna, ämbetsmännen och prästerna,
antingen emot eller likgiltiga. Och de fina
fruarna och fröknarna, lagmanskan och hennes
döttrar och söner, hvilka voro fullkomligt pas-
siva, som om dessa tankar och ideer icke det
allra ringaste berört dem, hvilka icke ens mot-
satte sig dem mot alla dessa stod Snellman
ensam, omgifven af en fåtalig ungdomsskara.

Skulle det någonsin blifva något af detta?
Var det endast fåfänga fantasier liksom kale-
vala-ideerna och tanken att med den gamla vis-
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domen pänyttföda folket? Voro ocksä de öfrigas
sträfvanden lika värdelösa som hans egna hade
värit, lika sväfvande och rotlösa?

Och Antero sade, att hän icke kunde förstå,
huru de, dessa andra, kunde vara så glada och
belätna, så lugna och säkra. Men de skrattade
ät hans lättleddhet och begynte öfverbevisa honom.

Du lät då verkligen honom imponera på
dig? Men hän tror sig ju alltid skåda djupare,
alltid förstå saker och ting bättre än nägon an-
nan. Alltid kommer hän fram med något „om“
och något „men“. En sådan där gamnial trädgårds-
mästare som styr och ställer i sinä förfäders träd-
gärd, som sär och vattnar dess blomstersängar, men
lämnar sinä egna äkrar vind för våg. Svårighe-
ter, strider? Men låt oss strida, lät oss öf-
vervinna svårigheternal Hvad säger Snellman?
Att blott en ny generalien, vi det är vi som
skola göra det, inte de! Icke med deras bistånd,
ulan trots deras motständ! Du skall få se, det skall
blifva en glädjens dag och våra ögon skola se
den gry! Las, klentrogne, läs igen, Thomas,
hvad Saima säger! Det är för dig, det är för
lagmannen, det är ocksä för flickorna, rörande
deras skola för oss alla! Och jag säger
dig de talade hvarandra i munnen, Robert,
Lauri, Risto vi behöfva inte bry oss om nå-
got annat, inte tänka pä något annat, inte be-
kymra oss ty vi ha rätt och framtiden till-
hör oss!
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Och Antero lät gärna öfvertyga sig och
hjälpte de andra att skingra sinä egna tvifvel ...

De läste Saima och togo fram gamla är-
gängar. Det fanns verkligen i dem något för en-
hvar där fanns för Antero om hans renässans-
ide, om en konst och en litteratur grundad på
det finska folkets gamla visdom och odling. Och
hvad de nu läste, förstodo de nu på ett nytt
sätt, det var lifsens ord för dem, och Antero
tyckte sig höra allt uttalas liksom med Snellmans
egen stämma, och hän tänkte icke mer på mot-
sägelser, motständ och uppskof.

Det blef åter härliga dagar, och ideer ut-
byttes och ideer växte fram, och åter var tillva-
ron så ljuf .

. . om blott Naimi hade värit med
en smula mer och tagit mer del i de andras tan-
kan Och i Anteros själ begynte nägot glöda
och flamma, toner begynte springa fram och
susa och klinga och hän måste lämna de öf-
riga, ensam slå sig ned på en bänk i trädgården
med fallet och lugnvattnet inför sig.

Hvad sitter ni där och grubblar på? En
dikt, kanske? hörde hän en röst bakom sig
fråga.

Hän sprang upp i glädje. Det var Naimi,
som genom trädgården gick ned tili stranden
med ett fång kläder på armen, men hon skyn-
dade vidare, innan Antero hunnit svara nägot.

Och den kvällen föddes en ny dikt, och den
natten nedskref hän den i det gamla pörtet vid det
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äldriga furubordet, dä hän allena vakade i som-
marnattens bleka ljus, och alla andra redan gätt
tili hvila.

Och pä morgonen läste hän upp den pä
kokkobacken, dit de unga kömmit för attfölja ho-
nom, ty nu hade hän ändtligen beslutit begifva
sig af.

Värdkas tändes pä skogsbergets tinne,
flammande lägan mot natthimlen sprang.
Siaren gjöt sin glöd i värt sinne,
vida hans väckande fältrop klang:

„Till storm och tili strid, tili seger I alla!,
I unge, vårt folk bidar morgon och dag!
Lät fördomens fasta förskansningar falla
för ljusets och frihetens svärdskarpa slag!“

Detta är endast början.
Men de tyckte att det var utmärkt, hän hade

tolkat allas känslor, tili och med Risto var
gripen.

Jag hade aldrig kunnat tro, att du skulle
skrifva vers sä där ledigt.

Var ditt folks Tyrtaios! utropade Lauri
hänryckt.

Gif den ät mig, bad Naimi, och hon
fick pappret, pä hvilket dikten var skrifven.

Och nu lämnar ni oss verkligen? frägade
Karin.

Vi borde inte ännu läta er fara men
endast pä det villkor, att ni snart kommer tillbaka.



Det var Naimi, det var Naimi, som yttrade
dessa ord . . . !

Och dä Antero vandrade ned för spången,
som frän åsen genom skogen ledde tili Korpi-
vaara kyrka, hörde hän, huru de ropade efter
honom;

Lefve skalden! Lefve Finlands Tyrtaios!
Lefve fosterlandet! svarade Antero.
Skrif tili oss! ropade en melodisk stämma.
Pä vers! ropade en annan.

Nägon vinkade honom farväl med en hvit
duk, men hän kunde icke urskilja, om det var
Karin eller Naimi.

Med lätt hjärta ooh spänstiga steg vandrade hän
fram pä stigen, som slingrade sig mellan träden, och
hän undrade, om icke denna stund var den skö-
naste hän hittills upplefvat. Var också hän nä-
got? Och redan gingo hans steg i takt med
en ny säng om fosterlandets lycka och hans
egen. De bäda voro nu liksom oupplösligt för-
enade med hvarandra.

268
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16.

Korpivaara, Karila.

„Bäste bröder och kamrater,
sköna systrar, fagra flickor,
Kontojärvi ungdomsskara!

Jag hoppas ni förläter, men dä ni hedrade
mig med skaldenamnet, sä måste jag väl för att
ädagalägga, att diktarandan allt fortfarande lefver
kvar inom mig, åtminstone versifiera öfverskriften,
om ocksä fortsättningen inte blir lika ståtlig.

Se, dä öfverfullt är hjärtat,
blodet brusar, sinnet sjuder,

(dessa rader liksom hela denna tanke stamma
från gammelfar här) så

spränger språket hand och boja
som en fäle selens fängsel,

och det
sätter öfver diktens stängsel.
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Men
hvadan hjärtats öfverfullhet,
blodets brus och sinnets svallning?

Jag skall strax säga det.

Det är natt. Jag sitter i helgdagsstugan vid
dess lilla fönster, hvilket jag lyft af dess gång-
järn för att bättre se att skrifva detta och för att
låta doften från rågåkern, som utbreder sig här
inför mig och där kornknarren som bästlåter höra
sig, strömma in i rummet.

Gärden befinner sig pä en backsluttning vid
stranden af en sjö, och fjärran bakom blånande
holmar höjer Panuvaara sin kala hjässa, detta
mäktiga berg, som då min Stig ledt öfver äsar
och kullar och dä de väldiga karren vidgat min
synkrets, rest sig för mig som mälet för min
färd.

Hvilken sällsam tystnad, hvilken underbar
stillhet härskar icke denna sommarnatt i naturen
och i mitt eget hjärta! Vet ni egentligen något
om detta ställe, som icke ligger vid den vanliga
sträkvägen mellan Kontojärvi och Korpivaara,
utan något på sidan om den, denna gamla bond-
gård, där jag af en händelse hamnat, dä jag ta-
git miste om vägen? Först här möter man det
verkliga Finland, som jag länge sökt och nu
slutligen funnit, såväl forntidens Finland med alla
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dess sägner och minnen som framtidens Finland
med alla dess förhoppningar och löften. Ty
denna gårds och dess ägares historia är det finska
folkets historia i miniatyr, men icke ristad i torra
ärtal, utan framställd med lifvets färg, i lefvande
öden och karaktärer.

Hemmanet är litet och gör ett en smula
torftigt intryck; åkrar och ängar upptaga blott en
ringa del af dess jordområde, hvilket förnämligast
utgöres af skogar och kärrmarker. Här finnas
tvenne Stora rökpörten, uppbyggda af sä tjocka
stockar, att två dylika äro af samma bredd som
hela dörren. Här härskar den gamle husbonden,
som är så gammal, att hän påminner sig den
svenska tiden bättre än den senast förflutna. Hän
har förr i tiden deltagit i riksdagar i Stockholm och
äfven i Borgå landtdag. Hän har skakat hand
med kungar och kejsare, en gång med Gustaf
IV Adolf och tvenne gånger med Alexander I,
som i detta samma rum druckit en kopp mjölk,
innan hän på sin färd från Korpivaara begaf sig
tili Kontola. I morgon skall jag fara ut på fiske
med gubben, och då skall jag uppmana honom
att förtälja mer om dessa flydda tider och till-
dragelser, om kejsare och ständermöten. I dag
hafva vi sysselsatt oss med minnen, som ligga
oss ännu fjärmare, hän har berättat om sin släkts
öden.

Hans släkt leder sinä anor tillbaka ända in
i den grä forntiden. En af hans förfäder bar
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namnet Kari, och däraf bar äfven gården fätt sitt
namn. Då den gamla tron var undanträngd och
den gamla siaren, om hvilken också er far talade,
blifvit fången och bränd, flydde Kari och den
åldrige sångaren Jorma frän dessa nejder undan
den nya religionen. Efter det de i veckotal irrat
omkring i skogarna, hade de slutligen i ödemar-
kernas sköte tunnit en ensam, härlig sjö, och vid
en vik af denna byggde de ett pörte och bosatte
sig där. Sjön, som de kallade Jormasjärvi, fin-
nes verkligen, enligt hvad jag hört, pä andra sidan
gränsen. Den gamla runosången och musiken
hällas högt i ära i trakten kring denna sjö, och
där har äfven Lönnrot, som på uppmaning af
gammelfar här begaf sig dit, lyckats öfverkomma
några af sinä bästa sänger. En gren af denna
släkt ätervände hit efter Stora ofredens tid till-
sammans med frän Ryssland flyende fångar och
tog den öfvergifna och öde gården i besittning.
Under samma krig brändes Kontola kyrka, och
dess gamle präst, en af edra förfäder, fördes som
fånge tili främmande land; hän ätervände aldrig
frän denna färd. Gubben berättade nog ännu
mycket, men jag hinner icke skrifva om allt.
Hvilket rikt förräd af historiska traditioner! Dessa
traditioner äro det finska folkets verkliga historia,
icke dessa krig och strider vid svenskarnas sida
på främmande jord. Denna historia måste räd-
das frän att gä förlorad. Den är redan författad,
om den också icke är nedskrifven. Mänget blad



af denna häfdens bok lefver kvar på gubbens
läppar.

Ni borde hafva hört, när hän förtäljde om
sin egen kamp moi frost, armod och skogens
rofdjur. Hvilket bildrikt språk, hvilken saft, hvil-
ken skärpa, hvilken kalevala-flykt i framställning-
en! Det finska folket har icke blott sitt Stora
epos på vers, det äger äfven obundna historiskt-
episka-dramatiska verk. Läs hvad vi hittills skrif-
vit på finska och jämför det med det språk
som folket talar, det språk som det skulle skrifva,
om det blott kunde. Hvarje sats är en poetisk
bild, hvarje tanke är en i ordspråkets form utta-
lad sanning. Finnen må tala om hvad som helst,
ständigt flödar visdom från hans läppar, än
koncentreradt, än bredt och målandel På denna
grund skall en gång vårt skriftspråk, både poe-
sins och prosans, byggas och utvecklas. Men
hvem af oss skall kunna bruka det så som desse?
Vi kunna icke förnya det, vi, som äga en annan
bildning, ett annat modersmål. Nu först inser
jag med full tydlighet, af hvilken utomordentlig
betydelse för vårt folks kultur det är, att denna
kulturs skapare träda fram ur folkets midt, ur
dess djupaste led. Därförutan kommer ali vår
litteratur att blott vara en öfversättningslitteratur.
Snellman, Lönnrot, också vi, vi äro alla endast
upptäcktsresande, som kömmit tili ett nytt land,
skådat dess skatter, hänryckts af dess härlighet
och fägring, men som dock icke förraä odla det.

ia 273
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Den store förnyaren, den store mästaren, ur hvars
händer detta guld skall framgä som ett äkta konst-
verk, hän är måhända ännu icke född, men hän
skall födas. Mitt hufvud svindlar, då jag tänker
icke allenast på vårt spräks rikedom, utan ocksä
pä ideernas nyhet, ymnighet och friskhet. Ett
nytt språk och en ny poesi! Dä de en gäng i
framtiden få vederkvicka världen med sin skön-
het och styrka, hvad betyda dä i jämbredd
med dem Europas gamla, utslitna språk och
kultur?

Men hvart förirrar jag mig! Minä tankar
dansa kring i min hjärna. Jag skulle ju tala
om historien. Denne gamle Kari, hän är en
historisk person, icke endast en kännare af histo-
rien, en förtäljare af sin släkts öden och äfventyr,
hän har äfven värit med om att skapa historia.
Under det senaste kriget hade hän ställt sig i
spetsen för en skara partigängare, öfverfallit och
plundrat provianttransporter, rekognoscerat, rap-
porterat om fiendens ställning och på så sätt bi-
dragit tili den för oss segerrika utgängen af sla-
get på Kontola bro. Men sinä största segrar har
hän likväl vunnit i sinä strider mot skogens rof-
djur. Man skulle knappast kunna tro, att denne
magre, krokige och oansenlige gubbe i sitt lif
fällt femtio björnar med spjut! Antalet
mindre rofdjur påminner hän sig icke. Vi voro
tillsammans i bastun, jag säg ärren efter björnar-
nas klor och bett pä hans bröst, på hans armar
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och ben. Ännu senaste sommar sköt hän en
björn, som rifvit en af hans kor.

Jag frågade, om hän kunde björnsånger.
Och hvad fick jag höra! Jo, att Lönnrot af ho-
nom, denne gamle gubbe, fått en stor mängd
björnsånger och jägarrunor. Tänk er! Jag har
säledes med egna ögon sett en Kalevala-sång-
are, en runosmed; i morgon skall jag få höra
ännu flere af hans kväden.

Och denne man, denne märklige man, hän
lefver här, blott nägra dagsresors väg från Kontola
kyrka, från prästgården, där ju alla nationella
sträfvanden isä hög grad omhuldas. Det för-
vänar mig, att ni icke nämnt ett ord för mig om
honom, kanske ni inte visste, att hän fanns
tili. Det var ju af en ren tillfällighet som jag
råkade komma tili honom.

Jag kommer ofrivilligt att tanka på Helsing-
fors och studentlifvet och alla våra bemödanden
och lagmannens ståndpunkt och ställer sedän allt
detta vid sidan af denna urfinska kultur här
är dock alltings grund och botten! Det är ju
mycket möjligt, att jag nu igen, såsom Risto
skulle säga, är en fantast, men nu skådar jag
i allt detta dess innersta väsen, nu ser jag icke
mer dessa ting i högtidshänförelsens och kokko-
eldarnas Ijus.

Men ännu äro icke minä utgjutelser slut.
Ännu har jag mycket att heratta. Natt må för-
rinna, morgon må randas, jag lyktar icke, innan
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jag fått skrifva om allt. Om blott papperet räckte
tili och pennan stode bi!

Vet ni, med hvems penna och pä hvems
papper jag nu skrifver? De tillhöra denne runo-
sångares, denne björnjägares son, en ung man,
som ensam, utan att hafva åtnjutit någon under-
visning lärt sig skrifva. Om det ännu blir fräga
om vära skolplaner, så heratta, att det nu är för
sent att söka ställa hinder i vägen för det finska
folkets undervisning, för sent att vidtaga försiktig-
hetsmätt mot utsåendet af bildningens farliga frön,
ty denne man har sprungit öfver muren, och hans
exempel följes nog snart af hela folket. Hän
har lärt sig skrifva på så sätt, att hän först i
sanden eller i snön ritade tryckta bokstäfver, dä
hän icke kände tili skrifttecknen; dessa lärde hän
sig och uttydde hän frän ett svenskspråkigt protokoll,
hvilket hän begagnade som förskrift. Penna tog
hän ifrån en vildgås, på hvilken hän en hei som-
marnatt lurade vid stranden afen skogstjärn, liggande
pä huk i det våta karret. Såsom bläck fick blåbä-
rets saft tjänstgöra. Papperet utgjordes i början af
näfverskifvor, men sedän skaffade hän sig verk-
ligt papper och verkligt bläck. Länge grubblade
hän öfver, hvarifrån hän skulle få penningar tili
detta. Hän hade emellertid lärt sig bruka bös-
san tidigare än pennan, ströfvade så hela hösten
kring i skog och mark, sköt fåglar, men förde
blott en del hem, återstoden gömde hän ien
ängslada, där hän lät dem frysa. Då fadern be-
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gaf sig tili Uleåborg för att hämta sait, anhöll
sonen om tillåtelse att följa med och fick det
också. „Hvad har du där i säcken?" frägade
fadern. „Bara litet bättre hö åt hästen." De
kommo tili Uleåborg, sonen kastade höet framför
hästen, tog sin säck på ryggen och begaf sig tili
tryckeriet för att köpa papper. „Har du pen-
ningar också?" frägade boktryckaren. „Nej,
penningar har jag inte, men här är en säck
fägel, kanske kunde jag få nägot i utbyte mot
dem?" «Lika mot lika", sade boktryckaren och
packade säcken full med papper, både rent och
tryckt, och så rikligt, att gossen knappast orkade
bära den. Och på samma sätt skaffade hän
sig också framdeles papper och litteratur. Tänk
er denna syn: en gosse, liten och klen, skidar i
rimfrostglittrande skogar, spärar orrar, tjädrar och
järpar, siktar, skjuter och från trädet dimper en
säck med papper och böcker.

Bland papperen i hans säck fanns också
några gamla ärgångaraf «Oulun Viikkosanomia" *).

Då hän blifvit äldre och förmögnare, begynte hän
äfven prenumerera på denna tidning. Hvarje år
hämtar ellet skickar hän nu efter nya böcker från
Uleåborg. På detta sätt har hän småningom
samlat sig ett litet bibliotek, hvilket visserli-
gen ännu godt rymmes i en pärtkorg, men hvilket
i alla tali ädagalägger, att den finska litteraturen

*) Uleäborgs Veckotidning.
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icke är så liten som man trott. Atminstone är
den större än jag visste. Hän har tillägnat sig
allt hvad hän läst. Jag måste bekänna, att jag
råkade illa ut, då hän begynte tentera mig i „Enon
opetukset" *), en bok som åtminstone jag icke förut
känt tili, och jagtror knappast att ni heller gjort det.

Som sagdt, jag är numera alldeles ense med
„vissa“ personer däri, att det finska folket icke är
i behof af skolor. Det förvärfvar sig nog dem
förutan bildning. Om man ännu skulle skänka
det bistånd vid vandringen på vetandets väg, sä
skulle våra bönder snart hinna förbi sinä läro-
mästare, och snart skulle universitetet, kyrkan och
skolan vara eröfrade och vår gamla fäderneärfda
kultur sväfva i fara. Icke sant? Afstå därför,
flickor, från edra skolplaner!

Denne unge bonde blef synbarligen myc-
ket glad öfver min ankomst, hän sade, att hän
ännu aldrig värit i tillfälle att tala med en sä
lärd man som en magister. Jag frågade, hvarför
hän aldrig besökt prästgården. „Nej, jag har
värit rädd för att besvära.“ Det är en kort
och oansenlig man, tystläten och anspråkslös,
nästan melankolisk. Hans ögon äro djupa, sorgsna
och drömmande, blicken är fjärransväfvande, som
sökte den spana bortom synrandens skogar.

Det fanns en bok, som hän ännu aldrig
hållit i sin hand, ehuru hän alltid längtat efter

*) Morbrors lärdomar.
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det: det var Kalevala. Jag tog fram boken ur
min ränsel. Mannen rodnade som ett barn, och
hans fingrar darrade, då hän vände bladen. Jag
läste för honom några stycken. I min ifver kom
jag också att tala om minä egna ideer och tan-
kar, och jag märkte, att hän äfven uppfattade
min dröm om att sammansmälta den gamla vis-
domen med kristendomens läror. Då jag utta-
lade minä misstankar, att det var en alldeles
oriktig föreställning, att det finska folket icke ägt
nägon högre kultur och någon högre moral före
föreningen med Sverige och kristendomens infö-
rande, hvilket allt kantänka hade befriat det från
den svartaste vantro, sä sade hän, att det här i
ödemarkerna ännu finnes människor, hvilka icke
kunna läsa och hvilka icke många gånger i sitt
lif besökt kyrkan, men hvilka likväl aro i besitt-
ning af en gammal visdom, så att säga en ord-
språksvisdom, enligt hvilken de afgöra frägor om
rätt och orätt, eller, säsom hän sade: „huru man
skall lefva och vara." Och sädana som dessa,
tillade hän, aro mångdubbelt bättre människor än
nutidens gudfruktiga. Tänk, också här fick jag
vatten på min kvarn! Här fick jag uppmuntran
i min dröm att på nytt göra värt folk förtroget
med Kalevala, här fick jag godtgörelse för det
nederlag jag led på Rajavaara!

Jag kunde icke låta bli att läsa upp min
dikt för honom. Jag fick då veta, att också hän
försökt sig på diktens konst. Och hvarom sjung-
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er hän? Det får m se af följande prof. Jag
citerar blott några rader af en längre dikt, i hvil-
ken hän kväder om det finska språkets förtryckta
ställning:

Utan skäl har suomispråket
länge nog i lindor legat,
fastän år det har och ålder
att ur fängslet fritt sig göra,
band och bojor kraftigt bryta,
att på egna ben stä säkert,
att med fjät beslutsamt fasta,
stolt och stadigt framät skrida
och bland rikare kamrater,
fjärran födda, fria likar,
taga plats vid språkens rädsbord,

så att ändtligt ämbetsmännen,
rättens värnare och vänner,
bondens mäl begagna mätte,
sä att alla digra domar,
alla rättens råd och utslag
pä det finska folkets eget
sköna spräk oss mätte skänkas,
o. s. v.

Hän har pä vers uttalat detsamma som
Snellman på prosa, pä finska detsamma som
denne pä svenska. Ett beklagande af det finska
språkets förtryckta ställning, en uppmaning att
afkasta det främmande tungomålets ok från skuld-
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rorna! Och ännu därtill tankar rörande de höge
herrar ämbetsmän och deras godtycke, drömmar
om nya, bättre tider, kort sagdt, ett framhållande
af samma missförhållanden, samma brister och
samma förhoppningar, som Snellman vidrört.
Ensam, för sig själf, har hän grubblat öf-
ver allt detta och nedskrifvit det. Fosterland och
folk, dessa begrepp hafva själfmant klarnat för
honom. „Detta vårt Finland, här i vårt Fin-
land" hän uttalade dessa ord med en sädan
varm och innerlig känsla, som hade hän smekt
ett barns hufvud.

Jag omtalade för honom mitt besök på
Rajavaara och hvad de där sagt om Kalevala.
„Sådana aro de, sådana aro de alla.“ Hans läp-
par darrade en smula, då hän fortsatte: „De vilja
icke tillåta en att ha andra böcker än bibeln,
psalmboken och någon postilla. Skulle det stä
i deras makt, så skulle de nog bränna alla världs-
liga böcker." Framför oss på bordet stod kor-
gen med hans böcker, och nu varseblef jag, att
de buro spär af eld. „Inte har väl nå-
gon ämnat bränna edra böcker?" frågade jag.
„Jo,“ svarade hän, „min egen hustm hade en
gång för afsikt att föröfva ett dylikt dåd, men det
lyckades mig att få dem ur ugnen.“

Äfven här har således denna dystra lära
kastat sin länga, mörka skugga. Öfverallt mö-
ter man den, hvart man än må komma, på hvarje
ställe tär den på vår äldriga kulturs rötter och



hotar att förkväfva den nya, spirande brodden.
Det är en fördärfbringande rörelse! 1 Helsingfors i
universitetsungdomens krets, på Rajavaara, där, här,
öfverallt tränger denfram. Att icke ens hän, denne
kloke, saktmodige, fine man har förmått skydda
sin hustru mot dess inflytelser! Hän har försökt
tala med henne, förklara, men ingenting har hjälpt.
Rörelsen utbreder sig snabbt som en farsot, griper
omkring sig som en pest. Hon hade en gång
hört Helander predika och så var hon färdig.

Hade jag liksom du, Lauri, för afsikt
att blifva präst, så skulle jag redan nästa sön-
dag springa upp i predikstolen och tala, för-
klara, blotta och afslöja allt utan hänsyn, utan fruk-
tan. Redan alltför länge har detta ogräs fätt fro-
das bland värt folk, förkväfvande ali skön och
ädel sådd. Också här en uppgift för oss unga!
Men ju större svårigheterna och motgångarna äro,
desto större mä vär hänförelse vara, desto mer
må vi spänna vära krafter. Men nog nu om
denna sak.

Och nog nu äfven om annat. Mitt bref har
redan blifvit alltför utdraget, och den korta som-
marnatten närmar sig sitt slut. Redan belyser
morgonrodnaden Panuvaara där på andra sidan
sjön. Där stär min faders forna hem. Hvad
skall jag där få se och erfara? Men det säger
jag; aldrig har världen förr synts mig sä skön
som nu, aldrig har framtiden hägrat så ljus.“
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17.

En sval, lugn sommarmorgon sitter Antero i
aktern af en båt, som sakta glider öfver spegel-
blanka, stilla vatten frän holme tili holme, frän
udde tili udde, frän sund tili sund. Holmarna
aro skogbevuxna, men sjöstränderna äro öde, klip-
piga och kala. Inne i nägon vik skymtar en äng
eller en blomstrande täppa, men gårdar och män-
niskoboningar ser man blott på de aflägsna berg-
sluttningarna, där åkrarna grönska och svedje-
länderna lysa rödbruna eller ryka som eldspru-
tande berg och utbreda sin angenäma doft och
sin lätta rökslöja öfver hela landskapet.

Nu har folket där uppe på backen tur
med sinä svedar, de brinna utan bråk och efter-
syn, yttrar roddaren, en gammal liten gubbe.

Helt säkert, svarar Antero, utan att likväl
inläta sig i något längre samtal, ty hans tankar
aro långt borta; hela omgifningen är för honom
blott en ram tili hans drömmar, som sväfva fjär-
ran, men likväl ständigt återvända tili trenne stäl-
len; sakristians trappa, bänken i trädgården och
dörren tili lagmannens salong vid hvart och
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ett af dem glimtade en gnista af hopp. Rod-
daren ror och hän styr. Ett fiskstim krusar invid
fören den lugna vattenytan. En holme passeras.

Där på holmen bor en lustig kari, yttrar
ånyo roddaren.

Jaså, det finnes ändå verkligen en in-
byggare i denna ödemark, säger Antero, som nu
varseblir en människoboning vid stranden af en
liten leende vik.

Fastän hän är en herre, lefver hän likväl
som en bonde, hän fiskar här alla somrar, och
när hän har brännvin, så super och skrälar hän
förskräckligt. Jag besökte honom dä jag kom.

Men Antero tänker på afskedet vid kokko-
backen, hän tänker på, att Naimi har hans dikt

hvarför hade hän icke sagt henne, att det var
hon, som inspirerat honom tili den! Hvilket in-
tryck månne hans bref skulle komma att göra

månne de alla skulle samlas för att läsa det,
skulle de hänföras liksom hän? Hvilken lycka för
honom, att hän ägde vänner sådana som dessa,
hvilka förstodo och erkände ooh trodde, att också
hän skulle kunna uträtta något. Huru sällsamt,
att hän på denna färd funnit dem, verkligen lun-
nit hvad hän hoppats och sökt, men aldrig vågat
anse möjligt, att hän funnit allt, fosterland, nya
ideer, nya uppgifter. Hans barndom och hans
ungdom hade värit glädjefattiga; ensam, utan
vänner hade hän tillbringat sinä dagar hos en
gammal ogift morbror, som upptagit honom efter
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föräldrarnas död. Hvilka hänförande fagra nej-
der, hvilken gränslös stillhet och frid! Det är,
som rodde jag fram i fjärran sagoländer, och lik-
väl styr jag kosan mot mitt forna hem. Och då
jag återvänder därifrån och begynner lefva och
kämpa och förverkliga hvad? Hvad som helst,
hvad som helst! Blott det är tili gagn och fromma
för det allmänna, för mitt folk öfverallt finnes
det ju obruten mark. Om jag verkligen, verk-
ligen kunde väcka folket med min sång? O,
väcka sångens folk med sång! Om jag i vin-
ter kunde stanna här säsom informator på Kontola
prästgård på samma gång skulle jag fort-
sätta minä egna studier där i det gamla pör-
tet och om kvällarna skulle jag skulle vi
spela kantele . . .

Om hon nu sutte där på midtelbänken,
spände sin vackra fot mot spanten, då och då
doppade årorna i vattnet och så igen hvilade!

Skall den lycka, hvarom jag nu drömmer,
någonsin kunna beskäras mig? Händer det nå-
gonsin, att människan får sinä högsta önskningar
och varmaste förhoppningar uppfyllda?

Huru många gånger har jag icke drömt som
nu, då jag rott öfver slingrande sund och sett
hafvet, blånande och utan gräns vidga sig för
min syn med solskensskimrande segel, svarta och
hvita! Men kanske kunde likväl mitt hopp uppfyllas?
Hvarför älskar jag henne? Hvarför älskade jag
henne redan det första ögonblick jag såg henne?
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Hvad älskar jag hos henne? Må det vara hvad det
vill, mä det gå hur det vill, för mig är det nog, att
jag älskar henne, älskar henne som min genius.

Och nu tycktes honom allt så ljust, hän för-
nam liksom en befrielse, ali häns fruktan var
försvunnen. Hän kunde älska och hän kunde
vara lycklig i sin kärlek, om också Naimi aldrig
blefve hans.

Jaså, det bär af tili Korpivaara, yttrade
änyo gubben och försökte inleda ett nytt samtal,
men förmådde likväl icke aflocka Antero annat
än koria, enstafviga svar. Stora folkskaror ha
i dessa dagar strömmat dit. Bäde tili fots och i
bät. Det är det där skörtfolket. Också präster
torde komma med, ända från Österbotten och
Tavastland. Men från våra trakter komma nog
inte många. De våra predika bäst, dä de pre-
dika om sinä tionden, men de kunna ju inte hela
året dundra om samma sak. Men hvarifrån skola
vi, ödemarkernas fattiga barn, taga hvad vi aro
skyldiga prästen, dä vi icke ens ha något för oss
själfva? Det finnes tili och med en präst, som
inte läter en begå Herrans nattvard, om det inte
är ett kors vid ens namn i uppbördsboken. Den
ligger alltid framme bredvid kyrkoböckerna. Den
som ville kunde ju nog för den saken fä honom
afsatt från tjänsten.

Antero lyssnade blott med ena orat, utan att
lägga märke tili, om hvem gubben talade.
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Hän super och spelar kort. Hän finge
nog gärna för mig supa huru mycket som helst,
om hän endast därjämte skötte sitt ämbete,
sä att svårare misstag inte blefve begångna.
Men det var just en snygg historia, då hän en
gäng kom raka vägen från spelbordet tili kyrkan
och i stället för oblat stack en spelmark af ben
i munnen på en nattvardsgäst. Jag säg med egna
ögon, huru mannen, då hän kom ut ifrån kyrkan,
spottade ut skifvan: „Jag trodde att jag skulle få
Kristi lekamen och blod, och så gaf hän mig
bara benen.“ Jag kände mannen mycket väl.
Ja, sådant är lifvet här.

Det var då en skön präst, hvar är hän?
Gubben svarade icke på denna fråga; hän

torde ha värit en smula lomhörd, och hän före-
föll ocksä att vara litet egendomlig, då hän log
och småskrattade för sig själf.

En förtjusande liten holme stack fram. An-
tero fick lust att gä i land, och dä hän i det-
samma päminde sig, att hän ännu icke öppnat sin
matsäck, som på prästgården stuckits i hans rän-
sel, föreslog hän, att de skulle rasta en stund på
holmen.

Hvem männe det hade värit, som gjort i
ordning hans vägkost prostinnan, Karin eller
Naimi? Det lade Antero emellertid märke tili, att
den som gjort det hade velat bereda honom en
särskild glädje och små angenäma öfverraskning-
ar. Brödet var bakadt af fint, skrädt mjöl, smö-
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ret låg i en nätt liten näfverask, där fanns vidare
piråger, tårtor, sköna pepparkakshjärtan . . . Det
sved nog en smula i hans hjärta, men efter några
sekunders tvekan skar hän likväl ett stort stycke
af brödet och bjöd det åt roddaren, som bet på
en torr, svart brödkant med sait fisk på. Gub-
ben lade sin hårda kant på en sten och begynte
vända och beskåda det hvita brödet.

Se, det var då fint och vackert bröd, det
är ett gudslän som duger. Hvar skall jag nu lägga
det, så att det inte brytes eller smulas sönder?

Hvarför äter ni det inte?
Jag sparar det åt minä barn de äro

sjuka, och det här gör dem nog bättre. En så-
dan här gammal gubbe som jag kan nog tugga
barkbröd.

Barkbröd? Fär jag se? Är det där bark-
bröd. Är det där ert bröd?

Ja, nog är det vårt bröd, just vårt dag-
liga bröd.

Antero hade aldrig förut sett nödbröd, ehuru
hän visserligen stundom hört talas därom. Hän
smakade på det, försökte tugga det, men mäste
spotta ut det. Hän säg nu plötsligt sin rod-
dare i ett nytt ljus, hän tycktes honom som en
ny människa, där hän barhufvud satt pä en sten och
längsamt tuggade samt med svårighet sväljde sitt
härda bröd, som hän nedsköljde med saltvatten. Det
kom öfver honom så oförberedt, midt i hans dröm-
mar, förhoppningar och hans belåtenhet, nu när so-
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och ljust. Prästgårdsflickornas läckerheter ville
icke mer smaka honom, hän samlade allt i ett
paket, hvilket hän i hemlighet smog i gubbens
ränsel, medan denne i skogsbrynet vred sig en
ny tullvidja.

Då rodden fortsattes, ville hän veta allt
och begynte taga reda pä gubbens familjeförhål-
landen och lefnadsvillkor. Hän fick höra, att
hän i en aflägsen utkant af socknen, långt borta i
ödemarken vid stranden af ett kärr, som var ett
farligt frostbo, ägde en koja med en liten äker-
lapp, där björnen var en årlig gäst och barkbrödet
det dagliga brödet att hän hade haft tio barn,
af hvilka Herren dock i sin nåd hädankallat tvenne
tili en lyckligare lott. Gubben berättade allt detta
utan att knota, lugnt och stilla, utan att ens af-
bryta rodden; det var som hade det gällt någon
annan och icke honom själf. Och hän berättade
icke några uppdiktade historier, ty sådant gestal-
tade sig öfver hufvud lifvet i dessa aflägsna,
ödsliga bygder. Ja, ja, Antero hade nog hört
liknande saker omtalas, hän hade ju nog i Borgå
och Helsingfors sett tiggare stappla fram på ga-
torna, det var sant; men nu reste sig liksom ett
spöke framför honom, spörjande, stirrande pä
honom, ehuru hän icke förmådde klargöra för
sig, hvad det sporde honom, hvarför det stirrade
på honom och hvad speciellt hän hade kunnat
svara eller göra. Och samtidigt tycktes honom

19 289
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nägot hvad? sä fäfängt och värdelöst
och onpphörligt återvände hans blick från det
leende, fagra landskapet och hans tanke från hans
egna planer och drömmar tili gubben där, tili
dessa grofva händer, som mekaniskt förde ärorna,
tili dessa lappade stöflar, som stöddes mot span-
ten, och ofrivilligt rann honom i minnet; „Och
de bedja dig om bröd, och du gifver dem stenar
att äta.“

Hvad månne hän nu grubblar pä, hvilka slut-
satser månne hän drar rörande min vägkost och
sin egen, hvilka tankar månne hän hyser om dem
som äta liksom jag och dem som äta liksom
hän själf?

Men hän kunde icke i gubbens anlete upp-
täcka minsta spår af bitterhet eller afund; den
gamle smålog blott stilla för sig själf hän
föreföll ju att vara en smula underlig och
slutligen yttrade hän:

Pä hvilket ställe i världen månne det
växer ett sädant bröd som det där? Växer det i
samma land som sockret?

Det finnes länder, där man inte äter nå-
got annat slags bröd än detta.

Nej, men finnes det verkligen sädana
länder! Och gubben begynte skratta, som hade
lian hört nägot alldeles underbart, nägot som var
sant, men likväl föreföll honom som en saga,
och hän upprepade ännu en gäng småleende sinä
ord: Nej, men finnes det verkligen sädana länder!
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Landskapet antog en alltmer karg och ödslig
karaktär, holmarna blefvo allt högre och klippi-
gare. Efter det de passerat ett smalt, af höga
klippor omgifvet sund, kommo de ut på en öppen
fjärd, på hvars motsatta Strand det dystra Panuvaara
reste sinä kala hjässa. Där borta i en aflägsen
vik skönjdes människoboningar och odlade fält.

Denna trakt förekom Antero bekant; hän
hade helt säkert nägon gång förut värit här. Ber-
get i fjärran, hvars kam tycktes hafva liksom räm-
nat, så att där uppstått en djup klyfta, kände
hän väl igen.

Då de efter att hafva rott öfver fjärden kommo
inom kretsen af bergets skugga, mindes Antero
plötsligt, huru hän en gång för länge sedän fär-
dats öfver samma vatten, uppkrupen i den höga
förstäfven af en båt, medan fadern satt i aktern,
som trycktes ned sä djupt, att hans rockskört
släpade i vattnet. Nu erinrade hän sig ocksä
faderns anletsdrag, hvilka hän ofta hittills förgäf-
ves sökt återkalla i minnet.

De säga, att där borta pä udden ligger
dold en skatt, hvilken en gammat trollkarl ned-
gräft där efter det hän plundrat kyrkan, och det
går en spädom, att en fattig man en gång skall
finna denna skatt och blifva världens rikaste
människa, men djäfvulen skall taga hans själ.

Nu blefvo kyrkan och prästgården synliga,
och Antero igenkände allt. Just så, prästgården
belägen en smula lägre ned än kyrkan, hvars
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hän vid mälet. Och hän steg i land och tryckte
ett silfvermynt i gubbens hand.

Nej, detta är för mycket det
Antero räckte honom ännu ett dylikt.

Nej, nej, jag kan inte taga emot
och tili på köpet ännu mer . . .

Tag nu bara!
Gubben hade blifvit allvarsam, nastan hög-

tidlig, hän var på samma gång en smula gene-
rad, så tog hän mössan af sig och bugade sig
djupt.

Kommer ni inte upp tili gärden? frägade
Antero.

Nej, jag vågar inte, dä jag ännu inte
har betalat minä utskylder.

Antero såg nägra ögonblick efter gubben,
som satte sig tili ärorna och ensam rodde
bort, därpå begynte hän vandra upp mot präst-
gärden.

292
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18.

Hän igenkände stranden, hän mindes den
Stora stenen, hän kom ihåg nothuset, hvars ena
hörn under ärens lopp sjunkit allt djupare ned i
vattnet, hän erinrade sig denna hvita sandremsa,
där hän som barn sprungit barfota och där en
stor hand öst het sand öfver hans nakna ben.
Hän mindes ocksä strandvallen ett stycke högre
upp, där det fortfarande växte långt, fint gräs,
hvaraf hän fordom bundit önskeringar, och där
hän tillsammans med en liten flicka gräft smä
ugnar, hvilka de sedän eldat med strän och stic-
kor. Skymtade inte ännu där ett af de svedda
och sotiga bottenteglen?

Hän andades häftigare, och hän ilade upp
för den välkända slingrande spängen tili badstu-
gan, som befann sig något längre bort. Samma
gamla i marken nedsjunkna kvarnsten framför den
höga tröskeln, och midt emot pä andra sidan
vägen samma förtorkade gran, vid hvilken ett
hemskt minne var förknippadt; ett mellan dess
grenar framstickande sotigt och grinande ansikte
och ett förfärligt bölande. Dä hän skrikande och
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tjutande sprungit upp tili gården och utan att
få fram ett ord gömt sitt hufvud i moderns famn,
hade hän hört en röst ropa: „Han har sett den
gamla granens ande“ hvarpä modern svarat:
„Kör bort den där tiggarpojken och lät bli att
tala om sådant med barnet!' 1

Nägot högre upp, invid gårdens stenmur, var
hallonstället beläget. Där hade hän brukat plocka
bär, och där hade hän en gäng gömt sig och
lätit allt gärdsfolket länge och väl söka honom

vid nothuset och i sjön. Här i den sista
branta sluttningen tröttnade hän alltid, då hän
kom med fadern från fisket. „Knäna svikta,
knäna svikta, männe vi orka, månne vi orka?“
lätsade fadern pusta, och sä bar hän honom i
starka armar upp för branten.

Prästgården utgjordes af en liten rödmälad
byggnad, som omgafs af en rägåker; strax utan-
för salsfönstret stod på gärdsplanen en stor och
lummig björk. När Antero obemärkt hunnit fram
tili denna, slog hän sig ned i skuggan af dess
grenar för att andas ut, och hän kände för första
gången i sitt lif sitt hjärta genomströmmas af en
ljuf, värmande hemkänsla. Här bodde ju hans
syster och hans svåger, hän befann sig således
icke bland främmande människor! —Mä de
komma, finna mig och bli glada! Hän hade
samma förnimmelse som när hän som liten gosse
bmkade leka kurragömma. Hän satt och lyssnade
tili de välkända ljuden från viken, där nägon
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rodde, frän strandängen, där någon slipade sin
lie, från det höga berget där borta, där göken gol

hän betraktade en sädesärla, som snappade
myggor på trädgårdens gängar.

Hvilket fridens hemvist var icke denna plats,
hvilket lyckans tjäll var icke denna gård, omsu-
sad af höga hängbjörkar! Här här tillsam-
mans med Naimi —!

På en läng stund hördes icke det minsta
ljud från huset. Antero ämnade just resa sig
och titta in genom det låga fönstret, då en dörr
öppnades och häftigt slogs igen, hvarpå larmet af
en rå och vredgad stämma begynte höras.

Att du understår dig och tili mig sä-
ger du ingenting bakom min rygg umgås du
med det där packet.

Det är inte nägot pack hörde Antero
sin syster svara.

Då blef den andre ännu mer uppretad.
Inte pack! Jasä, inte pack! Jo, just det

varsta pack i världen. Men det säger jag bara,
att om inte hän slog knytnäfven i bordet
Hämta in toddyvatten! Hvarför är maten inte
färdig ?

Jag visste inte att du skulle komina.
Visste inte! Du löper tili Ilpola och

hvad hade du att göra i Kontojärvi? Du var
hos Helanders öfver natten; du ser, att jag nog
bar reda på . . .

Dörren slogs med en skräll i läs, och frän
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salen hörde Antero först snyftningar och därpä
trötta, släpande steg.

Hän hade sprungit upp, hän hade värit närä
att ropa tili och skynda fram, men hade förstenad
stannat pä sin plats, med hjärtat svidande af en
outsäglig smärta. Samtidigt hade hän gripits af
en oemotståndlig att fly bort utan att se nå-
gon, utan att sammanträffa med någon. Huru
länge hade detta förfärliga lif för systern kun-
nat räcka, detta lif, hvarom hän intet vetat, intet
kunnat ana?

Hän gjorde ett slag kring byggnaden och
såg i fönstret tili faderns forna mm där hän vä-

rit van att skåda dennes höga, klara panna
tvenne röda ansikten, och på bordet stod en
brännvinsflaska, hvilken en fet och fyllig hand
ryckte bort liksom för attgömma den under bordet.

I förstugan möttes hän af en man i skjort-
ärmarna. Hän var klädd i kortskaftade sommar-
pjäxor, hans näsa och kinder lyste med en grann
rodnad, hans ögon voro smä och bruna, häret
var raggigt och hakan orakad. Var denna
person hans svåger, var denne Karolinas man?

Hän låtsade blifva gladt öfverraskad, hän
försökte vara artig, men hän talade sluddrande,
och hans blick var gemen och lurande.

Helt säkert Karolinas bror? Antero! Nä,
verkligen! Ser man pä! Jag höll icke först pä
att kanna igen - jaha ja, vi ha ju ännu al-
drig egentligen räkats sä, så ja, jag —-
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Handolin! Har den äran! Var sä god! Stig in,
välkommen! ■— Jag kom just frän socknen
ursäkta! från en uppbörds- och på samma
gång predikoresa, ja, predikoresa, tillsamraans
med klockaren. Jag kom just för några ögon-
blick sedän! He, he! Var sä god! Var så god
och stig in! Hit i salen kanske! (Hän sparkade
med foten igen dörren tili kammaren och var i
detsamma närä att stupa) —Åhå! Ursäkta! Hvil-
ken väg har du kömmit? Med egen skjuts?
Nä, har man hört på maken. Hade jag värit
hemma och vetat af saken, sä skulle jag sanner-
ligen ha lätit hämta dig Karolina! Hon
var nyss här. Karolina!

Karolina stod redan i dörren, skyndade emot
sin broder, slog armarna kring hans hals, om-
famnade och kysste honom och smog sig bäf-
vande tili hans bröst, liksom hade hon hos ho-
nom velat söka skydd. Handolin hade dragit sig
tillbaka tili sitt eget mm.

Du kom ändå! Ack, hvad jag är glad
öfver att ha dig här. Siä dig ner! Kanske vill
du jag har ställt vindskammaren i ordning för
din räkning äh, hvad jag är lycklig!

Hon darrade och var närä att brista ut i
grät. Ingendera kunde på en stund säga nägot.

Och här lefver du —?

Ja, här lefver jag .
. . Du är helt visst

bungrig och törstig.
Karolina gick ut, och Antero blef ensam i
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salen. Det var ett dystert, nästan ödsligt rum;
vid den ena längväggen stod mellan fönstren blott
en utdragssoffa af trä, vid den motsatta väggen
ett fällbord och några stolar.

Erän Handolins rum hördes ganska högljudda
hviskningar: „Nej, nej! Bry dig inte om det

det gör ingenting“ och så klangen af glas.
Karolina kom tillbaka med sait och vatten.

Hon hade lugnat sig och besegrat sin sinnes-
rörelse. En liten gosse hade följt med henne
och stod nu försagd vid dörrposten.

Hvems gosse är det?
Kom och hälsa pä den främmande, Kalle,

räck handen ät farbror. Det är vår gosse vår
fosterson.

Du har aldrig skrifvit något om honom.
Det är en fattig kvinnas son Karoli-

nas läppar darrade, när hon yttrade detta.
I detsamma kom Handolin från sin kammare.

Hän hade ordnat sin dräkt en smula, hän hade
tagit pä sig sin rock och utbytt pjäxorna mot
stöflar.

Jaha, jaha, sitt ner, sitt ner, var så god!
Hvad har du här att göra, pojke snäste

hän tili barnet, som stod på tröskeln, men hän
behärskade sig genast och sade i så vänlig ton
som möjligt:

Sesä, gå nu, barn, gä tili pörtet! Har
du inte lust, kare svåger, att taga dig en liten
välkomstsnaps, medan vi vänta pä nägot bättre?
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Karolina hade igen gätt ut.
Lät oss gå hit i mitt rum. Klockaren

och jag styrkte oss just med en liten sup efter
resan. Nå, nå, ingen brådska, ingen brädska,
kantor. Nå, där ha vi nu ändtligen toddyvatt-
net. Lät oss brygga då! —De ha väl ännu inte
börjat pä med höbärgningen där i Kontola?
Lät oss brygga nu, lät oss brygga nu, eller vill
du hellre ha torr konjak? För första gängen ser
jag nu min sväger. Får jag lof att presentera
det här är vär sockens högtärade klockare, direc-
tor cantus ecclesice Corpivaraensis ■— ännu be-
stä vi oss här med en smula latin —■. När hän
rämar tili i klockarbänken, fly skatorna ifrän
kyrktaket.

Klockaren var en storväxt, lång och mager,
en smula krogryggig man med roffägelsfysionomi
och skelande blick. Handolin fortsatte:

Nå, hvad nytt frän Kontola? Ha de
redan börjat pä med höet? . . . Nå, det har
jag ju redan frågat. Huru mår Olaus Martinus
episcopus Savolaxice Careliceque?

Kallas hän så? frägade Antero för att
säga något.

Ja, sä kallas hän inter collegas —•

men man och man emellan kallas hän kärrprosten!
- Och Handolin skrattade sä hjärtligt, att hans
små ögon blefvo ännu mindre än förut och hans
breda mun ännu bredare, hvilket också aflockade
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Antero ett leende, ehuru hän ingalunda ansäg, att
det fanns någon anledning tili löje.

Talade hän om sinä kärr? Predikade hän
om dem, hvad?

Snellman och Lönnrot voro också där,
sade Antero för att byta om samtalsämne.

Snellman, jaha, Snellman, jaså, en stor
man sägs det, en stor man, kan så vara. Men hän
lär ju ha skulder. Hvad är det för en stor man,
som har skulder? Hör du, bästa bror, hyllar också
du de där nymodiga språkideerna? Ja, ja
nutidens ungdom har ideer jag har aldrig haft
nägra ideer Skål pä den saken!

Gubben Paavo var också där, sade Antero
och lade på orden en betydelsefull tonvikt.

Handolin blef plötsligt allvarsam och sedän
ond; blodet steg honom ät hufvudet, och det var
som hade halsens svällande ådror hotat att kväfva
honom.

Jag vet, jag vei nästan hväste hän
fram jag vet mycket väl, att hän nu är här
med sin hjord, jag hörde, att hän kömmit hit
redan i går. Det är bröllop här på Ilpola, vär
granngärd. Pä Rajavaara hade de redan vigsel
och afskedskalas. Ja, de äro minsann oför-
skämda. Fastän jag, hemsocknens präst, befann
mig i närheten pä uppbörds- och predikofärd, sä
var jag ändå inte inbjuden, man låtsade icke
veta af mig. Inte för det att jag skulle ha haft
någon sådan brinnande lust, men det retar mig,



301

att jag pä detta sätt går miste om vigselafgiften
och presenterna. De ha sinä egna ceremonier
och sinä egna präster.

■— Öfverheten borde förbjuda dylika möten
och folkvandringar, utbrast klockaren, som för-
sökte förvrida sitt ansikte och rynka sin panna
för att vara sin förman tili behag.

• De aro förbjudna, de aro vid högt vite
förbjudna i lagen. Här och hvar, pä sinä ställen,
ehuru inte hos oss, ha de nog som andra miss-
dädare blifvit bötfällda, och några präster ha tili
och med blifvit suspenderade, liksom i Kalajoki,
men tror ni kanske, att de bry sig om det? Nej,
jag tackar. Kejsarens lag kringgäs öppet, de
sammankomma vid bröllop och begrafningar, dä
de inte annars väga det.

Men om man en gång skulle fråga dem,
om de ha pass med sig?

Hvad?
Ja, ja, om man en gång skulle fråga

dem: Har ni klara papper?
Ja, sannerligen. Det vore dä ändtligen

att spela dem ett spratt. Inte en lefvande själ
får vandra omkring utan pass, fär inte lämna sin
socken, allra minst länet! Det skulle inte vara
så illa, om man anmälde saken för befallnings-
mannen, hän skulle helt oförmodadt träda in i
bröllopssalen och säga: „Jag vet inte, hvad för
folk ni är, var så goda och visa edra papper!"
• Och dä de naturligtvis inte ha några papper,
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prästerna lika litet som alla de öfriga huru
skulle de ha kömmit på den tanken, att taga så-
dana med sig? så skulle de såsom lösdrifvare
hemförpassas med kronoskjuts hela försam-
lingen med prästerna i spetsen!

Det skulle bli ett skönt spratt! Åh, hvil-
ket präktigt spratt!

Svåger tyckes vilja behandla de väckta
som pack och missdädare, inföll Antero.

Men de aro ju verkligen missdädare, folk-
uppviglare, högfärdiga, sturska kanaljer, girigbu-
kar, liderligt slödder - och öfverheten och präs-
terskapet baktala de.

I detsamma gick Karolina förbi fönstret ned
tili trädgården, och då klockaren och Handolin
på nytt fattade sinä glas, begagnade sig Antero
af tillfället och gick ut. Syskonen slogo sig ned
på en gräsbänk i skuggan af den gamla lum-
miga björken.

Kara syster, sade Antero och fattade hen-
nes hand, förlåt att jag går så här rakt pä sak

säg mig, är ditt lif alltid sädant —?

Åh, kara du, tänk inte därpå, bry dig
inte om det.

Jag sait för en stund sedän här och
hörde allt.

Hörde du allt nä ja, dä
Och om jag också inte hade hört

och Antero nickade betydelsefullt mot Handolins
rum.
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Ja, ja, sådant är det ju —■tili ingenting att försöka dölja det.
det tjänar väl

Och mäste du ofta utstå liknande saker?
Hvad menar du? Inte har det inträffat

nägot särskildt, sade Karolina och rodnade häftigt.
Är hän ofta i samma tillstånd som nu?
Inte är det värdt att tala därom!
Du är således van vid värre —?

Lät oss inte mer tala om detta; vi skola
inte tänka på dessa ledsamma saker. Berätta
hellre om dig själf, om dina planer och sträf-
vanden!

Hvarför grälade hän nyss på dig?
Det var för det jag värit på Ilpola för

att höra på gubben Paavo. Hän vill inte till-
läta mig att umgås med de väckta, och jag har
inte heller sä många gånger värit tillsammans
med dem. Men, kara Antero, tag nu inte detta
sä tungt inte är det sä farligt. I början
var jag ju nog olycklig och visste ingen råd,
men nu har jag småningom lärt mig resignera,
vant mig vid ett och annat.

Men huru har du kunnat vanja dig vid
sädant, som du nyss fick lof att utstå?

Jag har fätt frid och tröst eller häller åt-
minstone på att få det jag hyser godt hopp
därom jag vet redan vägen, om jag blott ägde
kraft att vandra den.

Hvad menar du?
Det är ett Guds straff för minä synder,
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och medvetandet härom gör det lätt för mig att
lida. Jag fick lära mig så mycket godt af minä
föräldrar, innan de lämnade oss, mycket mer än
du, som vid deras död var helt liten. Men för
att jag rätt skulle förstå och tillägna mig allt, har
Herren helt säkert lagt på minä skuldror denna
pröfning. Och därmed mäste jag vara tillfreds,
och jag är det också. Men låt oss tala om detta
en annan gäng, dä vi kunna göra det riktigt i
lugn och ro om du nämligen vill?

Naturligtvis gärna!
Kom nu, kvällsvarden väntar oss, och

loiva mig att inte mer bekymra dig om dessa
saker.

Från det öppna fönstret hördes skratt och
högljudt prat.

Under kvällsvarden var Handolin ännu mer
talträngd, berättade vidt och bredt om sin upp-
bördsresa, utgöt sin förargelse öfver bönderna,
som ingenting ville betala, utan gömde sinä för-
råd och sände varnande bud från gård tili gård

och på detta sätt kom det sig, att än var en
gård öde och tom, än var husbonden borta, än
värdinnan, och då visste man kantänka inte, hvar
säden, smöret, ulien och Unet fanns man
lofvade skicka allt tili prästgården, men aldrig
hördes nägot af. Det var pietisternas verk, det
var de, som baktalade och ringaktade präster-
skapet.



Antero yttrade icke mänga ord under målti-
den, och Karolina satt alldeles tyst. Dä hän säg
sin tina, milda syster med det öppna ansiktet och
de skygga ögonen, som sades påminna om
deras svenskfödda moder, vid sidan af denne räe,
uppbläste man, kunde hän icke förstä, hvad som
förblindat systern, hvad hon kunnat finna för
tilldragande hos honom. Hade det värit blott för
att blifva gift, som hon, den fader- och moder-
lösa flickan, tagit den förste, bäste friare, som
kom? Hän ryste vid tanken på, huru det skulle
hafva värit, om hän, Antero, hade råkat i samma
belägenhet, om hän hade fätt en hustru, som
hän icke kunnat älska, som hos honom förkväft
alla varmare känslor, om hvilken hän fullkom-
ligt misstagit sig hvarifrän, ja, hvarifrån skulle
hän då ha hämtat kraft att med jämnmod bära
ett dylikt öde? Att Karolina ägde en sädan un-
derbar styrka, det tyckte hän sig läsa i hennes
blick, som nu var lugn och klar. Men ehuru hän
beundrade denna storsinthet, så retade den likväl
honom på samma gäng. Hän hade önskat, att
systern hade visat mer stolthet, mer själfstän-
dighet, att hon åtminstone icke så ödmjukt räckt
denne man än smörassietten, än brödet, hvilket
hän mottog utan ett tack, liksom ur en tjäna-
rinnas hand.

Efter kvällsvarden sutto Antero och Karolina
igen i trädgärden under den höga björken, dä de

20 305
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frän gårdsplanen på andra sidan byggningen
hörde grät och klagorop. Karolina skyndade
förskräckt åt det håll, hvarifrän skriket hördes,
och äter kunde Antero uppfånga ljudet af smäl-
lande dörrar och en rä, ursinnig stämma. Efter
en stund återvände Karolina med rodnande kin-
der och förgrätna ögon.

Alit kan jag tåla, men att hän slår sitt
eget barn, det härdar jag inte ut att se.

Sitt eget barn?
Karolina nickade blott bifallande tili svar.
Anteros tankar gingo i många riktningar.

Tvingade hän dig att upptaga det?
Hän? Nej, det var jag, som tvingade

honom, då modern dog. Hän kan aldrig förlåta
mig det, emedan hän inbillar sig, att jag tagit
gossen hit såsom ett skydd och ett vapen emot
honom.

Stackars syster, i hvilka förhällanden lef-
ver du icke!

Anteros deltagande rörde Karolina tili den
grad, att hon begynte tala om alla sinä lidanden,
alla sinä sorger och ali sin olycka här fjärran i
ödemarken, där hon i åratal saknat en van, en
själsfrände. Hur gärna skulle hon ej velat
hafva sitt piano, som hon under sin vistelse hos
mostern i Österbotten lärt älska!

Alla på prästgärden voro så förtjusta i
din musik.

- Numera bryr jag mig inte så mycket om
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musiken, jag saknar den knappast, jag spelar blott
då jag nägon gäng kommer tili Kontojärvi på besök.

Där funnos för öfrigt hennes enda väninnor.
Först och främst Hanna, men sedän också Maria
Helander, med hvilken hon kömmit på förtrolig
fot efter det de flyttat tili socknen. Ja, så hade
hon ju också den förre klockarens änka och dot-
ter, Emma, hvilka likväl för Handolins skull aldrig
vågade besöka henne och tili hvilka hon blott i
hemlighet vågade begifva sig, ty de voro väckta,
liksom också den aflidne klockaren värit. Hanna
hade värit hos henne nägra veckor vid tiden för
dotterns födelse och död. Hade jag då icke ägt
en tröst och ett skydd i henne, hvem vet, huru det
skulle hafva gått jaghade kunnat mistä förståndet.

Men hvarför har du aldrig skrifvit ett ord
tili mig om allt detta? Jag skulle ha kömmit
hit tili dig, åtminstone hade jag om somrarna
kunnat vara hos dig.

Hvarför skulle jag ha oroat dig? Du har
väl hait dina egna bekymmer, en fattig fader- och
moderlös gosses lif hos en gammal morbror kan
knappast ha bjudit alltför mycken glädje. Och
nu har jag också fått så många vänner, nu, dä
jag på allvar begynt söka Gud och umgås med
sädana människor, som göra detsamma.

Antero svarade icke, hän såg blott forskande
och undrande in i sin systers ögon.

Ja, ja, så var det när jag lärde kanna
de väckta.
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Hon begynte tala om pietisterna, om allmoge-
kvinnorna, om alla deras lidanden, i jämförelse
med hvilka hennes egna åtminstone efter hvad
hon själf tyckte voro små och obetydliga.
Hvilken sällsam förmäga att lida ägde icke dessa
människor, huru tälmodigt fördrogo de icke hunger
och yttre nöd, och huru lugnt och tyst buro
de icke det kors, som blifvit dem pålagdt!
Huru stark var icke deras tro, deras förtröstan,
huru fast var icke deras hopp, huru böjde de sig
icke utan att knota också dä, när allt hopp tycktes
vara förloradt!

Det är underbart, Antero, jag mäste ofta
blygas öfver mig själf, och jag har svårt att för-
stä, hvad det är, som skänker dem denna styrka.
Det är tron, jag vet det, men tänk, att tron verk-
ligen kan åstadkomma sä mycket! Utan fruktan
vittna de om dess kraft. Föräldrars förbud och
hårdhet, forna vänners hän, världens förakt, intet
kan hindra dem från att i ord, i handling och lef-
verne vittna om, hvad Gud fordrar af oss. Sädan
som dessa borde vi vara. Men jag vägar det
icke, jag är ännu klentrogen och svag. Jag skulle
öppet vilja sluta mig tili dem, taga steget öfver
tili dem fullt ut.

Men hvarför gör du det inte?
Jag kan knappast själf säga det. Kanske

beror det endast på min egen svaghet, kanske
har det också sin grund i att jag icke för hans
skull viti göra det.
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För hans skull? frågade Antero förundrad.
Samma fråga göra ocksä andra, sade Ka-

rolina, som tuggade på ett grässtrå och stirrade
ned mot marken; de säga, att jag icke har nägra
skyldigheter gentemot honom i denna sak, och
att jag bör lyda Gud mer än människor. • Men
då hän så uppenbart och med en sädan förfärlig
häftighet förföljer dem så är jag rädd för, att
hän kunde blifva så ond, att emellanåt blir
hän nastan svart af vrede. Men jag vet inte,
säg du Om jag kunde fatta ett afgörande be-
slut i denna sak, skulle jag vara så lycklig.

Antero hade svaret färdigt. För honom stod
det genast klart som den naturligaste sak, att
Karolina skulle ansluta sig tili de väckta. Först
efter det hän gifvit henne detta räd, slog det
honom, att det var hän, som gifvit henne det.

Karolina blef så glad, att hon varmt tryckte
hans hand.

Kanske följer du med i morgon, så be-
gifva vi oss tili en sammankomst det firas
bröllop och hålles därjämte ett möte här på Ilpola

men du skall ingalunda anse dig tvungen att
komma, om du inte har lust.

Nej, jag kommer tvärtom mycket gärna.
Efter en stunds tystnad fortsatte Karolina:
- Då jag fick veta, att du skulle komma

hit, blef jag så glad och underbart lycklig. Gud
måste ha haft nägon alldeles särskild afsikt,
då hau sände dig hit just nu och inte tidi-
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gare såväl rörande mig som kanhända också
dig själf.

Hvad menar du?
Endast det, att pä samma gäng hän styr-

ker mig och inger mig mod, hän kanske drager
din själ tili sig på denna färd. O, att också du
lärde känna Guds godhet!

Antero svarade icke, och Karolina fortsatte
icke heller. Ett ögonblick tycktes det dem, som
hade de kömmit längt, långt ifrån hvarandra.

Du är helt säkert trött efter resan, sade
Karolina.

Hon förde brodern upp tili vindskammaren,
ett litet mm, där en vägg upptogs af sängen, en
annan af en bokhylla; under fönstret sträckte sig
en läg bänk. Vid fönsterposten hängde ett psal-
modikon.

Jag har fört hit upp allt hvad jag har kvar
ifrån föräldrahemmet pappas böcker och detta
psalmodikon, något annat har jag just inte, men
detta är ju i alla tali något. Jag kommer emellanåt
hit för att läsa, jag sätter mig här vid fönstret,
och ibland spelar jag psalmer. När hän är borta.
Då dallra tonerna så fina och djupa.

Karolina bäddade sängen, sysslade med ett
och annat i rummet, under det Antero genom
fönstret betraktade utsikten öfver berget och sjön.

Karolina sade godnatt och stod redan i beräd
att aflägsna sig, då hon ännu en gäng vände sig
tili Antero:
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Du blef väl inte ledsen, Antero?
Hvarför skulle jag ha blifvit det?
Jag tänkte, för det jag sade, att jag ön-

skade, att ocksä du skulle lära kanna Guds godhet.
Karolinas ögon stodo fulla af tårar.

Nej, ingalunda huru skulle det kunna
komma i fräga?

Du kan ju nog för öfrigt kanna Gud fullt
ut lika väl som jag. Tack ännu en gång för att
du kom.

Antero tänkte, medan hän klädde af sig:
Och jag uppmuntrar säledes min syster att

sluta sig tili de väckta! Jag? Hvad skulle de
tanka därom pä prästgården? Kanske läsa de
som bäst mitt bref, i hvilket jag fördömde pietis-
terna. Sannerligen, äro icke människans öden
ändå sällsamma? Hän rörde vid psalmodikons
sträng, tog ned instrumentet från väggen och spe-
lade nägra ackord, som omedvetet formade sig
tili en psalmmelodi.

Innan hän somnade, begynte hans öra upp-
fatta tonerna af en psalm, som Ijödo nägon-
städes långt borta.

Märkvärdigt, huru jag beständigt förföljes
af samma melodi pä Rajavaara, pä Kontola
kokkobacke och nu igen här! Och hvart jag än
färdas, öfverallt möter min blick dessa grå och
blå skaror ... Sängen Ijöd nu allt tydligare
och klarare. Hän måste stiga upp och öppna
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berget, ur djupet af dess klyftor. Nej, det var
frän sjön de kommo, frän en bät, och sam-
tidigt uppfängade hans ora ljudet af årslag. Den
var icke ändå så sorgsen, så melankolisk, denna
melodi. Hän urskilde kvinno- och mansröster,
men högt öfver alla klingade en underbart klar
och ren sopran.

I kantelens och de gamla runornas toner låg
aldrig någon glädje, ständigt blott detta gräns-
lösa, tysta ve, men genom denna psalmsäng
strömmade en fläkt af äterhållet jubel.

Hän varseblef Karolina, som orörlig stod lutad
mot staketet.

Bröllopsfolket kommer frän Rajavaara, sade
Karolina.

Hör du en sädan härlig kvinnoröst?
Det är klockarens Emma, som sjunger.
Hvem?
Ni lekte tillsammans som små, men det

kan du naturligtvis inte mer påminna dig.
Ännu länge satt Antero vid sitt fönster och

Karolina stod orörlig vid staketet.

312
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19.

Då Antero på morgonen vaknade, hörde hän
från nedre våningen röster af män, som tycktes
vara i dispyt. Hän säg ut genom fönstret och
varseblef pä gården en skara väckta, hvilka stodo
lutade mot staketet, och hän igenkände bland
dem Paavo Ruotsalainen och Rajavaarabonden.
Hän klädde sig skyndsamt och gick ned i förstu-
gan. Handolin satt på verandan med pipan i
munnen, och framför honom pä trappan stodo
Helander, en gammal silfverhårig präst samt en
bonde. De stodo just i beråd att aflägsna sig.

Vi blifva således tvungna att hålla vär
sammankomst uppe pä berget, eftersom det för-
vägras oss att hålla den i kyrkan. Gud nekar
oss ätminstone inte rum, om också de ogudak-
tige göra det, sade den gamle prästen med skälf-
vande stämma.

Drag ni med er färahjord tili hvilken
hage ni behagar, svarade Handolin med häftig-
het och hån men se bara tili, att ni inte
kommer inom minä gärden.
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—■ Du har aldrig spärrat vägen tili Risti-
vaara för hvarken dansföljen eller kokkobrännare,
och jag kan inte tänka, att du ämnar göra det
för oss, sade Helander, som försökte behärska
sin vrede.

Tag hvilken väg ni vill, men öfver minä
ängar kommer ni aldrig att vandra.

Det är ju af gammalt kyrkfolkets väg tili
bätstranden, så inte kan pastorn stänga den för
oss, yttrade bonden.

Försök inte du, Ilpolainen, att komma
och gifva mig råd, snäste Handolin. Vägen upp
tili berget går genom minä äkrar och ängar, och
enligt lagen har jag rättighet att stänga den för
hvem jag önskar, och nu gör jag det.

Nä väl sade Helander.
Om någon skada tillfogas er, så kommer

den att godtgöras enligt lagens bestämmelser,
sade Ilpolabonden.

Ja, ja, om nägon skada tillfogas, här-
made Handolin men inte är saken slut
därmed!

Gubben Paavo visade sig i dörren:
Nå, du är mig just en herde när

andra för att rädda din hjord ur ulfvarnas gap
drifva den i kätten, så slär du igen dörren midt
framför dem.

Efter att ha uttalat dessa ord, vände hän
Handolin ryggen och sällade sig tili de öfriga.

Handolin varseblef nu Antero.
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Där kan du nu själf se och höra, huru-
dana de äro, de skymfa mig midt upp i ansik-
tet, och så ha de ännu den oförskämdheten att
fordra, att jag skall upplåta min kyrka åt dem,
för att de också där skola fortsätta på sam-
ma sätt.

Antero svarade icke. Drängen gick i det-
samma öfver gårdsplanen, och Handolin skyn-
dade efter honom.

Sedän kaffet serverats, begaf sig Antero
på en promenad mot kyrkan. Denna var belä-
gen nägot högre än prästgården, och på ena
sidan om den kunde man skönja viken och
kyrkobyns byggnader utmed stranden, på andra
sidan åter Risti- eller Panuvaara. Dit ledde vägen
genom en smal dalsänkning, där prästgården
hade äkrar och ängar. Denna väg genom däl-
den var den enda, som förde upp tili berget.

Vid ledet, som förenade kyrkplanen och
spången, stodo några män och betraktade präst-
gårdens dräng, som hade borttagit gångbräderna
och nu staplade dem på gärdesgården för att
göra den högre. Drängen tycktes ingalunda vara
belåten med det uppdrag, som gifvits honom,
och hän mumlade tili hälften för sig själf, tili
hälften för de kringstående:

Tror hän att hän på detta sätt kan spärra
vägen tili himlen för dem? Öfver stängslet kom-
mer nog själen i alla fall och lär knappast fråga
efter Handolins förbud och böter.
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■— Bättre syssla kunde du ha, Matti.
Detta år fär hän befalla mig att göra

hvad hän vill, men efter allhelgona klär jag
mig i skörtdräkten, ja, det gör jag, om det ocksä
vore endast för att reta honom.

Under frukosten brast Handolin plötsligt ut
i ett skallande gapskratt.

Har du, sväger, värit och sett på Mattis
gärdsgårdsreparation?

Ja.
Öfver kunna de nu ätminstone intekomma,

men kanske borde man ocksä täppa tili sprin-
gorna för de svinen.

Säsom svar härpä yttrade Karolina, blek
och uppbjudande ali sin själsstyrka, vänd tili
Antero:

Värdinnan på Ilpola bad mig framföra
en hälsning tili dig och bad ocksä dig vara väl-
kommen tili dem.

Jaså, tack, jag kommer mycket gärna.
Där fär du råka pappas och mammas

gamla vänner och bekanta.
Hvilka andra begifva sig dit? frägade

Handolin.
Jag har nog ocksä ämnat mig dit till-

sammans med Antero, sade Karolina och reste
sig för att taga en assiett, som stod framför
mannen.

Du? Hvart? Tili Ilpola?
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Blodet hade stigit Handolin åt hufvudet,
hans öron brände, den tjocka nacken var nastan
blä. Med darrande hand fyllde hän sitt glas
med svagdricka, tömde det i ett enda drag tili
botten, kastade en förgrymmad blick pä Antero
och Karolina, steg därpå upp och rusade tili
sin kammare, hvars dörr hän smällde igen. Så
hörde man honom häftigt vandra fram och till-
baka i rummet, stöta tili stolarna och mumla för
sig själf.

Kanske jag ändå inte borde stam-
made Karolina.

Om du inte gör det nu, sä kan du ald-
rig mer göra det.

Ja, ja, jag skall nog lät oss gå
det mä hända hvad det vill, hän må göra hvad
hän vill.

Tror du verkligen, att hän skulle väga
göra något?

—■ När hän är vid sådant lynne som nu, är
hän i stånd tili hvad som helst. Jag har ännu
aldrig sett honom sända mig en så ursinnig
blick som nyss men lät oss gä lät oss
begifva oss af nu strax. Vi gä den här vägen,
genom köket .

. .

Nej, vi gå denna väg, vi behöfva inte
frukta för något.

Ja, ja, som du vill.
Först då de hunnit fram tili kyrkan och be-

funno sig inom dess hägnade omräde, lugnade
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sig Karolina. Hon förändrades plötsligt i sitt
sätt, hennes blick fick ett uttryck af frid och
lycka.

Gudskelof, ack, hvad jag nu känner mig
väl tili mods! Se, där komma de redan, låt
oss taga plats här!

Erän Ilpola nalkades nu ett långt tåg, sling-
rande sig utmed strandens krökningar, stundom
doldt bakom träden, stundom åter framskym-
tande mellan dem. Det drog upp för vägen tili
kyrkan, först männens grä skara, sedän kvinnor-
nas blä. Dä de främsta hunnit fram tili kyrkans
port, hade de sista ännu hälften af vägen kvar.

Hvarifrån hade plötsligt denna väldiga män-
niskomassa kömmit? Hade hela det finska fol-
ket klädt sig i grått och blätt? Och det före-
kom Antero, som hade det icke funnits männi-
skor annorstädes, som hade hela världen här
vandrat fram mot sitt utstakade mål. Och hän
där, hän ville med ett led spärra vägen för dem!

I spetsen för tåget gingo samma män, som
nyss värit på prästgården. Det stängda ledet
stod nu vidöppet, och vid ledstolpen stod Ilpola-
bonden, som bjöd dem vandra stigen fram och
varnade dem för att nedtrampa åkern.

Antero och Karolina stodo invid kyrkans
vägg och väntade på, att täget skulle draga förbi.
En äldre och en yngre kvinna skilde sig ifrän
de öfriga och kommo för att hälsa. De voro
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båda iförda dräkter med skört, men deras an-
letsdrag vittnade om, att de voro ständspersoner.

Här är Antero, sade Karolina. Detta
är kantorskan, änkan efter vår förre kantor, och
hennes dotter, Emma.

Antero kan naturligtvis inte komma ihåg
mig huru skulle det vara möjligt men
Antero har nog många gånger suttit i min famn.

Bådas, moderns liksom dotterns, ansiktsut-
tryck var öppet och vänligt, och deras hand-
tryckning var varm och mjuk. litan att fort-
sätta samtalet begynte de vandra framåt med
Karolina, och Antero blef ett stycke efter dem.

Då de sista gått genom ledet, slöt Ilpola-
bonden det med egen hand. De främsta när-
made sig då bergets fot. När Antero såg dem
skrida upp för branten med en smula böjda
skuldror och afmätta steg, i hvilkas långsamma
takt också hän själf snart föll in, än försvinnande
bland det tätä löfverket i en lummig björkdunge,
än åter framtågande längs dikesrenen af ett gam-
malt svedjefält, uppdykte i hans minne en bild,
som hän sett nägonstädes i sin barndom: en
smal stig, som slingrade sig uppför en brant
bergsluttning, där de troende vandrade upp tili
himlens salighet, under det att en annan skara
pä en bred väg dansade ned mot förtappelsen.
Icke ett ord uttalades, icke en röst hördes, här
och hvar uppfångade man endast ljudet af en
undertryckt hostning. Ingen såg sig tillbaka, in-
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gen blickade ens åt sidan, alla stirrade rakt
framför sig. Den nedersta delen af sluttningen
var beväxt med löfskog, och där hade ett frodigt
gräs och präktiga bärstånd spirat upp. Något
högre upp vidtog ett gammalt, för länge sedän
brändt svedjeland, där sotiga trädrötter och svart-
nade, nästan förkolnade stammar betäckte mar-
ken. Stundom skädade Antero tillbaka, och hän
såg ödemarken för hvarje minut tilltaga i vidd
och storhet. Då prästgården och kyrkan emel-
lanåt försvunno ur hans äsyn, säg hän icke en
enda människoboning; det tycktes honom, som
hade det icke funnits människor annorstädes än
här. Hvar bodde alla dessa, hvarifrän hade de
kömmit, hvart ämnade de begifva sig? Alit var
som en saga, som en dröm. . .

Tonerna af en psalm nådde Anteros öron.
De befunno sig ånyo i en löfskog, en lummig
björkhage, hvars yppiga grönska skymde nastan
ali utsikt; endast midt framför dem, där den
branta stigen något vidgade sig, skymtade ett
stycke af tiimien med sinä ljusa skyar. Sedän
reste sig inför dem Stora, kala klippblock, och
mot och invid dessa aftecknade sig hufvuden och
ryggar, och då Antero tagit ännu några steg, säg
hän människomassan ringla sig samman som ett
hoprulladt band männen innerst och omkring
dem kvinnorna på en rund, jämn platä, snar-
lik en borggärd, hvilken pä en sida omgafs lik-
soin af förvittrade klippruiner, pä en annan äter
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fästet och fjärran bergskammar blånade.

Midt på den öppna platsen stod en gammal,
redan tili hälften murknad björkstam, och kring
denna lägo flata stenhällar, större och mindre,
en högre än alla de andra. Folket lämnade
vördnadsfullt mm för Paavo och de mest an-
sedda bönderna, hvilka togo plats på stenarna.

Sången räckte annit en stund. Antero satt
vid skogsbrynet bakom kvinnorna och såg fram-
för sig deras betäckta hufvud och männens
bara hjässor, här och hvar några ansikten, alla
orörliga, som hade de värit bildstoder, statyer,
bedöfvade, hemlighetsfulla varelser, med hvilka
ocksä hän hörde samman, i hvilka också hän
höll pä att uppgå. Dagen var lugn och
sval, himlen var öfverdragen af lätta skyar,
bakom hvilka solen dolde sin skifva. Sången
sväfvade som ett mystiskt sus genom luften, det
var, som hade ingen sjungit, men tonerna likväl
strömmat fram ur allas bröst. Antero greps af
samma förnimmelse, som stundom plägade bemäk-
tiga sig honom, dä hän befann sig på en kyrko-
gård, där hän kände sig allena, men där det på
samma gång tycktes honom, som hade alla de,
hvilka slumrade under jorden i de dödas boning-
ar, ägt lif och värit närvarande.

Plötsligt vaknade hän upp ur sin förtroll-
ning, verkligheten fattade honom pä nytt, då
sången upphörde och allmän tystnad inträdde.

21 321
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Där satt ju Karolina på marken alldeles framför
honom. Den gamle, silfverhårige prästen, som
nyss underhandlat med Handolin framför präst-
gärdens trappa, reste sig frän sin plats. Hän
stod några ögonblick tyst, hans uppträdande var
lugnt och värdigt. Då hän började tala, var
rösten fast och djup, hän hvarken höjde eller
sänkte den, hän tog icke om ett enda ord.

Kare vänner, begynte hän, jag hade hop-
pats att här liksom annorstädes få förkunna Her-
rens ord i hans eget tempel, som edra förfäder
med svett och möda uppbyggt. Då hade ju enhvar
som velat kunnat komma för att höra, hurudan
den s. k. villolära är, hvilken vi sägas utbreda
kring världen i syfte att uppvigla och upphetsa
människorna. Jag vill icke förebrå eller fördöma
någon, ty hvar och en mä svara för sinä gär-
ningar inför Herren, som gifver hvarje sin tjä-
nare dess lön för hvad hän gjort ochunderlätit
att göra. Låtom oss därför icke knota nu, dåvi
befinna oss under hans eget höga tak, i det
Herrens hus, som hän i tidernas morgon upp-
byggde, då hän skilde vatten ifrän vatten och
mörkret ifrän ljuset. Hän skapade ju också
höjderna fördenskull, att vi skulle uppstiga på
dem och frän dem rikta vära blickar allt högre.
Öfverallt, pä hvarje ort, är hän närvarande, och
vi behöfva icke tanka pä tid och mm, då vi
tjäna och tillbedja honom, om vi blott göra det
i anda och sanning. Men det tyckes mig lik-



323

väl, som skulle vi i vära själar och i vära hjär-
tan stä honom närmare här uppe, där vi i tan-
karna sträcka vara händer emot honom, liksom
Moses på berget upplyfte sinä händer, medan
hans folk, Herrens utvalda folk, i dalen käm-
pade emot hedningarna. Herren öfvergaf icke
sitt folk, och hän skall icke heller öfvergifva oss,
sä länge vi sträcka vär tros händer emot honom.
Hän skall visa oss och hela värt folk vägen tili
det förlofvade landet, föra oss dit in från våra
synders och vår otros öken, där vi intill nu
hafva famlat och ännu famla.

Jag vill tala tili eder nägra ord om den
plats, där vi nu befinna oss. Här, hvarest vi
nyss uppstämde vår sång tili Guds ära, bar, så-
som det spörjes, också fordom värt för det he-
liga korset och sin tro kämpande folk lofsjungit
den allsmäktige. Då invånarna i dessa nejder
ännu vandrade i hedendomens mörker, så säges
den förste förkunnaren af Guds evangelium här
hafva upprest det första korset, här på Ristivaara,
som också påstås hafva fätt sitt namn i anled-
ning af denna tilldragelse. Det förmäles, att hed-
ningarna velat döda honom, som här förkunnade
Herrens budskap, men Herren höll sin skyddande
hand öfver honom, och hän förtärdes icke af eld
och skadades icke af köld, men i stället träffades
hedningarnas egna afgudar af blixtens flamma
och förbrunno tili aska. Från detta berg och
från kyrkan och prästgården där borta utbredde
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sig sedän Jesu evangelium tili de aflägsnaste
ödemarker och trängde in i människohjärtats
dunklaste gömslen. Mänga gånger brändes kyr-
kan, mänga gånger sköflades prästgården och
fördes dess inbyggare som fångar tili främmande
länder. Men åter fostrade och hitsände Herren
nya män, och på nytt upprestes hans tempel och
med ny kraft förkunnades hans ord. Folket var
nu icke mer hedniskt, det ägde ju redan kun-
skap om den ende, rätte Guden, men vilja att
lyssna tili hans kallelse saknade det ännu. Det
var förblindadt i sin synd, förhärdadt i sin ondska.

Underbara hafva Herrens vägar värit, pä
hvilka hän ledt det finska folket, men under-
barast just i denna nejd. De gamla kuona
ännu förtälja, huru hän en dag lät sin ande
strömma öfver denna trakt liksom fordom i apost-
larnas tid, och där borta på ängen, öfver hvil-
ken vi nyss vandrade, föll folket för Herrens
kraft liksom dödt tili marken. Människorna
dogo likväl icke, men de skådade himmelska,
sällsamma syner, och de talade med många-
handa tungomål, hvilka Herren lärde dem liksom
i apostlarnas dagar. - Och någon tid därefter,
då fienden ånyo visat sig i Herrens vingård för
att utså sitt fördärfliga ogräs, sände hän hit en
kraftfull rödjare, den i Kristus afsomnade Hag-
man, ledde honom nastan vid handen hit för att
predika, väcka, segra med makten af sitt ord,
straffa och uppmjuka alla förhärdade hjärtan. I
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som hörden honom här och voren hans lärjung-
ar, I veten bättre än jag, hvad som skänktes
eder i honom och hvad som fråntogs eder, dä
hän bortrycktes under det Stora nöd- och sjuk-
domsåret. Såsom gammal vän tili honom allt
ifrån ungdomsåren, då Herren väckte oss båda
och förunnade oss nåden att gemensamt begab-
bas och förhånas af världen för vår tros skull,
har jag nu velat påminna eder om honom. Vi
hafva icke fått sammankomma uti hans gamla
kyrka, men vi aro ju här, här på hans berg,
hvarest också hän mängen gäng talade, då kyr-
kan blef för trång för alla dem, som ville höra
lifsens ord från hans läppar. Jag skulle gärna
upprepa för eder hans ord, som alltid voro Guds
ord, rent och oförfalskadt, ty bibeln var hans
bok och därur öste hän sin visdom, icke ur
människornas skrifter. Men nu förmår jag icke
tala mer, mä därför hans kamrat och gamle vän
Paavo fortsätta I Vackert skulle det likväl vara,
om I tili hans minne och eder egen uppbyggelse
villen sjunga hans psalm, den sång, som var
honom kärare än alla andra.

Hän steg ned från stenen och satte sig vid
dess fot med knäppta händer. I detsamma upp-
stämdes psalmen, som alla kunde utantill med
undantag af Antero, i hvars minne endast melo-
din hade fäst sig. Dä en bondkvinna, som satt
i närheten af honom, märkte, att hän icke deltog
i sängen, framtog hon, allt under det hon sjöng,
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sin psalmbok ur fickan, slog upp den och räckte
den åt honom. Antero följde tili en början ti-
gande med orden, men föll sedän efter en stund
in i sängen. Hän var som en af dem, hän smälte
samman med dem, och ehuru hän visste och
förstod, att hän endast gripits af en tillfällig sin-
nesstämning, sä öfverlämnade hän sig likväl däråt
och lät den rycka honom med sig, och hän erforin-
tet behof att kampa däremot säsom för en tid se-
dän på Rajavaara. Hän lade märke tili, att
nägon betraktade honom, att nägon hviskade nå-
got tili en annan, som sedän längsamt vände sin
blick mot honom och fixerade honom under fort-
satt sång. Vetskapen om hans närvaro tycktes
sprida sig från man tili man, den tycktes nå äfven
den innersta kretsen, där de äldsta tagit plats. Äfven
den gamle prästen, som nyss hade taiat, fick
veta, att Hagmans son var tillstädes, och för-
sökte upptäcka honom med en blick, som lyste
af välvilja och godhet. Längre bort reste sig nägon
för att se bättre och satte sig åter ned och hvi-
skade nägot ät sin granne, som följde exemplet.
Inom kort hade alla varseblifvit honom och be-
traktade honom nu forskande, under det de stela
och allvarliga sjöngo sin säng, i hvilken de ned-
lade ali sin kansia, ali sin hänförelse. Hän hade
knappast kunnat tro, att dessa sträfva läppar, dessa
grofva bröst förmädde framtrolla så mjuka, varma
och smältande toner.

Under det Antero hörde, såg och deltog i
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likväl hans tankar delvis fjärran, vandrade andra
vägar. Hän var i Helsingfors på promotionen,
på Kontola, hän gick vid Naimis sida, hän hörde
Snellman tala, men allt var sä längt borta, för-
dunklades, skymdes af det närvarande ögonblic-
ket. Och småningom fängslades hän helt af det
som tilldrog sig omkring honom, det var, som
hade hän hela sitt lif lefvat i deras krets, hän
förlorade förmägan att kritisera, hän mottog blott
intryck, väntade blott på hvad som komma
skulle, hvad som skulle följa på detta. Något
sädant som detta hade hän aldrig förr sett, men
på samma gäng föreföll det, som om hän upp-
lefvat allt detta någon gäng förut. Människorna,
berget, stenarna, ödemarken och sjöarna och hän
själf smälte för honom samman tili ett tili hälften
sagolikt nu; samma oförklarliga kansia, som mid-
sommarkvällen på kokkobacken gripit honom,
smog sig också nu in i hans hjärta.

327
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20.

Efter det de sista tonerna af sången förklingat,
inträdde några minuters tystnad. Man hörde
blott en hostning, en suck, en höks skri uppe i
rymden. Fågeln sänkte sinä vingar och ämnade
slå sig ned i toppen af en förtorkad björk, men
varseblef i detsamma människoskaran och sving-
ade sig ånyo snabbt mot höjden.

Då hörde man gubben Paavo säga:
Låt oss nu sjunga psalmen: „Min Gud,

på dig förtröstar jag“.
Nu skall Paavo tala, hviskade Karolina

tili Antero. Detta är hans ingångspsalm.
När sången var sjungen, reste sig gubben.

Antero hade svårt att i den man, som nu stod
framför honom, igenkänna samma person, som
hän midsommardagen sett gyckla i Kontola
prästgård. Hän stod där lugn och värdig, hans
blick var inåtvänd, som sökte hän nägot i dju-
pet af sin själ, men pä samma gång sväfvade
den ut öfver alla dessa tusendens hufvuden,
spanande mot ett hägrande fjärran. Plötsligt
upplystes den höga pannan och de sträfva, vä-
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derbitna kinderna af ett leende skimmer, men
läpparna krusades icke, och i detsamma begynte
hän tala:

Hän var nog en kraftig rädgifvare, aflidne
Hagman, såsom här nyligen yttrades, men det
säger jag, att aldrig kommer man in på himlens
väg med en annans bistånd. Stigar, som andra
banat, duga därvid tili intet, andras snöplogar
båta en föga hvad vore det väl dä för nöd,
om man som en båld och mäktig herre finge
åka vägen fram från gästgifveri tili gästgifveri i
en bekväm täcksläde vid den ljufliga klangen af
sin egen rättfärdighets ljudande bjällror och om
natten slumra godt i välbäddade, varma sängar

nej, nog mäste vi hvar och en i sin stad
själfva bryta oss fram genom syndens snödrifvor.
Vandringen pä korsets stig är snarlik den vilse-
gångnes irrande i ödemarken men icke så
att du litar på egen kraft och egen skicklighet

kraften och kunskapen om hvarthän du bör
vända dig måste Herren skänka oss. Utan hans
hjälp och hans näd skall du inom kort änyo
räka in i dina gamla spår. Nå, knappast var det
väl dock något sädant som detta du åsyftade,
gamle van, dä du nyss bad mig här redogöra
för Hagmans lära.

Nej, ingalunda.
Jag vill emellertid icke påstå, att det icke

för hvem som helst likväl kan vara godt att se
och höra, kuru en annan nått fram tili mälet
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om hvad annat förtälja väl apostlarna, Luther,
Bunyan ■— men jag vill endast säga, att måtte
hvarje kristens vandring vara hans egen vand-
ring hän mä dock gärna mottaga räd pä fär-
den det är tili och med hälsosamt och nöd-
vändigt att spörja och fräga sig för men
måtte hän sedän vara kari att i enlighet med de
räd och upplysningar som honom gifvits finna
vägen genom ödemarken. Men ett är af nöden
för enhvar, och det är, att de råd, som uttalas,
äro rätta och icke orätta.

Hän begynte blifva ifrig, hän gjorde försäk-
rande och bekräftande rörelser med hufvudet vid
sådana ord, som hän alldeles särskildt ville in-
skärpa hos ähörarna.

Mängen beträder likväl pä delta sätt den
väg, hvilken hän tror leda tili himlen: hän rusar
hufvudstupa fram vid minsta kallelse. Ty det
finnes icke nägon så förhärdad, någon så i sinä
synder förblindad som fätt mottaga helst nå-
gon kunskap om Guds ord att hän icke någon
gång i sitt lif har erfarit en kansia af ruelse öfver
hvad hän gjort. Nöd, hunger, sjukdom och dy-
likt väcker tili och med det mest förhärdade sam-
vete ur dess sömn. Men på den, mot hvilken
lifvet ler, den som har goda dagar och är belå-
ten med sig själf och hela världen, på den gör
Guds ord intet intryck. Sådana lämnar det i
fred, läter dem njuta, slumra och lättjas, väl ve-
tande, att kölden en gång skall drifva hem bo-
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skapen. Jag känner tili detta af egen erfarenhet,
och därom talade ocksä alltid Hagman. Med
sitt skarpaste gissel måste Gud slå mig, innan hän
fick lif i mig, i sin mörkaste ödemark måste
hän jaga mig, med hunger måste hän pina mig, i
sjukdom måste hän låta mig försmäkta, och då
ännu ingenting hjälpte, måste hän för att aga
mig genom mördarehand frånrycka mig min ende
son, innan hän fick det i ali ondskas, alla lustars
och alla begärelsers smutspöl nedsölade svinet
att, tjutande öfver sin egen eländighet, återvända
tili vårdaren Stanna där, betänk hurudan
du är, betänk om du, smutsig och usel som du
är, pä nägot sätt kan anse dig lämplig för
himlen!

Ja, ja.
Sant säger hän.
Nej, kare vänner, när det gäller salighe-

tens sak får man icke vandra sinä egna vägar,
man fär icke tanka pä att förströ sig och roa sig,
icke komma och gä när man har lust, icke väljä
den väg, där gärdet är lägst och stigen lättast
att vandra, utan man bör gå fram på den väg,
där smutsen är värst och där ledet är trängst
där tvingas man att stanna, där måste man ropa
och klaga; „Ack, Herre, fräls mig ur min elän-
dighet, förlåt mig minä synder och förhjälp mig
in på den sanna bättringens stig! “ Alla ditt
samvetes anklagelser, ali din egenrättfärdighet,
ali din ondska, som plägar dig, allt detta skall
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du lägga ned inför din allvetande Herres fötter.
Sätt dig där och lugna dig och låt ditt samvetes
dom falla öfver ditt hufvud, känn och erkänn
din egen uselhet och spjärna icke emot den näpst,
som ligger i denna skuldförnimmelse, ty ju större
denna är, desto bättre för dig. Anförtro dig med
längtansfullt hjärta åt den frälsare, som i ordet
blifvit oss utlofvad, bed om nåd af Herren och
gif honom aran!

Med växande spänning, nyfikenhet och för-
undran hade Antero lyssnat tili det liffulla, egen-
domliga talet. Hvad gällde egentligen frågan?
Hvad äsyftade hän? Hän kunde icke göra det
alldeles klart för sig. Orden hörde hän nog,
och de inpräglade sig i hans själ, men deras in-
nehäll, deras rätta betydelse, hvad som dolde
sig under dem, det fattade hän icke. Där, där!

utpekade man för honom, liksom lotsen för
den oerfarne och närsynte förgäfves visar ett sjö-
märke men dessa andra, de se, de se redan
pä långt häll, hvart man skall styra kosan, hvar
farleden går, hvar man tili slut skall hamna, ty
de hafva redan förut värit med om färder på dessa
farvatten. Och huru egendomligt är icke hans
tai om Gud som om en gammal bekant och
van, hvilken hän besökt, med hvilken hän taiat, hvil-
ken ledt honom vid handen och gifvit honom råd.

Begynnelsen är således alltid Guds Stora
nädeverk, fortsatte Paavo. Den, som kömmit i
nådatidstillståndet, börjar nu vandra helgelsens
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väg mot lefvande Gud. Men en vägskillnad
står inför dig, innan du ens kan ana det. Den
som räkat in pä orätt väg, begynner smäningom
hvila sig på de nådebevis hän fått emottaga, och
i stället för att hän på egen hand skulle vända
om och skynda tillbaka, börjar hän lättjas som
ett godt gödkräk, fetmar och sväller andligen,
och då samvetet ansätter honom för hans sorg-
löshet, söker hän tröst i yttre andaktsöfningar:
laseri, goda gärningar och annat dylikt. Förli-
tande sig på Herrens nådelöften önskar hän på
detta sätt ånyo Hksom tidigare vid den första
omvändelsen förvärfva sig nåd och tillgift
af Gud. Hän uppgår i utöfvandet af kristliga
dygder och blir småningom så fången i sinä
egna inbillningar, att tili slut ingenting annat än
skenhelighet återstär. De oerfarne uppfatta icke
hela djupet af detta bedrägeri, ty det har ett fa-
gert skal, denna verklighet har en förförisk yta.
Småningom gripas de af en ännu större blindhet
än förut, en blindhet, i hvilken intet mer kan
öppna deras ögon. Sig själf ovetande insöfvas
de i en tilltagande likgiltighet och bekymmerlös-
het, deras fel och synder blifva allt flere och
större, och slutligen begynna de fördraga och
älska dem och affalla för alltid från nåden
och Gud.

Antero lyssnade och försökte förstä. Är jag
en sådan människa? frågade hän sig själf. Har
jag erfarit nägot liknande? försökte hän utrann-
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saka, men hän kunde icke komma tili någon klarhet.
Där fanns ett djup, en fin psykologisk sanning,
en anmärkningsvärdt skarp och säker iakttagelse-
förmåga . . . Var det denne gubbe som ägde
denna Stora människokännedom, hade hän ge-
nomgått allt detta? Antero förlorade för en stund
tråden i hans tankegäng under sinä försök att
på sig själf tillämpa, hvad hän nyss fätt höra.
Paavo hade emellertid gjort ett litet uppehäll och
fortsatte nu:

Men andra väckta, andra, som kömmit i
nädatillståndet, begynna följa Guds kallelse pä
ett annat sätt. Dä du blir dragen tili Herren, så
fär du icke själf blifva en medlare mellan honom
och dig, ty vi hafva en annan medlare hos Fa-
dern. Stä blott på din plats liksom en dömd
missgärningsman och ropa och sucka hvarje
stund: „Hvar är du, Herre, min benädare, se tili
mig, ty du har makt att förbarma dig öfver
en syndare liksom att förskjuta honom?“ Be-
tvifla icke att Herren skall skänka dig sin nåd,
ty Gud häller alltid sitt ord, men längta likväl
alltid efter Herrens närvaro och det af honom ut-
lofvade nädatillståndet. Föreskrif aldrig Herren
något, utan böj dig under hans allvisa rädslag.
Låt aldrig förtviflan drifva dig tili misströstan för
dina synders skull, säsom det skedde Iskariot,
utan bida, bida och tro, att nådens soi en gäng
genom Kristus skall lysa öfver dig, dä Herrens
stund är kommen. Ty se, så länge din kristen-
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dom i dina egna ögon är dålig, så länge är det
ett säkert tecken pä, att den helige ande har sin
boning i ditt hjärta. Så sade också salig Hag-
man, med hvilken jag ofta grubblade öfver dessa
ting. Men om din kristendom i dina egna ögon
är god, så vet, att då är din fromhet af samma
slag som fariseernas. Men då du förnimmer, att
du blifvit delaktig af fattigdomens anda, skall
denna snart föra dig allt närmare Kristus, och
du skall icke djärfvas yfvas öfver din visdom,
liksom de skenhelige yfvas öfver sin aldrig kända
frid med Gud. Om du är svag, så fly tili Kristus
sådan du är. Tag honom tili din beskärmare
och anropa honom i din syndanöd om lif och
anda och gör bot och bättring, förnya ofta ditt
nådeförbund med Gud, så att du mätte blifva
skicklig att tjäna andra. Om ett kors blifver dig
pålagdt, antingen ett jordiskt eller ett andligt, så
begagna det tili ett fastare föreningsband mellan
dig och din frälsare. Lär dig att ständigt lita på
Kristi rättfärdighet, äfven under svåra tider, och
spörj aldrig ditt förvillade förstånd, om du får
hoppas pä din frälsare. Men ännu är det en
sak, rörande denna längtan efter Herren, som jag
vill lägga på minnet man får icke vända sig
tili honom endast stundom, efter långa uppehåll,
under härda dagar, då man drabbas af ofärd,
eller då man påminner sig nägon hemsökelse,
nej, vär längtan mäste flamma med full och klar
låga också under medgångens stunder, annars kan
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man icke varda salig vår längtan mäste vara
lika beständig som vår bedröfvelse öfver vår synd-
fullhet vänd därför alltid tillbaka tili Herren,
klappa pä porten dag och natt, ty den som sö-
ker Herren, hän finner honom slutligen, och ingen
skall dä kunna rycka oss ur hans hand. Låtom
oss därför med alla vära synder, med ali vår brist
träda fram inför honom, som ensam förmår frälsa
oss vilsekomna och förtappade, hvarje dag, hvarje
stund. Du kommer nu hem, ditt sinne upptages
af mångahanda ting, men återvänd igen tili honom
och undra icke öfver de ansträngningar och svårig-
heter du möter, ty den väg, som leder tili lifvet,
är smal och stenig. Sädan är korsets väg.
Du ser den aldrig föra fram tili målet, i lifvet
blir du stående vid porten, tili dess Gud slår upp
den och läter dig träda in, då stunden för ho-
nom är kommen att förkunna för dig, att din
stund är kommen. ■—

Hän fortsatte ännu sitt tai, hän utvecklade
sinä tankar om människan, hvars uppgift är att
kampa och längta och bida och lära sig hålla
ali egen förtjänst för värdelös och ringa. Först
stöttes Antero tillbaka af denna lifssyn, men se-
dän begynte den fängsla honom genom sin ny-
het och originalitet. Hän började tro sig förstå
alla dessa människor och det tycktes honom,
som hade också något rörande honom själf blif-
vit klart för honom. Denna längtan, denna kamp,
detta spännande af alla krafter och detta hjälp-
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honom så underbart, och icke blott honom,
utan männe icke oss alla, hela folket, ja, slutli-
gen hela mänskligheten? Vi få nog alla skåda
vår lycka och vår salighet, liksom Moses såg in
i det förlofvade landet. Vi måste det. Men af
denna nödvändighet hade nu gjorts en dygd,
denne gubbe hade upphöjt det tili ett religiöst
lefnadsmål.

Hade hän själf kömmit tili detta resultat?
Hade hän på grund af egna erfarenheter skapat
sig denna lifsåskådning? Sådant grubbla dessa
öfver, i sådana spörsmål fördjupa sig dessa
lifvets allra största och viktigaste frägor; allt an-
nat är ringa, obetydligt för dem, för dem alla.

Deras värld sträcker sig icke utöfver dessa
ödemarker, deras jordiska verksamhetsfält öfver-
skrider icke allmogens vanliga sysslor och arbe-
ten och likväl är deras värld på samma gång
ulan gräns. De tänka icke pä jorden, pä folket
och på huru dess lycka skall skapas. Hän hade
ju nog läst om denna rörelse, hän visste ju, att
den uppbars af tusen sinom tusen, men aldrig
hade den trädt emot honom sä lefvande, på så
närä håll, med sädan samlad styrka; det var, som
skulle det icke i hela världen ha värit eller kun-
nat vara fräga om nägot annat än detta. Hän
betraktade Paavo, hans en smula krokiga ge-
stalt, hans hvita hår, hans liffulla ögon hän
såg hela denna rnänniskomassa omkring honom

22 337
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det fanns hos honom något apostoliskt, nå-
got förhistoriskt.

Talet närmar sig sitt slut. Paavo vänder sig
med en bön tili Herren, att hän måtte hägna
detta sitt folk, icke lämna det vind för våg, utan
väcka detta kara Finland tili sann själfkännedom

att hän icke måtte skänka det lekamligt öfver-
flöd och för mycken jordisk lycka, utan hälla
det i fattigdom att hän icke måtte fostra det
tili öfvermod och maktlystnad och längtan efter
rikedom och prakt, utan tili ödmjukhet inför Her-
ren och sådant sinnelag, att det en gång kunde
ärfva himlens salighet.

„Väcka detta kara Finland tili sann själfkän-
nedom“ - men efter detta sträfvade ju också
hän själf, Antero. Fanns här säledes en före-
ningslänk . .

.?

Men om det också icke förhölle sig så,
tyckte hän sig likväl hafva fått bekräftelse på sin
beundran för det finska folket. Frän hvilken
sida hän än betraktade det och i hvilka olika
förhållanden och villkor hän än träffade det,
ständigt, öfverallt var det lika ursprungligt och
intelligent. Det var moget för utveckling, fram-
steg, förnyelse hän fick på nytt förtroende för
sin renässanside, den erhöll nytt innehåll, ny be-
tydelse. Hän beundrade denne gubbe liksom
hän beundrat männen på Karila. De voro hvar
i sin stad märkesmän för vårt folk. Hän hade
ändå inte bort skrifva tili Lauri så som hän skref.



Men jag skall skrifva tili dem ånyo, jag vill
öppna deras ögon, jag vill lära dem förstå de
väckta! De stå utanför denna rörelse, de hafva
icke sett dess anhängare i deras rätta ljus, i de-
ras rätta gestalter. De bedöma alla i enlighet
med Helanders häftiga predikningar, men de
borde höra denne man, när hän talar säsom
nyss ... Ja, jag kan nog förstå och uppfatta
dem, men de, de skulle aldrig kunna förstå
mig . . .

En psalm hade just förklingat. Hvad hade
hän tänkt, hvad hade hän drömt? Hän mindes
det icke mer, hän försökte på nytt återkalla i
minnet sinä tankar och intryck, men i detsamma
begynte man bryta upp. Rajavaara-bonden stod
framför honom och räckte honom handen, och
sedän kommo ilpola-bonden och hans hustru och
bädo honom vara välkommen tili dem. Andra
nalkades honom nu också och bildade en krets
kring honom. Tili och med den åldrige prästen,
hans fars gamle van, kom och tryckte varmt hans
hand.

339
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21.

Antero satt i Ilpola stora stuga vid ett längt,
dukadt bord, på sin ena sida hade hän rajavaara-
bonden, på den andra sin faders gamle vän, prä-
sten, som taiat på Ristivaara. Vid ändan af bor-
det satt Paavo. På spiseln stodo väldiga grytor,
ur hvilka flickorna och värdinnorna i stora trä-
koppar serverade gästerna. Alit gick lugnt och
stilla, utan buller och bråk, kvinnornas mjuka
skoplagg berörde ljudiöst golfvet.

Alit flere hade under återfärden från berget
kömmit för att hälsa på honom, allt emellan
hade nägon ny af faderns forna vänner kömmit
och skakat hand med honom. „Man mäste nu
riktigt med handslag hälsa salig Hagmans son
välkommen tili oss“ „Jag kände mycket väl
er far“ „Er mamma och jag voro så goda
vänner“ och det plågade honom nastan, att
hän icke kunde sluta sig tili dem, såsom hän
skulle ha önskat, att hän icke kunde tala deras
dialekt och att hans dräkt så bjärt afstack från
deras, bäde i färg och snitt.
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De tycktes alla vara glada öfver att se ho-
nom, hän märkte att bordsgästerna alltjämt
iakttogo honom, utpekade honom för hvaran-
dra och talade om honom. Huru goda, vänliga,
fördragsamma och hjärtliga voro icke dessa män-
niskor och det, ehuru de visste, att hän icke
tillhörde deras krets och att hän var en vän tili
prästgårdsborna!

Hans fars gamle van tycktes vara nastan
rörd öfver sammanträffandet:

Jasä, jasä, du är säledes Antero.
Din far och jag voro sidokamrater i skolan allt-
ifrån första klassen tili den högsta, vi aflade
samma examina sedän skildes vi åt, men rå-
kades likväl ofta. Herren väckte honom förr än
mig, hän var i fräga om mig ett redskap i Guds
hand liksom i fråga om så många andra.

Lugnt och stilla berättade hän sedän episo-
der frän tiderna för deras vänskap: huru de blif-
vit relegerade från universitetet, dä man miss-
tänkte, att deras religiösa nydaningsplanerinnehöllo
något politiskt misstänkt, såsom man ju alltid
inbillar sig, huru de sedän tillsammans med flere
andra blifvit instämda för domkapitlet och huru
de blifvit dömda tili ett ärs suspension huru
en religiös tidskrift, hvilken de gemensamt redi-
gerat, blifvit indragen.

Din far hade en ledig penna, hän kunde
verkligen underbart lätt uttrycka sinä tankar icke
allenast muntligt, utan också i skrift. Som yngre
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visade hän äfven prof pä poetiska anlag. „Du
hade bort blifva poet,“ sade vi kamrater ofta tili
honom, men hän besvarade detta med att bränna
upp alla sinä världsliga dikter. Nägra psalmer be-
varade hän och skänkte dem ät mig. Om du vill,
skall jag sända dem tili dig i synnerhet är
en af dem alldeles sällsynt vacker.

Antero hade icke vetat det minsta om allt
detta.

Hän hade läst och studerat mycket mer
än jag hän hade nog kunnat blifva tili och
med professor i teologi, om hän blott velat, men
hän ville hellre kvarstanna i sin ställning som
anspråkslös landtpräst, hän ville helt offra sinä
krafter för folkets bästa, ägna alla sinä ansträng-
ningar åt att upplysa och höja det. Hän hade
stått vid skiljevägen, hän hade värit utsatt för
stora frestelser, men hän valde hvad som var
rätt. Men säg, hvilka aro dina framtidsplaner,
min unge vän?

Antero svarade, att hän ännu icke hade det
klart för sig.

Har du inte tänkt på att blifva präst?
frågade den gamle varmt.

Jag fruktar, att jag inte bar den rätta
kallelsen, kanske inte ens verklig böjelse.

Det är rätt, sade Paavo, som följt med
deras samtal. Sä skall det vara. Sä talar en
oskrymtadt säker. Man bör icke blifva lärare,
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innan man har kallelse därtill. Ännars blir det
endast en legoherde eller en brödpräst.

Ja, Paavo har nog rätt, sade den gamle
prästen och vände sig därefter på nytt tili
Antero.

Det var djupsinniga ord, som denne
gubbe i dag uttalade. Jag har nog ofta hört ho-
nom förklara ordet, men säilän så klart, så djupt
och så öfvertygande som i dag. Det är en märk-
värdig man. Dä din far och hän samtalade om
salighetens sak, så var det så, att ingen hade
kunnat tillägga något . . . ja, ja.

Antero granskade obemärkt den gamle prä-
sten. Hän var tandlös och grå med ett blidt
uttryck i blicken, det fanns hos honom något
svagt, hjälplöst och barnsligt hän var en så-
dan, som alltid ser upp tili någon annan, som
alltid måste vara fäst vid någon, måste vara nå-
gons lärjunge.

Under de sista åren råkades vi ganska
säilän, men vi korresponderade. Hän skref så
varmt om dig och undrade, hvad du skulle blifva
här i världen, men anförtrodde dig likväl lugnt i
Herrens hand. Och du skulle nog inte ha be-
redt honora sorg och bekymmer, du ser så all-
varlig ut. Jag har inte haft glädje af minä barn,
de hafva alla vandrat världens vägar syndens
vägar. Fritänkare, gudsföruekare tili och med
sådana äro de.
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Gubben blef upprörd, hans spetsiga haka dar-
rade en smula, hän förde sin blårutiga näsduk
öfver sinä tunna läppar.

Hör du, förlät att jag frågar, men är det
sant, hvad de säga, att hän, den där Handolin,
behandlar din syster rått och brutalt?

Jag vet inte men inte torde allt vara
så som det borde

Ja, ja, stackars Karolina. Men nog
gjorde det mig ondt, att jag inte i din fars egen
kyrka fick uttala de minnesord öfver honom som
jag önskat uttala. Jag hade haft lust att ännu
en gång besöka alla gamla kara ställen där borta
på prästgården ofta kunde vi natten lång sitta
under den Stora hängbjörken, ända tills din mor
kallade oss in men nu kan jag inte begifva mig
dit, där har så mycket förändrats, ja, hvem hade
kunnat ana det. Ja, ja, ja, ja . . .

Man hade stigit upp frän bordet och gått ut.
Den gamle prästen stod en stund barhufvad i
farstudörren, hän hade glömt att taga pä sig hat-
ten, som hän höll i handen, och vinden lekte
med hans grå hår. Aldrig hade Antero sett en
gammat man med så barnsliga anletsdrag, så
oskyldiga och fridfulla. Kinder och panna voro
tulla af rynkor, men färorna voro grunda och
klara, de voro icke ristade af kamp och lidanden,
de liknade de spår, som hafvets eviga, långa dy-
ningar efterlämna i strandens rena, tina sand.
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■— Vi voro sä olika tili vara lynnen och na-
turer, din far och jag: hän var en kraftig, liffull
och väckande predikant af Luthers slag, ja

Antero hade velat säga honom något, ut-
trycka sin vördnad och sin sympati för honom,
men hän fann icke något lämpligt tillfälle, icke
lämpliga ord, och hvad skulle hän för öfrigt
ha sagt, då hän i alla fall icke hade kunnat säga
det, som mest af allt hade gladt hans fars forne
vän . . .

Värdinnan på Ilpola en stor, stätlig, fet
och välvillig kvinna kom ifrån visthuset med
bröd.

Hör nu, prosten, hviskade hon tili den
gamle prästen, ni är helt säkert trött efter mid-
dagen. Drag er undan tili boden, där kan ni hvila
er en stund.

Ja, ja, tack, det är ju nog verkligen sä,
att jag ...■— ja, om jag nu skulle taga mig
en liten lur

Antero stannade kvar där hän stod och be-
traktade gården. Hemmanet var gammalt och
hade ett förmöget utseende med sinä tvenne stu-
gor, sinä många visthus och bodar, där borta
lägo riorna och ladorna, som skymtade fram vid
skogsbrynet, och rundt omkring utbredde sig de
bördiga skördefälten. Hän märkte nogsamt, att
mycket arbete blifvit nedlagdt här, kanske i år-
hundraden, och fortfarande nedlades, skogsomrä-
den hade vunnits för odling, stenbunden mark
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hade upprödts och förvandlats tili grönskande
åkrar och ängar, och slutligen hade också det
välstånd, hvartill man sträfvat, blifvit uppnädt:
man kom tili rätta med egna resurser, man kunde
lefva sitt eget lif af yttre grannlåt och fåfäng-
lighet sågs icke ett spår, det läg ingen främ-
mande herrskapsprägel öfver gården hvarken
öfver byggnaderna eller deras invånare liksom
i Tavastland och Syd-Finland. Alit var hem-
gjordt, allt var enkelt grätt trä och grå vadmal.
Och då dessa människor nu redde tili fest, sä
spordes ingen bullrande glädje, intet larmande
jubel, högtiden antog en rent andlig karaktär,
det var en fest tili Guds ära; lifvets största
frågor diskuterades af ett inre behof, med en
oskrymtad hängifvenhet folkets egna, olärda
män uppträdde som lärare, skänkte lifvet verk-
ligt innehåll, länkade de särskilda sträfvandena
in på rätt bana. Här mötte man gammal kultur,
ursprunglig bildning aldrig hade hän tillförne
sett något liknande.

Och där borta pä kulien stod kyrkan som
stängdes för dessa! Kyrkan, hvilken hans fader
byggt och där denna kultur, om också icke ska-
pats, åtminstone utvecklats tili hvad den nu
var. Och i denna helgedom fingo alla dessa
icke inträda utom för att höra anklagelser, klan-
der, förebråelser och skymford, för det de voro
sådana de voro. Hvarför upplätos icke dör-

rarna af sig själfva, hvarför flögo icke luckorna
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upp på vid gafvel, hvarför begynte icke klockorna
själfmant ringa och kalla dem samman inom
templets murar? Hvarför skyndar jag icke dit,
rycker tili mig nycklarna, Springer upp i klock-
stapeln och ringer dem samman tili min fars
egen kyrka?

Gården var belägen innerst i en vik, huset
stod pä Strandsluttningen, och mellan slingrande
sund skönjdes fjärran i söder blånande fjärdar.
På gärdens gräslinda, invid gärdesgården och på
visthusens trappor sait folket lägradt vid sinä
matsäckar. Huset kunde icke undfägna alla med
mat, endast de inbjudna och de mest långväga
resandena, men åt alla bjöds likväl brännvin,
hvarmed de själfva fingo förse sig ur ett väldigt
kari, som stod i matboden. De sutto i spridda
grupper och förtärde under lågmält samtal sin
vägkost, som för mänga var lika mager som den,
hvilken Antero sett hos sin roddare. Alit hos
dessa människor fängslade Antero: deras utseen-
de, det sätt, på hvilket de uppförde och rörde
sig, ja, tili och med åto. Det fanns hos dem
något, hän kunde icke rätt uttrycka det, något sä
att säga värdigt, behärskadt, melankoliskt som
hade mältiden värit något betydelselöst och
pä samma gång låg det likväl mycken vördnad
och ödmjukhet i det sätt, hvarpä de handskades
med „gudsgåfvan“, hvarpä de bröto brödet och med
knifsudden bredde ett tunt lager smör öfver skifvan,
eller, om de icke hade smör, skuro den saltadefisken.
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Nägot afsides med utsikt åt sjön sutto i en
grupp nägra män, hvilka redan slutat sin måltid
och nu tändt sinä pipon Antero slog sig ned
bland dem, och de emottogo honom som en
gammal bekant, i det de fortsatte sitt samtal:

- Vi undrade just här, hvart pastorn nu
skall begifva sig, när hän riktigt bestått sig med
två roddare.

Antero kastade en blick mot andra sidan
viken och såg prästgårdens målade båt af-
lägsna sig från stranden. I aktern satt Handolin
och vid hvartdera ärparet en roddare. Ett stycke
högre upp på stranden invid bastun tyckte hän
sig igenkänna sin systers orörliga gestalt.

Hvart månne hän nu är på väg, hän kom
ju först i går från socknen?

Kanske har hän blifvit eftersänd för nä-
gon sjuk?

Det tror jag knappast. Och den ton,
hvari dessa ord uttalades, hade en skiftning, som
betydde: Hvem skulle skicka efter honom för
en sjuk?

I egna angelägenheter mäste hän vara
ute, eftersom hän tyckes ha sinä egna drängar
som roddare. Men Antero påminde sig nu
Handolins hotelser och gårdagens samtal med
klockaren.

Efter en stund yttrade en af männen, lik-
som uttalande ett resultat af allas i samma rikt-
ning gäende tankar:
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Man har ju nog hört, att hän redan länge
sökt nägon anledning att anklaga de väckta, ehuru
det icke lyckats. Men hvem vet, om hän inte
finner en lämplig förevändning däri att vi öpp-
nade det där stängda ledet.

Kanske hade det värit bäst, att man inte
alls öppnat det.

Hvem i ali världen tror du för en sädan
småsak skulle börja processa?

Drängen berättade i alla fall, att hän svu-
rit och hotat förskräckligt, då hän säg oss vandra
genom ledet. I första häftigheten hade hän äm-
nat komma upp tili berget för att jaga oss där-
ifrån, men sedän hade hän ändå vändt om och
gätt hem och ursinnig hotat med befallnings-
mannen.

Nog komma de att taga ut stämning
mot oss.

Mannen begynte nu påminna sig den Stora
rättegång, som för tio är sedän förts i Österbot-
ten och tili hvilken instämts bönder tili och med
från dessa aflägsna trakter, Paavo och Rajalainen
och llpolainen och ännu många andra, dels som
svarande, dels som vittnen. Präster hade blifvit
afsatta och andra hade blifvit dömda tili höga
böter, som de sedän fätt godtgöra med fängelse
på vatten och bröd. Och ändå hade man icke
kunnat uppdaga något annat „brott“ än att pen-
ningar insamlats för hedningarnas räkning och
att religiösa sammankomster hållits.
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Och för detta dömdes de? utropade
Antero.

Ja, då man inte hade bättre orsaker,
men i världens ögon är ju redan detta det svå-
raste brott. Om det stode i världens makt, så
skulle nog snart tili och med kyrkorna stängas.

Detta yttrades lugnt och fast, som hade det
icke värit minsta tvifvel underkastadt, att det
verkligen förhöll sig sä. Deras orubbliga säker-
het smittade äfven Antero. De tycktes icke hel-
ler det minsta tvifla på, att dylika förföljelser när
som helst pä nytt kunde uppstå. Och Antero
var nu i likhet med dem öfvertygad om, att
Handolin hade något ondt i sinnet mot dem och
att hän af denna anledning nu begifvit sig bort.
Hans båt aflägsnade sig snabbt, det var som
hade den skyndat sig, för att ett enastående till-
fälle icke skulle glida honom ur händerna, hvil-
ket lätt kunnat ske, om hän icke begagnade sig
af det rätta ögonblicket. - Kanske misstager jag
mig ändå? Men hvarför skulle icke denna möj-
lighet kunna tankasi Hade icke Hartman upp-
manat själfvaste prosten att angifva adjunkten för
dennes predikan på midsommardagen?

Fä se, om ej de nya förföljelserna, när
de en gäng börja, bli dubbelt värre än de förra.

Hvarför tror husbond det?
Jag tror det fördenskull mannen hade

genast svaret färdigt att då de kristna i forna
tider förföljdes, så blef alltid hvarje ny för-
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följelse grymmare och blodigare än den före-
gående.

En annan man inföll härvid;
Ja, i många afseenden är också de väck-

tas ställning i våra dagar lik de första kristnas.
Var det egenkärlek eller var det en oskrym-

tad barnslig visshet om deras saks rättmätighet,
som föranledde dem att jämföra sig själfva med
den första apostoliska tidens kristna? Det
uppriktiga, allvarsamma och fasta uttrycket i de-

ras ansikten gaf honom svaret på hans fråga,
och hade hän för öfrigt icke själf där uppe på
berget fått det intryck, att en anda, liknande den
som besjälade dessa, äfven mäste hafva härskat
bland den första kristna församlingens med-
lemmar.

Hän såg ett ansikte upplysas af ett leende,
och mannen sade;

Men det finnes nog en liten skillnad mel-
lan forntiden och dessa dagar. Aposteln Paulus
dödade de, men ännu ha de inte förmätt kröka
ett hår pä vår Paavos*) hjässa, om inte nägot
sädant, som af åldern fallit af hans hufvud.

Skämtet senterades och ingen stöttes af denna
jämförelse, allas läppar krusades af ett välvilligt
småleende.

*) Paulus på finska Paavo, däraf denna samman-
ställning.

Öfvers:s anm.
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Inte menar du väl, att vär gubbe här
skulle stå under ett högre beskydd än själfvaste
aposteln?

Ja, hvem vet? Men man ser nog, att en
stark hand beskärmar honom i alla faror.

Detta tycktes vara ett omtyckt samtalsämne,
och det framdrogs synbarligen för att väcka den
främmande herrns nyfikenhet. Och då Antero
gjorde en frägande min, öppnades mångas läp-
par, beredda att förtälja episoder, hvilka enhvar
väl kände. Men den, som senast haft ordet, hann
likväl före de andra säga:

Som tili exempel pä denna samma tings-
resa, då hans fiender hade beslutit mörda ho-
nom. De visste att hän under natten skulle
färdas frän en sammankomst, och de satte sig
pä lur vid vägkanten, enhvar med en sten i
fickan. De hade kömmit öfverens om, att då
gubben kom ensam vandrande, så skulle de stena
honom tili döds. Gubben kom och var, säsom
de beräknat, ensam, och då hän kom fram tili
sinä fiender, så sade hän endast sakta och öd-
mjukt: „Ja, jag är nog en likadan syndig stackare
som ni“ och mer behöfdes det inte för att
karlarna skulle kasta bort sinä stenar och låta
gubben gä i fred.

Nastan på samma sätt gick det också en
annan gång, begynte nu en annan, det var
vid tiden för den varsta förföljelsen, dä alla voro
liksom ursinniga på de väckta. Man låmnad^
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brott var nägot så vanligt, att hvar helst en sam-
mankomst hölls, dit kommo ocksä alltid fridstörare.
Befallningsmannen i vår socken hade gifvit sinä
vänner tillätelse, att hvar de än anträffade väckta
samlade tili möten, så skulle de fä fängsla dem
och tora dem tili honom. „Jag skall nog taga
värd om dem,“ hade hän sagt. Det hölls ett
möte hos oss, och Paavo var ocksä där, och vi
hade redan sjungit nägra psalraer, då en mängd
karlar rusade in genom dörren. Jag bad dem
taga plats, men de blefvo stäende vid tröskeln
och hviskade där med hvarandra. De voro så
uppretade, att de skuro tänder och knöto näf-
varna mot oss. Vi voro endast husets folk och
några grannar, deras antal var dubbelt större.
Gubben Paavo satt pä längbänken, klädd i sin
gamla vadmalsrock, och stödde sinä armbågar mot
knäna och gömde sitt hufvud i sinä händer. Det
såg ut, som om hän skulle ha grätit, men grät
hän verkligen, så tror jag ändå aldrig att hän
gjorde det af fruktan, fastän det gick en spådom
om honom, att hans blod en gång skulle utgju-
tas af fiendehänder. Snarare grät hän förden-
skull, att världen vandrar i mörkret och afskyr
Ijuset. Fridstörarna tycktes vänta, att gubben
skulle börja tala, då ämnade de synbarligen an-
gripa oss. Men då psalmen var sjungen, rätade
hän på sig och bad oss taga upp; »Min kropp
och själ och ande är Din egendom, o Herre kär!

23 353
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Bevara själf hvad dig tillhör, att intet ondt mig
skada gör.“ Själf sjöng hän psalmen med hög-
buret hufvud. Innan sängen var slut, hade redan
största delen af våra förföljare smugit sig bort.
Nägra stannade likväl kvar och hörde psalmen
tili slut och aflägsnade sig inte ens då, utan
dröjde hos oss hela kvällen, och de kommo med
tiden att blifva Paavos bästa vänner där ha
vi en af dem.

En mörkhyad man med bistert utseende,
som under den andras berättelse suttit allvarsam
och orörlig, smålog nu en smula och sade;

Ja, här är en, som inte är bättre än
Iskariot.

I närheten af honom satt en annan man
med liffull blick; hans leende, glada ansikte bil-
dade en egendomlig kontrast mot den mörka,
allvarliga dräkten.

En gång hade också en annan psalm en
förunderlig verkan, började hän. Det dansades
och spelades i en gård. Paavo vandrar förbi
och säger tili sinä kamrater: „Skola vi inte gä
in?“ Dessa tro, att gubben skämtar, men hän
säger igen tili en af dem: „Gå du in och sätt dig
bredvid spelmannen, och dä spelet och dansen
äro i sin fullaste fart, så lägg din hand på fio-
lens stråke, så att tonen blir ett skärande gnäll,
och du“ vände hän sig tili en annan „du
börjar sjunga: ’O, syndare, som säker är och
trygger’." De gingo så in och gjorde som gub-
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ben hade bedt dem, och när glädjen stod högst
i tak, så stötte den ene tili spelmannens stråke,
och den andre begynte med hög och kraftig
stämma sjunga: „0, syndare, som säker är och
trygger —Spelet och dansen afstannade ge-
nast, och innan psalmen var slut, hade dansföljet
undergått en sådan förändring, att alla begynte
sjunga samma sång, och då gubben föll på knä,
gjorde de dansande detsamma, och gubben bad
med dem många brinnande böner, och den su-
pige spelmannen blef med tiden en bättre män-
niska.

Man smälog och utbytte menande blickar,
hvilkas innebörd Antero förstod, då hän hörde en
hviskning i sitt ora: „Den där är just spel-
mannen.“

Männen tinade upp, enhvar försökte före de
andra hinna omtala nägon märkvärdig episod,
som hän päminde sig, många begynte pä samma
gång, och om berättaren fann, att hän hade
intresserade ähörare, så fortsatte hän, men om
åhörarna skänkte sin uppmärksamhet åt en annan,
afbröts berättelsen och påbörjades ånyo, då den
andre slutat.

Under en marknad i Kuopio hölls en
gång ja, det är inte så alltför länge sedän
en sammankomst i vårt stadskvarter. Sjunga vå-
gade vi inte, men ordet förklarades med dämpad
stämma af Paavo och några österbottniska präster.
Då begynte man plötsligt höra ljud af röster
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och steg utanför fönstret. De andra skulle knap-
past ha brytt sig om det, om inte gubben fått
en ingifvelse och plötsligt ropat: „Korten på bor-
det, finns här inte någon, som har kort?“ En
ung man hittade i sin ficka en kortpacke och
lämnade den ät gubben. Denne utbredde korten
framför sig på bordet. „Och hämta nu fort hit
den där brännvinsbuteljen, som vi nyss smakade
på!“ sade hän tili husvärden och ställde sedän
också den framför sig på bordet. „Har du spa-
der, så siä ut!“ ropade Paavo och låtsade inte
märkä, att fiskalen i detsamma trädde in i rum-
met. Denne åsäg en stund förvänad gubbens
kortspel och gick sedän sin väg, mumlande i
skägget: „De sade att det skulle finnas sekte-
rister här, men dessa äro sannerligen rätt-
trogna lutheraner.“

Berättelse följde på berättelse, anekdot på
anekdot. Antero fick höra, huru Paavo med kraf-
ten af sitt ord botat vansinniga och fallandesjuka,
huru hän med några få ord förmätt trösta och
upplifva sorgsna och bedröfvade. Antero satt där
som i medelpunkten i den krets, hvilken smäning-
om bildat sig kring honom. Ringen hade vuxit,
nya åhörare och nya berättare hade strömmat tili,
alltefter det de afslutat sin måltid. Hän begynte
nu skäda Paavo med deras ögon. De spunno
ett sagoskimmer kring hans gestalt, de sågo upp
tili honom som tili en nationalhjälte, hos hvilken
de återfunno sitt eget sinne, igenkände sinä egna
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dygder. Hän var der a s Snellman, deras Lönn-
rot, deras store, evärdlige sångare.

Ja, den gubben har nog värit med om
mångt och mycket.

Hvem har värit med om mångt och
mycket? frågade Paavo, som kom fram tili kret-
sen. Är det mig, som man baktalar här?

Ja, just er, det är just er som vi baktala
och beljuga.

Säg mig, Paavo, frågade den gamle prä-
sten, som nu kömmit från boden, där hän, sit-
tande på trappan, en stund åhört samtalet, jag
har länge ämnat fräga dig om en sak, som jag
ofta hört omtalas.

Jaha, fräga, fräga!
Det berättas, att det en gång tili dig

kömmit en man från en aflägsen trakt i Karelen
för att hämta dig tili en bekant, sora före sin
död hade önskat råka dig.

Ja, så förhåller det sig.
Du började göra dig i ordning för färden

och klädde redan på dig dina reskläder, dä du
plötsligt sade: „Den mannen behöfver inte mera
min tröst, hans vandring genom jordelifvet är
redan slut.“ Mannen, som skulle hämta dig,
återvände ensam hem, och då hän kom fram,
var den sjuke redan död; hän hade dött samma
minut som du förklarat för hans dödsstund. Man
säger, att du pä grund af en högre ingifvelse er-
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hällit vetskap om tilldragelsen hvarifrän denna
ingifvelse sedän må ha kömmit.

Paavo hade slagit sig ned på bodens trappa,
och med hopdragna ögonbryn och sammanpres-
sade läppar lyssnat tili prästens ord. Hän satt
tyst, men hans ansikte förrådde en viss sin-
nesrörelse.

Tänk om det var en djäfvulens ingifvelse,
sade hän sedän plötsligt i en ton, som försökte
vara skämtsam; men det läg likväl en konstlad
sorglöshet i hans röst, och i hans blick afspeg-
lades liksom en glimt af vidskepelse. Ja, ja,
tänk om det var djäfvulen —?

De öfriga visste icke rätt, om detta var
skämt eller allvar, och tycktes afbida den vänd-
ning hän själf skulle gifva saken.

Det kan lika väl ha värit en profetisk
aning, hörde man slutligen en röst ur hopen
svara liksom på alla de andras vägnar.

Ja, den aningen var just så profetisk,
sade Paavo, att om jag då hade gifvit mig af,
så skulle jag nog ännu ha hunnit råka man-
nen vid lif. Hän dog icke den stund jag inbil-
lade mig att hän dog, utan hän ropade ännu i
tre dagar och tre nätter efter mig, men tröstaren
hade lätit sig bedragas af den lede fienden. Så-
dan är eder profet.

Det inträdde en stunds tystnad. Sedän fort-
satte gubben:

- Pastan hän är bunden, så försöker hän
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ändå och lyckas också torvilla oss. Stundorrf
är hau så djärf och fräck, att hän, när hän icke kan
få mannen själf i sitt våld, gär lös på hans häst.
Hvad hände icke en gång? Jag skall berätta
det, eftersom det nu blifvit tai om dessa saker.
Jag bodde dä ännu hemma i min fars stuga, men
jag hade ingen frid, ty jag hade velat tala om
salighetens sak med nägra förtrogna vänner, men
hade icke sådana på närmare häll än två mil, och
det var endast tvenne kvinnor, en änka med sin
dotter. Om dagarna fick jag inte gå, och natten
var kort och vägen lång. Min längtan var lik-
väl sä stark, att den dref mig att göra nägot,
som inte var alldeles rätt: att taga hästen och
hoppa upp på dess rygg. Men i en dalsänkning
mehän två kullar, ungefär på haliva vägen, stan-
nade djuret och blef i samma ögonblick så svet-
tigt, att det icke hade ett torrt hårsträ på kroppen,
och det skakade som en frusen hund. Och äf-
ven jag kände en stark hand hvila tung öfver
minä skuldror. Tre gänger efter hvarandra må-
ste jag ropa; „Jag är återlöst med Jesu Kristi
b!od!“ innan djuret lyfte hofvarna från
marken.

Icke heller nu sade någon ett ord, man
tycktes blott vänta på nägot nytt.

Huru förklarar Paavo denna märkvärdiga
händelse? frägade den gamle prästen.

Nå, huru skulle du, präst och studerad
kari som du är, vilja förklara den?
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» Jag skulle förklara den så, att det var
din tro, som hjälpte bäde dig själf och din häst.

Rätt svaradt.
Ja, just så, hördes ett bifallande mummel

bland skaran.
Tron belönas, vantron bestraffas. Och

hän omtalade några exempel pä, huru Gud hade
straffat honom för hans vantro. Lange hade hän,
hindrande uppfyllandet af Herrens allvisa afsik-
ter, försökt skydda sinä svedjeland för frosten,
hän hade invid dem samlat stora högar af ris
och ruskor, hvilka hän bränt nätterna igenom.
Två nätter lät Gud minä försök lyckas och sve-
den var räddad, men den tredje natten visade
hän sin allmakt och fördärfvade sädden trots rök
och lågor.

■— Den gängen tog hän, men en annan
gång gaf hän, då jag själf förmådde intet.
Hän hade icke mera någon säd hemma, berät-
tade hän, och hän hade hungrat flere dagar.
Så rodde hän öfver sjön tili en granne, men hän
var så utmattad, att hän icke orkade hålla årorna
i sinä kraftlösa händer, och vinden fattade båten
och dref den tili en oväns Strand. Hän skulle
aldrig ha velat bedja denne man om nägot, men
detta tycktes vara Guds vilja. Men den rike hus-
bonden tog styft och stelt emot honom och gaf
intet, utan bad honom vända sig tili någon an-
nan. Hän förmådde endast tanka, att det såg
ut att vara Guds mening, att hän, den arme syn-
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daren, nu före sin död skulle förödmjuka sig in-
för sin ovän. • Jag hade icke kraft att begifva
mig annorstädes, men ville ändå inte stanna kvar
i stugan; jag lade mig därför pä bodtrappan och
tänkte: Lika väl kan jag dö här som hemma.
Men nu var Guds stund kommen, och han upp-
mjukade den rike mannens hjärta och befallde
honom gå att fylla min säck. Sådana Guds verk
mä tjäna den klentrogne tili uppbyggelse och lärdom.

I hans lättrörda själ omväxlade minnen och
känslor. Den förra glädtigheten försvann, och
hans stämma skälfde, dä han fortsatte:

Han leder oss med mild och faderlig
hand, men han slår oss med sitt gissel, om vi
icke därförutan vilja böja oss. Då den förhär-
dade icke med annat kan bringas tili bättring och
hans själ icke lösslitas från världen, så finner han
det vara bäst att frånrycka honom allt det, som
här i världen är honom kärast och dyrbarast.
För minä synders skull tog han från mig min
ende son. Min närmaste granne begynte förfölja
oss och slog i skogen ihjäl mitt barn, och sedän
han knutit ändan af tyglarna kring den dödes hals,
lät han min egen häst släpa honom hem. Det
hände under den värsta förföljelsens dagar. Hvar-
för skola vi mer tänka på sådant som detta? Lät
oss hellre sjunga en psalm.

Han borttorkade en tår, som glänste i ögon-
vrän. Liksom där uppe pä berget togo sig folkets
känslor också nu uttryck i sång.
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Under sängen hade Karolina närmat sig grup-
pen och vinkat tili sig rajavaara-bonden, som satt
något på sidan om kretsen. Antero såg sin
syster med orolig min förklara något för honom.
Då psalmen var slut, kom rajavaara-bonden tili
Paavo och berättade sä högt att också de
andra hörde det att Handolin begifvit sig tili
Kontola för att angifva dem för hällande af olof-
lig sammankomst och för utöfvande af åverkan.

Kanske hade det värit klokast att inte röra
vid det där ledet, sade nägon.

■— Prästen må gärna bråka, inte fäster sig
ändå nägon vid hvad hän säger, sade ilpola-
husvärden.

Men härtill genmälte gubben Paavo:
Det stär i Guds hand, om hän vill kröna

hans uppsät med framgäng. Man fär icke in-
vagga sig i säkerhet. Gud kan låta förföljelserna
upphöra, men hän kan också på nytt uppväcka
dem, för att sedän igen låta våra fiender komma
pä skam. Men hvad hän än må göra, sä står
det ändå fast, att hän afser värt bästa. Ske hans
vilje!

Och med detta som utgångspunkt begynte
hän igen förklara Guds ord, icke säsom nyss på
berget för en stor skara, utan liksom för enhvar
af de omkringsittande särskildt. Hän satt fortfa-
rande kvar på bodens öfversta trappsteg, hän ta-
lade lugnt och enkeli utan alt höja sin röst, utan
att lyfta pä hufvudet. Det var som en stilla bön,
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en bön med egna ord, detta hans flärdlösa sam-
tal med Henen, men det var på samma gäng
som en bön på allas vägnar, i hvilken de när-
varande, äfven om de också icke hörde allt, lik-
väl med tanke och sinnelag förenade sig. Icke
ett ljud, icke en suck, knappt en rörelse! De,
som stodo längre bort och nyfiket sökt lyssna
tili, hvad Paavo nyss förtäljde om sig själf, de
slogo sig nu ned på marken i skuggan af stug-
byggnaden eller visthusen. AU rörelse på gården
hade afstannat. När flickorna kommo med sinä
stäfvor frän mjölkningen, ställde de, då de märkte,
att Paavo talade, sinä kari på marken och togo
plats bredvid dem, afbidande talets slut.

Antero hörde icke Paavos ord, hän iakttog
endast denna tysta andakt och denna i samma
mäktiga stämning fängna skara. Hän märkte icke,
att talaren slutat sin utläggning, förrän hän hörde
honom säga:

Låtom oss då sjunga afskedspsalmen.
Den var kort, blott nägra få verser, och dä

dess sista toner förklingat, tog ingen mer upp
någon ny sång. Den var signalen tili uppbrott.
Nästan utan ett ord begynte människorna skingra
sig, de tryckte tyst hvarandras händer eller rörde
lätt med armen vid hvarandras skuldror. Här och
hvar såg man en läpp darra eller en tår aftorkas
med förklädssnibben. Ränslarna nedtogos frän
stegarna eller gärdsgårdsstörarna, där man vid
ankomsten hängt dem, och fastsnördes på ryg-
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gen. En del af skaran aflägsnade sig landvä-
gen, andra äter gingo ned mot stranden och foro
bort i båt. De, hvilka råkade gä förbi Antero,
tryckte vänskapsfullt och fast hans hand.

Hvarför begåfvo de sig af så snart? Seden var
väl sådan. Men Antero erfor en kansia af saknad
öfver att denna bekantskap, denna vänskap, som
knappast ännu knutits, redan afbröts. Hän hade
velat höra mer, vara mer tillsammans med dem,
blifva mer förtrogen med dem. Männe denna
korta sammanvaro skänkt dem tillfredsställelse?
För att räkas dessa få, hastigt flyktande timmar
hade de samlats här från aflägsna nejder. Men
för dem hade måhända en ännu kortare tid värit
nog, de kände ju hvarandras åsikter, den gemen-
samma saken stod ju klar för dem alla, de läng-
tade icke efter, de hade icke behof af annat än
att äterförnya sinä intryck. Och på vägen, under
vandringen genom ödemarkerna, under rodden
öfver de vida fjärdarna, utbytte de naturligtvis
tankar och åsikter, redogjorde för hvarandra an-
gäende sinä känslor, upprepade Paavos ord, på-
minde sig om och om denna Stora högtidsdag.

Hvad männe de hade att säga om honom,
deras Hagmans ende son, som icke var präst och
icke heller ämnade blifva det präst, hvilket
för dem var det högsta, det vackraste och äro-
fullaste af alla lefnadskall.

Hän hade velat göra sig förtjänt af deras
förtroende, vinna deras vänskap, göra något för



dem, på något sätt ådagalägga, visa dem, att
hän var sin faders son.

Plötsligt fick hän klart för sig, hvad hän hade
att göra det var vid ledet, invid kyrkan. Hän
skulle afstyra den nya förföljelsen, ifall en sädan
planlades. Hän skulle skynda efter Handolin.
Var verkligen denne drinkare, denne girigbuk,
denne brödpräst, denne hustyrann på väg för att
angifva dessa andra? Nej, något sädant var icke
tänkbart, det var en omöjlighet. Men o m det
ändå vore sä, om hän skulle lyckas, om världen
verkligen vore sä usel? Ja, då var hän beredd
att träda upp mot hela denna värld, om det
gällde. Alla hans andra planer tycktes honom i
jämförelse med denna uppgift ringa ooh värde-
lösa. Det tycktes honom, som hade hän på in-
tet annat sätt än detta värdigt kunnat tjäna foster-
land och folk.

365
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22.

Hän fann sin syster sittande under den
gamla hängbjörken tillsammans med kantorns änka
och dotter.

Karolina var öfvertygad om, att Handolin
begifvit sig ut för att angifva de väckta. Hän
bar redan länge sökt efter en lämplig anledning
för att komma ät dem eller rättare sagdt mig.
Detta hugg är riktadt mot mig, det är för att
sära och pina mig hän företagit sig detta. Kanske
hade hän ändå inte tagit detta steg, ifall hän
inte nu igen blifvit uppretad; men nu vill hän
visa mig, hvad hän förmår. Då jag kom hem
från mötet på berget, låtsade hän icke se mig.
Men jag vet, att hän, om det gäller, är färdig att
resa ända tili Helsingfors. För öfrigt har hän
och befallningsmannen i Kontola redan länge
smidt ränker mot pietisterna. Hän vill nu anklaga
de väckta, innan dessa hinna anklaga honom för
alla hans tjänstefel och försummelser.

• Detta måste afvändas! men Antero
kunde likväl icke säga, burn det skulle ske.
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Kantorskan och hennes dotter hade suttit
tysta och utan afbrott iakttagit och granskat
Antero.

Nu måste vi gå.
Kom nu ofta och hälsa pä oss, så länge

det är möjligt.
De följde gästerna tili porten och återvände

därefter igen tili trädgården.
Karolina begynte se om sin drifbänk, och

Antero bar upp vatten frän stranden. Hän greps
under denna sysselsättning plötsligt af en varm
hemkänsla, en kansia af frändskap och samhö-
righet med den omgifvande naturen. Hän hade
ju en syster, och de hade båda gemensamma
sträfvanden. Och detta var deras gamla hem, på
detta sätt hade kanske far och mor i tiden syss-
lat och arbetat.

Tänk om detta verkligen vore hans hem!
Tänk om hän vore präst här! Denna präst-
gård skulle då ha en annan prägel än nu, den
skulle vara en medelpunkt för hela socknen,
en mönsterprästgård, där vänner och bekanta
skulle samlas för att utbyta tankar och ideer, dit
andra skulle komma för att erhålla råd såväl i
världsliga som i andliga ting.

Hvad funderar du pä, Antero?
Jag tänker bara pä, huru det skulle vara,

om detta vore värt hem.
Men det är det ju, ätminstone så länge

du önskar.
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■— Ja, men om det vore endast vi tvä, som
bodde här.

Hvad menar du? frågade Karolina och
spratt tili.

Ingenting annat än hvad jag säger. Hvad
fattas dig?

Karolina stirrade med förskrämd uppsyn på
Antero

. . .

Du fär inte önska hans död.
Hvems? frägade Antero, men förstod i

detsamma, hvem Karolina äsyftat. Jag tänkte
verkligen inte därpå .

.
.

Ja, men jag gör det jag öfverraskar
ofta mig själf rned att önska det jag önskade
det just för nägra ögonblick sedän - det kom-
mer öfver mig så plötsligt och hon sjönk ned
på gräsbänken och brast ut i häftig gråt. Hvad
människan ändå är grym af naturen, det är för-
färligt att tänka därpå . .

.

Lugna dig nu, lugna dig, kara syster
Antero lade ömt sinä händer på hennes skuldror

du är så trött nu, det är kanske bäst att du
går tili sängs.

Men tänk om något sådant skulle in-
träffa och jag hade önskat det ...!

Tänk inte därpå tag nu inte detta sä
tungt . . .

Men Karolina aflägsnade sig grätande.



De sutto igen på gräsbänken under den Stora
hängbjörken .

. .

Ehuru Karolina skrämdes af sinä egna tan-
kar, lät hon sig likväl under dessa dagar invag-
gas i Anteros ljusa drömmar. Hon ville trots sin
oro föreställa sig, att detta var deras gemensamma
hem. Men hon drömde nu, att den härda verk-
lighet, i hvilken hon lefde, aldrig existerat för
henne, utan att hon ensam lefvat här hela denna
tid och att Antero nu kömmit hit och tagit henne
tili sig för att sköta hushållet pä hans präst-
gärd.

Ja, jag skulle tjäna er
Hvilka menar du?
Dig och henne, och jag skulle värda edra

barn . . . skratta du bara, men hvarför kan jag
icke få drömma så, om jag också inte får hop-
paa —. Fastän du inte själf tror det, sä är jag
ändå öfvertygad om, att du skulle blifva en
god präst.

Åtminstone skulle jag inte duga tili präst
för de väckta.

Säg inte sä. De skulle komma att hälla af
dig liksom af far. Jag läste det i deras blickar, och
jag uppfattade också af deras samtal, att de önskade
det du skulle blifva präst. Vet du, hvad raja-
vaara-bonden hade sagt ät kantorskan: „Man vet
inte, om hän inte en gång i tiden kommer att
ikläda sig sin fars kappa. Större under har man

24 369
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sett.“ Säg mig, har du ändå inte tänkt pä att
blifva präst? Ett par terminer endast, och du
vore färdig, du, som redan är magister.

Jag vet inte.
Men det var blott med möda Antero kunde

öfvervinna sin lust att omtala, hvilka planer hän
redan uppgjort i denna sak och hvarför hän gjort
det. Hän hade gärna velat göra systern tili sin
förtrogna, bekänna sin kärlek, inviga henne i sinä
framtidsdrömmar, hän hade redan beslutit omtala
allt, men kunde sedän likväl inte få Naimis namn
öfver sinä läppar.

I stället sade hän
Vi skulle nog ändå inte fä vara tillsam-

mans.
Ja, ja, du bar nog rätt i det, och allt

detta är ju endast luftslott. Men man mäste
ändå någon gång låta sinä tankar flyga ut öfver
hvardagslifvets bekymmer. Jag bar under dessa
dagar värit så lycklig som aldrig förut. Men fä
se, om icke Gud straffar mig med ett ännu tyngre
och svärare lidande. Dock, jag skall hvarken
klaga eller knota, om det också skulle ske så.
Jag tycker mig nu ha fått ny kraft att lida och
uthärda hvad som helst. Men det var ändå orätt,
att jag blef ond på Handolin.

Orätt ?

En hustru fär inte uppresa sig mot sin
man. Det strider emot Guds ord. Det är en
synd, som nog snart bestraffas. Om jag inte
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hade gjort honom ledsen, sä skulle hän kanske
inte nu begifvit sig ut för att angifva de väckta.

Antero brusade upp:
Det där kan jag på inga villkor gilla!

Det är nedsättande för ditt människovärde. Pä
detta sätt uppmuntrar du honom endast i hans
gränslösa egoism och tyranni. Ditt handlingssätt
var fullkomligt riktigt, och på den väg du nu in-
slagit måste du också fortsätta. Dina ord upp-
rörde mig verkligen.

Det kan ju hända, att jag misstagit mig
och att Gud uppenbarar för mig, att hans vilja är
en annan, och att hän också skänker mig styrka
att uppfylla densamma. Jag har ju nog också
torut tänkt det och försökt handia därefter, men
då jag icke haft kraft därtill, har jag tänkt, att
det kanske inte var Guds afsikt. Mitt sinne har
nog mången gång värit upproriskt. • Men du
skall inte tro, att hän alltid är sädan som nu
emellanåt kan hän nog vara god och vänlig. Hän
är helt säkert inte riktigt frisk. Hän fär ibland
sådana anfall af raseri, som vore hän sinnessjuk,
och då slår hän

Hvad säger du? Slår hän?
Ja, emellanåt.

Antero lyfte upp sinä händer och lät dem
åter talla ned; hän kunde icke få ett ord öfver
sinä fäppar.

Det bar inte händt ofta, endast ett par
gånger bar det skett. Fördenskull måste jag vara
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försiktig. Jag är visserligen icke rädd för egen
del, men det är en sådan förskräcklig skam.

För honom, ja
Inte bara för honom, utan för hela huset,

för kyrkan och för hans ställning som präst. Men
vi skola inte mer tala om dessa ledsamma saker.
Och förebrä mig inte för, att jag är en sådan
stackare som jag är.

Huru skulle jag kunna klandra di g?
Och sä länge du är här, sä går det ingen

nöd på mig.
Tror du verkligen, att du skulle ha det

bättre, om jag vore här?
Det ville jag pä inga villkor . . . och

skulle för öfrigt inte ens tillåta det.
Ja, ja, men säg i alla fall, om du tror
Hän skulle inte bry sig om det, om också

hvem som helst vore här.
Antero hade fruktat, att systern skulle uttala

den förhoppningen, att hän skulle stanna här öf-
ver hela sommaren. Och hän trodde, hvad hän
också gärna ville tro, att hans vistelse här ändå
inte skulle vara tili någon nytta. Men på samma
gång kände hän dunkelt, att systern kanske vän-
tade, att hän skulle motsäga henne, men hän
förmädde icke lyfta sinä blick frän marken för
att fä visshet om, huruvida Karolina verkligen
menat hvad hon sagt. Det uppstod en stunds
tystnad. Karolina reste sig och gick tili sinä
sysslor.
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Alit häftigare ansattes Antero af frågan, huru-
vida icke Karolina mähända blott af finkänslighet
velat fritaga honom frän fullgörandet af denna
skyldighet mot henne.

Hän försvarade sig själf därmed, att hän ju
frågät, om hän behöfdes här, och sålunda äfven
erbjudit sig att stanna. Kanske hade Karolina
för öfrigt alls icke tänkt på något sädant. Men det
oaktadt kände hän det som sin plikt att stanna,
och detta plågade honom tili den grad, att hän i
sin önskan att siippa det sökte efter lämpliga före-
vändningar för att kanna förkorta sin vistelse här.
Snart var halfva sommaren förliden. Hän måste
ju samla runor och ordspråk och öfver hufvud
göra sig förtrogen med folket. Huru skulle hän
med tomma händer kunna ätervända tili Helsing-
fors! Nej, hän kunde, hän fick icke förnöta
tiden som sin systers väktare. Och kontola-
borna måste hän råka det var så många frå-
gor, som ännu voro oafgjorda. Den unge hus-
värden pä Karila måste hän också ovillkorligen
sammanträffa med. Och pä återvägen skulle hän
ju naturligtvis igen hälsa på här.

Men ju flere skäl för sin afresa hän upp-
ställde, desto mer ohållbara förekommo de honom.
Hän försökte tala med Karolina om sinä planer,
hän berättade om Snellmans tai, om deras hän-
förelse för de uppgifter hän i dem förelagt ung-
domen. Karolina lyssnade intresserad, men ryck-
tes icke med, säsom Antero hade hoppats. I
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hennes blick tyckte hän sig läsa liksom en med-
lidsam fräga: Skall då allt detta vara nödvändigt?
Detta störde Antero, hän kunde icke framställa
sinä planer och afsikter så som hän hade velat.
De liksom smulades sönder i hans händer. Och
någonstädes nägonstädes i fjärran var det
i systerns tystnad och hennes melankoliska blick?

tyckte hän sig skåda något annat, något större
och viktigare, ehuru hän icke ville medgifva det
för sig själf. Hän ångrade sig, att hän alls köm-
mit att tala om dessa ting, och hän kände ett allt
större behof att återvända dit, där hän blef för-
stådd, där hän betydde något och där hans ideer
tillvunno sig understöd och beundran.

Nå, men inte har du väl nu en sädan
brådska, att du inte kan dröja här ännu några
dagar?

Naturligtvis skulle hän stanna ännu några
dagar! Och naturligtvis skulle hän komma till-
baka!

Och då hän på detta sätt liksom fick tillå-
telse att begifva sig bort, återkom strax hans öm-
het för systern, och hän kunde igen visa henne
oskrymtad vänlighet. Systern tycktes äter full-
komligt ha förgätit de förgångna liksom också
de hotande olyckorna. Alit emellan uppre-
pade hon:

Det var sannerligen Guds näd, att du kom.
Jag tror, att jag eljes icke länge förmått härda
ut mera. Nu är jag inte mer ensam, och nu
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kan jag lefva pä medvetandet därom, att jag äger
en bror, som minnes mig.

En eftermiddag hade de, när de återvände
från en promenad tili kyrkogärden, dit de begif-
vit sig för att föra blommor tili föräldrarnas graf,
gjort ett besök i kantorskans och hennes dotters
stuga. Den var liten och fin som en kammare.
Dottern satt vid sin väfstol och modern vid
spinnrocken. Alit företedde en bild af frid, lugn
och stilla lycka. De tycktes hafva allt hvad de
behöfde: sitt arbete, sin ringa, men tillräckliga
utkomst och sin tro, sin lugna, trösterika tro.
Dottern var tystlåten och anspråkslös. Hon hade
kunnat kallas vacker, om hennes dräkt värit en
smula mer klädsam.

Vid en vägg stod en väggfast säng och i
vrän därinvid ett klockskåp.

Jag tycker alldeles, att jag förut sett den
där klockan.

Ja, det är inte att undra öfver, då du sä
många morgnar och aftnar sett den från din
bädd.

När?
Då du efter dina föräldrars död var min

gosse, sade ankan varmt och klappade honom
på axeln. Dä prästgården blef öde, och ingen
bättre fanns, som kunde taga vård om er, så
hämtade jag er hit. Jag hade då samtidigt tre
fader- och moderlösa barn här Antero, Karo-
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lina och Emma. Klockaren dog också samma
vinter, något tidigare än pastorn. Karolina kan
nog minnas den tiden, men Antero och Emma
voro då ännu sä smä.

Jag minns ändå, huru jag tillsammans
med magistern

Nä, hvad är det jag hör? Kurnia inte
gamla lekkamrater kalla hvarandra du!

■ —• Ja, jag minns nog, huru jag plockade
bar tillsammans med Antero.

Och min skäppa var knappast half, då
din redan var alldeles full var det inte så?

Ser man på, Antero tyckes också komma
ihäg.

Kantorskan berättade för Antero om hans
fars och mors död. Den hade inträffat under det
Stora nöd- och sjukdomsåret, då människorna
sjuknade och afledo i sä stort antal, att prästen
icke hann med annat än att under veckan besöka
de sjuka och om söndagen jordfästa liken.

Natt och dag måste hän vara i rörelse,
fara från gård tili gård i socknen. Fastän hän
var en stark och uthållig natur, kunde hans kraf-
ter ändå inte räcka tili, hän förmådde tili slut
inte uthärda alla ansträngningar barkbröd var
ju också ofta i veckotal hans enda spis. Er
mamma gjorde nog alltid i ordning åt honom en
närande vägkost, men inom kort hade hän delat
ut allt bland hungrande och sjuka. Alit delade
hän med sig, hän var färdig att tili de fattiga
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skänka bort det sista hän ägde. Emellanät för-
sökte er mamma nog banna honom, då man
ibland icke visste, hvad man följande dag skulle
sätta pä bordet. ■— „Vänta, vänta, hvar dag har
sin omsorg.“ Och alltid blef det nägon räd.
An hade nägon pä jakt lyckats skjuta mer, än
hän själf behöfde och hämtade dä villebräd tili
prästgärden, än förde nägon fisk dit. Plötsligt
kunde nägon betala sinä resterande utskylder och
kom då i rätta ögonblicket med bröd och smör.
En morgon låg en hei säck råg pä trappan tili
matboden, och en annan gång hängde en färbog
i björken pä gärden. Då kon dog, stod efter
en vecka en annan bättre i båset. „Häraf ser
man riktigt, huru sant det är, då man säger, att
brödet är ett gudslän.“ Vid ett annat till-
fälle sade hän skämtsamt ät vär far: „Han har
Stora åkrar och stora hjordar, vär husbonde."

Emma hade kokat kaffe och ställde nu pan-
nan pä bordet. Karolina tog ur ett knyte ett
skönt nyss bakadt bröd och lade det på brickan. Den
gamla änkan fick tärar i ögonen af glad rörelse.

När Antero sattes i släden för att föras tili
Helsingfors, hade jag aldrig kunnat tro, att hän
en gång skulle komma tillbaka och sitta så här
med oss. Bjud nu först Antero, Emma. Du
måste nog, Karolina, kanna det . . .

Nägon sprang förbi fönstret, och i detsamma
stöflade fostersonen in i stugan och skyndade
andtruten fram tili Karolina:
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Nu kommer hän, bäten synes redan.
Jag måste gå, sade Karolina, utan att

försöka dölja sin förskräckelse. Stanna du bara
kvar här, Antero.

Drick nu först ditt kaffe.
Tack, jag förmår inte.
Nå, men det är ju redan islaget.
Nej, nej, jag kan inte.

Hon var blek och förskrämd; den lycka och
det uttryck af lugnt välbehag, som nyss afspeglat
sig i hennes ansikte, var försvunnet, hennes blick
var skygg och orolig. Antero såg henne skynda
bort nästan halfspringande.

Stackars Karolina! suckade kantorskan.
Kanske vore det bäst, att Antero inte lät henne
ensam sammanträffa med Handolin, om hän nu
igen kommer drucken hem.

Hvarför skulle hon då gå att möta
honom ?

Karolina försöker tjäna honom allt tili
det sista.

Kantorskan följde honom ett stycke pä
vägen. Hon mäste ännu få tala med honom
och lätta sitt hjärta. Det var tili en del hennes
skuld, att Karolina kömmit att ingå detta äkten-
skap. Hon var ju en fattig fader- och moder-
lös flicka, och Handolin var icke den tiden sädan
som nu. Då kunde man icke säga något ondt
om honom. Hän föreföll tvärtom att vara en
präktig människa. Och då man betänkte, att
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Karolina pä detta sätt skulle blifva värdinna i sitt
forna hem Hvarken jag eller Karolina förstodo
bättre än så. Men vi begingo ett förfärligt miss-
tag. Ja, nog har denna sak legat tung pä mitt
hjärta, och många tårar har jag fällt. Hän till-
läter henne inte ens att besöka oss. Nu mäste
jag vända om, så att hän inte får se Antero i
mitt sällskap, då kunde hän gissa, att också Ka-
rolina värit hos oss. Det är verkligen en lycka,
att Antero nu är här. Om du blott kunde stanna
här en längre tid.

Har Karolina måhända sagt, att hon
skulle önska det?

Nej, hon har ingenting sagt.
Nu stod det likväl klart för Antero, att Ka-

rolina önskade det. Men hvarför sade hon det
icke rent ut, ifall hon verkligen hoppades det?

Dä hän från kyrkan styrde sinä steg mot
prästgården, såg hän Karolina och Handolin
komma upp från stranden. Karolina bar sin mans
reseffekter, och öfver hennes ansikte läg ett vän-
ligt, nastan leende uttryck. Antero kände en så-
dan vämjelse vid denna syn, att den sorgliga
anblicken knappast väckte något medlidande hos
honom. Det var Karolinas eget fel; pä det sättet
förlorade hon allt välde öfver honom. Huru
kunde hon, just nu, när hän där återvände från
hvem vet hvilket nidingsdäd, huru kunde hon
mottaga honom på detta sätt? Nu begynte hän
förstå, huru det kom sig, att Handolin vågade
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vara sådan hän var. Naturligtvis slog hän tili,
då hon ödmjukt och tacksamt kysste piskan!

Handolin var nykter och märkvärdigt nog vid
godt humör. Hän försökte vara artig och bad
om ursäkt för att hän nödgats lämna sin gäst.
Men det hade gällt viktiga angelägenheter, hän
hade haft många saker att uträtta. Hän uppförde
sig som en man, som lyckats i sinä företag och
känner sig beläten med hvad hän fått tili ständ,
ehuru hän icke säger hvad det är. Men då An-
tero satt tyst och fåordig, blef Handolin orolig,
hoppade frän ett samtalsämne tili ett annat, fram-
förde hälsningar frän prästgården, berättade oät-
spord om ett och annat frän sitt besök där och
frågade slutligen, om Antero inte ville komma och
bada med honom.

Nej, jag har inte lust nu.
Dä sade Handolin tili Karolina:

Det var bra, att du lät elda upp bastun.
Karolina rodnade och häpnade öfver detta

oväntade erkännande, liksom öfver någon öm-
hetsbetygelse, och blef så rörd, att hon blott med
möda kunde tillbakahälla sinä tärar. Antero kände
sig ännu mer uppretad häraf, och då Karolina,
efter det Handolin gått att bada, liksom urskul-
dande yttrade:

Hvem vet, kanske hän inte värit ute i de
ärenden vi trodde, sä genmälde hän kalit:

Men själf berättade du ju, att hän hotade
därmed vid sin affärd.
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Men kanske har hän ångrat sig.
Nä, då är ju a 111 godt och väl.

Antero ångrade strax sin bitterhet, men kunde
likväl icke ätertaga hvad hän sagt, och gick upp
pä sitt rum.

Nej, här hade hän intet att göra, hän kunde
icke åstadkomma någon varaktig förbättring! Det
enda medlet hade värit fasthet och stolthet, men
Karolina var icke nog själfständig. Hon fick skylla
sig själf. Antero kände sig fri och utan ansvar
och beslöt begifva sig af redan följande dag.

Låt vara, att det ligger något stort i denna
själfförnedring, att det är den mest upphöjda
kristendom, för mig är det i alla fall alltför stort,
alltför högt.

På morgonen hade hän likväl mycket svärt
att delgifva systern sitt beslut. Hän beslöt, in-
nan hän gick ned, att dröja ännu någon dag.
Men där kom Karolina bekymrad emot honom
och sade:

Det torde nog ändå vara sä, att hän gjort
hvad vi fruktade. Klockaren var nyss här, och
jag hörde honom säga: „Det skall göra dem godt.“

Om man hara visste, hvad hän sagt där.
Pä Kontola prästgård aro de ju nog motståndare
tili pietismen, men jag skulle ändå aldrig kunna
tro, att farbror Martin vore med om en förföljelse.

Om man på något sätt kunde underrätta
honom om, huru sakerna i själfva verket förhålla
sig —!
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gon tid men om jag skulle fara nu strax

Ja, gör det, Antero, res nu genast. Våra
föräldrar skola glädja sig i himlen, då de se, att
du gör något för deras vänner.

Men kan jag lämna dig?
Ack, Antero, nu tänker jag icke pä mig

själf bry dig icke om mig ack, kare An-
tero . . .

Hon förmådde icke mer behärska sig, utan
kastade sig gråtande om sin broders hals.

382
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23.

I en lätt bät rodde Antero en klar, solig dag
öfver spegellugna fjärdar.

Min Gud, hvad världen dock är skön!
Hän rodde och njöt och gjorde sig ingen

brädska. Det dröjde i alla fall inte länge, innan
hän var i Kontola prästgård. Hän rastade vid
inbjudande smä holmar, gick upp på stranden
och plockade bar. Då vinden var gynnsam, tog
hän en ungbjörk och ställde den som segel i
fören, själf satte hän sig bekvämt i aktern och
gaf fria tyglar åt sinä tankan

Nu visste hän det, nu klarnade det plötsligt
för honom! Alla det finska folkets ideella, and-
liga, religiösa och materiella sträfvanden och
strömningar skulle länkas samman, förenas, för att
med koncentrerad styrka drifva en enda kvarn,
sätta en enda Sampo i gång med Finlands lycka
som mål. Huru detta skulle ske och huru detta
skulle förverkligas, det visste hän inte, men helt
säkert måste det vara utförbart, eftersom hän så
klart och tydligt kände inom sig, att det var
möjligt.
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Och efter en stund visste hän också medlet,
detta huru. Man skulle bygga på den klassiska
forntiden, pä Kalevalaa och Kanteletars och den
gamla visdomens grund. Men detta ensamt vore
icke nog, väggarna skulle resas af den kristna
kulturen, men icke i dess allmänt-universella
form, utan i dess finskt-nationella, dess „väckta“
gestalt, hvilken också den var något för det finska
folket alldeles säreget och ursprungligt. Icke ens
Snellman hade rätt uppfattat dess betydelse. Men
just hän skulle däraf erhålla understöd och bi-
stånd vid sitt Stora förnyelsearbete. Härmed
kunde man äfven sammansmälta prostens ekono-
miska ideer och lagmannens grundlagar. Alit
detta hörde samman med den Stora helhet, som
skulle skapas. Lät oss antaga, att denna båt är
Finlands folk hvad är det dä som drifver den
framåt på tidens haf? Vind, vågor, strömmar;
ideernas vindar fylla dess svällande segel, tidens
böljor bära och gunga den framåt, forntidens
osynliga, hemliga hafsströmraar lyfta och leda
den, icke hvar för sig, utan alla samfäldt, och
vid rodret står folkets själfraedvetande. Och huf-
vudsaken, det viktigaste af allt är, att en ny kul-
tur skapas, icke en lånad, icke en främmande,
inlärd, utan en egen, hvars tempel är uppbyggdt
af eget virke nej, icke tempel, utan stuga, en
finsk stuga, stor och rymlig som bröllopssalen i
Pohjola, timrad af sekelgammal furu tili hälf-
ten pörte, tili hälften kyrka så skulle symbolen
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pä Ristivaara, det gamla Offerberget.

Hän berusades allt mer och mer af denna
ide, den växte och vidgades så, att hän knappt
förmådde öfverskåda den, fasthålla den hei och
osplittrad hän mäste gripa tili åran igen, samla
sinä tankar. . . Nä väl, huru som helst, allt redde
sig väl nog sedän; men ett hade hän ändå klart
för sig: att alla krafter, ansträngningar, sträfvan-
den och strömningar måste förenas, ty de stodo
icke i strid med hvarandra. Och detta var hans
egen ide, ännu hade hän icke hört nägon annan
framställa den. Den var icke Snellmans, icke
Lönnrots, ingens! Att fä alla att förstå hvarandra,
själfmedvetet kämpa för samma sak! Men tänk
om de inte erkänna nödvändigheten af ett sam-
arbete, inte önska verka i samma riktning? Var
det så? Men då måste man klargöra saken för
alla, för alla dem, hvilka icke hade en aning om,
hvad frågan gällde.

Huru skulle detta gå tili? Och huru hade
hän själf fått alli detta klart för sig? Ja, huru?
Alit hvad hän sett och hört pä denna resa hade
ingifvit honom det. Kanske behöfdes det icke
heller mer för dessa andra? Hän skulle meddela
det at de andra pä samma sätt hän själf mottagit
det. Hän skulle heratta, hän skulle skrifva. Utan
utsmyckningar, utan förställning. Endast sanning,
hvarje ord sanning så som jag sett och hört!
Jag skall börja med mitt besök på Rajavaara,

25 385
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förtälja, huru jag vaknade där och hvad allt som
där tedde sig för min inre och yttre blick. Och
sedän i Kontola Snellman och Lönnrot och
vår hänförelse besöket hos lagmannens och
bekantskapen med karilaborna och ankomsten
tili Korpivaara och mötet på Ristivaara ja,
på diktens vingar skall jag föra min läsare kring
i verklighetens värld på Kalevalas runometer
skall jag tolka mitt nuvarande Finlands stora ideer
och skildra dess store män, sådana jag sett och
uppfattat dem .

. . och mitt epos skall jag till-
ägna henne, mitt ideal, min sångmö, min genius!

Min Gud, hvad världen dock är skön! Hvad
mitt Finland ändå är härligt!

Hän hade kömmit i lä af en liten holme och
rodde nu närä invid dess Strand. Hän passerade
en smal vik, i hvars innersta krök hän skönjde
en båthamn, och något högre upp på stranden
såg hän en människoboning, en nätt liten stuga
och ett visthus.

Hvilken lycklig själ månne bodde där? Hvem
var den harmoniska ande, som byggt sig en
hydda i denna fagra nejd?

Hän landade vid holmen och drog upp bå-
ten på stranden. Ingen sågs tili, men att sluta
af färska spår i sanden och ännu dansande bubb-
lor på vattenytan, hade nägon alldeles nyss rott
ut. Litet högre upp voro våta nät uppsatta tili
torkning, och andra hängde på väggarna af ett
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litet skjul. Det var not- och fiskboden; sparrarna
voro fulla af nya, obegagnade fiskbragder, och
utmed väggarna stodo fjärdingar med saltad fisk.
Under takfoten hvilade på träknaggar åror och
metspön och på snören hängde näfverskifvor och
flöten, allt i en utomordentlig ordning och i säll-
synt godt skick som hos en gammal och erfaren
fiskare hvem det sedän kunde vara. Vid skogs-
brynet i närheten af visthuset såg hän en båt under
byggnad, så symmetriskt och smäckert formad som
blott den skickligaste båtbyggare kan åstadkomma.
Byggmästaren tycktes alldeles nyss hafva läm-
nat sitt arbete, ty en knif var instucken i väg-
gen, och en ännu varm pipa låg på en Sten
bredvid båten.

Nyfiken gick Antero upp mot stugan. Den
var uppförd af runda, omsorgsfullt bilade stockar.
Dörren var icke låst, endast klinkan låg pä; hän
öppnade och steg in.

Det lilla rummet var tili hälften pörte, tili
hälften bastu. Alit var som i en stuga, men i
miniatyr, liksom afsedt för blott en enda invä-
nare. Antero kunde knappast stå rak, och hän
föreställde sig, att ägaren mäste vara en mycket
liten man, en holmens tomte. Då hans öga
vant sig vid den halfskumma dagern i rummet,
varseblef hän en väggfast långbänk med en
bädd af säf, öfver hvilken gamla nät lågo ut-
bredda. Vid hufvudgärden fanns ett litet fönster,
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genom hvilket ljuset strömmade öfver bädden.
Invid fönstret hängde en bokhylla.

Homeros, Voltaire, Goethe, Saima, Mne-
mosyne, filosofisk och medicinsk litteratur
hvart har jag kömmit ? Hvem är det som
bor här?

Han stod just i beråd att taga ned en bok för
att undersöka namnteckningen på dess pärm, dä
han hörde någon komma.

En liten mager gubbe trädde in genom dör-
ren. Det hvita skägget böljade ned öfver halfva
bröstet, på hufvudet bar han en läg filthatt, föt-
terna voro bara, och byxorna voro med band
hopknutna kring benen. Under de buskiga ögon-
brynen glänste två skarpa och stickande ögon.

Hvem fan har vågat —? brusade han
upp, men bytte i detsamma om ton; ■— Ah, det
är en herre jag trodde det var en bondfan.
Mitt namn är Jean Jacques inte Rousseau,
utan Martin.

Hagman.
Jag vet, jag vet jag såg er på Kontola,

pä hemfärden från kokkon.
Nu igenkände också Antero gubben, det

var samme man, som han midsommaraftonen på
återvägen från kokkobacken sett i sällskap med
Otto. Den gamle mannen tycktes också nu vara
en smula rörd af starka drycker.

Han ämnade säga något, hejdade sig, men
kunde likväl icke låta bli, utan frågade;
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Non habemus aquam vitae?
Jag beklagar, att jag inte har.
Non bibimns? Jag har för närvarande

ingenting starkare än tjärvatten att bjuda pä.
Men kanske min ärade gäst behagar en glöd-
stekt abborre, fet som en gris? Jag har just
nägra på glöden i stenugnen där nere vid stran-
den. Kom, låt oss gä dit, jag tror, att jag också
snart kommer att få tili och med en sup, hän
borde snart vara här. Eller stanna här, jag skall
strax sätta fram maten pä bordet.

Beställsam, liksom väntade hän nägot godt,
skyndade hän ned tili stranden, hvarifrän hän om
en stund återvände. Hela hans ansikte, hela hans
varelse lyste af belätenhet.

Nu lägger hän redan tili vid stranden!
Det är en gubbe, som kom hit för att bedja om
hjålp de anse ju mig för sin doktor men
jag sade; Om du inte har brännvin, sä lönar det
sig inte för dig att ens beskrifva sjukdomen
ty hän hade inte en droppe med sig. Men jag
skickade ut honom för att skaffa, och får hän
inte annorstädes, då må hän begifva sig ända
tili Kontola. Där ha vi honom nu. Nå, fick
du? ropade hän tili gubben, som i detsamma
trädde in.

Ja, visst fick jag.
Hvar bar du det, gif hit!
Här är det och gubben drog fram ur

bröstfickan en platt, med näfver öfverdragen flaska.
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Är det god vara?
Det torde nog vara af bästa sort.
Det är ju prästgårdens kummin! Jag kän-

ner det redan på lukten.
Så är det också.
Du sade väl inte, för hvems räkning du

skulle ha det?
Nej.
Det var bra. Eljes hade du nog inte

fått en droppe. Hän skrattade tyst för sig själf.
Aquam vitae pastoralem. Prosten brygger

och prostinnan kryddar superbam!
Hän både luktade och smakade på bränn-

vinet, drack det med näsa, mun och ögon, belä-
tet hällande glaset upp mot dagsljuset, innan hän
förde det tili sinä läppar.

Jag uträttade nog min sak ordentligt, eller
hur? log bonden.

Du tyckes ha gjort det, du tyckes ha
gjort det, myste gubben. Hvem gaf dig det?

Prostinnan mätte själf ut det åt mig med
sin blankaste tennjumfru.

Frågade hon inte, hvartill du behöfde det?
Jo, hon frågade nog, men jag svarade,

att det var för att gnida en sjuk kring hjärtat.
Detta roade gubben ytterligare.

Jaså, för att gnida en sjuk kring hjärtat?
Jaha, jaha. Ähhäh! Nå, och hvad hörs det
annars för nytt?
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Jag kom just i rättan tid tili magister
Lauris predikan.

Predikade Lauri?
Hän dundrade i går i predikstolen mot

skörtfolket så, att de skenheliga nu en gång
fingo sin skäppa full. Kyrkan var tili bräddarna
fylld af väckta, så att andra knappast fingo rum
där, där voro gubben Paavo och många andra.

Hän har Stora gäfvor, Lauri. Af honom blir
det nog med tiden en duktig präst, likadan som
fadern.

Nå, därtill behöfves det då sannerligen
inte mycket, hän är ju världens sämsta präst,
kärrprosten.

Hän koni inte af sig mer än en enda gång,
då hän började hosta. Men hän hoppade öfver det
svåra stället, liksoin ett föl skuttar öfver en gärdes-
gård, och begynte sedän på nytt igen. Det var
ord och inga visor. De förmådde inte höra på
längre, skörtryggarna, de troppade af, gingo sin
väg midt under predikan, den ena efter den
andra.

—■ De iddes väl inte längre lyssna tili den
slyngelns skräfvel. Jasä, de voro där nu.
Förra veckan rodde de här förbi i en hei eska-
der. Jag saluterar dem alltid med min bössa.
De tro, att jag är hin onde själf.

Hin onde lär ni nog också vara, sade
bondgubben.
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Just så. Skål pä den sakeni Hin ondes
skål! Seså, i botten bara nej, nej, min
gubbe, inte en droppe får lämnas odrucken i den
mannens skål, eljes blir det ingenting af våra ge-
mensamma affärer. Djäfvulens skål i prostens
brännvin! Darrar handen på dig? Häll raskt i
dig nu, så att gudslånet inte spilles på golfvet.
Se så där, ja. Nå, tala nu om för mig ditt
ärende, heratta om din sjukdom, bonde?

Om vi skulle tala mellan fyra ögon?
Gubben kastade en blick pä Antero och upp-

manade honom pä svenska att utanför dörren
lyssna tili, pä hvilken civilisationsnivå det finska
folket befann sig.

Antero kunde emellertid icke tydligt urskilja
bondgubbens ord, men af den andres svar kunde
hän sluta sig tili, att det var fråga om någon
hemlighetsfull sjukdom, hvilken skulle botas för-
utom med de och de läkemedlen och salfvorna
ocksä med vissa trollkonster och besvärjelser.
Alit emellan hörde hän bonden yttra: »Jaha,
jaha, sä skall det ske, ja, jag skall nog göra sä,
det lofvar jag.“ Och härtill genmälte alltid dok-
torn: »Om du lämnar bort en prick af det där,
så får du skylla dig själf. “ „Nå, inte kommer
jag att lämna bort någonting, det kan ni lita pä

stor tack ...det borde ju nog förslå.“
De gingo ner tili stranden. Efter en stund

ätervände gubben, bärande i en näfverskäppa några
Stora, glödstekta abborrar. Hän ställde dem pä ett
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af en stubbe förfärdigadt bord, hvilket stod utan-
för stugan, hämtade smör och bröd ifrän visthu-
set och brännvinsflaskan jämte tvenne glas frän
rummet, knäppte förnöjd med fingrarna och sade:

Nu skola vi ha roligt! Skål! Kanske
lägga vi bort titlarna? - Jag är inte den jag ser
ut att vara strunt för resten. Här är det be-
hagligare att sitta än inne i stugan. Det är en
härlig utsikt härifrån —■ här i förgmnden stran-
den och viken och de vida fjärdarna och där
borta Rajavaara strunt för resten. Loquemur
lingua latina? Non possamus? Se där ror
nu vår gubbe. Kunde du höra, hvilka råd jag
gaf honom? För dem är det inte tillräckligt att ge
medicamenta et bonas ordinationes det mäste
också vara litet hokuspokus d. v. s. tro
allt mäste i våra dagar byggas på tron Fin-
lands folk är ju det mest troende folket i hela
världen. Vet du, min unge bror, för en så-
dan gammal vis som jag finnes det ingenting
sä stimulerande som att blicka in i människo-
hjärtats dunklaste vinklar och vrår, hvarest för-
nuftets ljus aldrig tyckes kunna sprida sitt sken.

Vet du, min unge bror, förnuftet är världens
guld, men af detta guld finnes så försvinnande
litet, endast här och hvar en smal åder i dumhetens
väldiga berg och det roligaste är, att det icke
nu finnes mer af den varan än det frän äldsta
tider funnits, och aldrig kommer det heller att finnas
mer. De äro magnifika, dessa abborrar



394

i synnerhet, när de nedsköljas med detta ypperliga
brännvin. Voltaire var en af människoförnuftets
största guldklimpar. ParLez-vous frangais? Hvad
skrattar du åt? Nej, nej, försök inte lägga band
på dig, skratta på bara, men se ändå tili, att
maten inte fastnar i haisen på dig. Vi skola ha
roligt, jag tycker om ditt ansikte, det är sä
ärligt och oskyldigt, en smula naivt .

. .

Antero skrattade åt allt detta så hjärtligt, att
maten verkligen höll på att fastna honom i hai-
sen. När hän slutligen hämtat sig, måste hän
skåla med sin värd. Och åter fortsatte den lille
gubben:

Din far var lika naiv som du, ty hän
trodde på det finska folkets förbättring. Hän för-
sökte lyfta det upp ur dyn med tillhjälp af Guds
ord, liksom Snellman nu försöker göra det med
Hegels filosofi. Men jag säger, att vårt folk aldrig
kan dragas upp ur dyn, och det är för öfrigt
ocksä alldeles onödigt låt det i Herrans namn
slumra i sin uselhet, sin enfald och sin mesak-
tighet. Det finska folket är Joukahainen, som
tror sig veta och förmå allt, men om nägon vi-
sare vill lyfta det ur karret, sä skjuter det tili tack
på honom med sin båge.

Hvad menar farbror?
Säg du! Hvad jag menar? Jag tänker

pä Arvidsson och en annan man, hvars namn
jag inte vill nämna; Ja, Snellman med ho-
nom går det troligen på samma sätt och
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gärna för mig. Hän är nu i vissa kretsar för-
klarad för en stor man, uppburen och firad . .

.

Det förtjänar hän också.
Och jag säger dig, att hän idislar Hegel,

hän lefver på ideer, som importeras hit från Tysk-
land. Alltsamman är sådan vara, som inte mer
har åtgång i eget land och därför skickas öfver
gränsen. För öfrigt, allt hvad Snellman nu pre-
dikar med så stor bombast och aplomb, uttalades
redan för tjugufem år sedän och mycket bättre i
en enda kort och kärnfull sats; „Svenskar aro vi
icke, ryssar vilja vi icke blifva, lätom oss därför
vara finnar.“ Men hvad blef Arvidssons lön?
Hvem minnes honom mer? Du har antagligen
inte mer än andra ungdomar reda pä, att det en
gång funnits en man med det namnet. Hän var
min bäste vän. Hän drefs i landsflykt tili främ-
mande land, och jag blef tvungen att begrafva
mig här i ödemarken. Fy fan! Skål!

Hän drack och gjorde en grimas, icke öfver
brännvinet, utan af afsky och förakt.

Hän var min bäste vän, min ende vän.
Och hör du, hän lutade sig framåt och slog
näfven i bordet och hör du, det var egna män,
egna tjänstekamrater, som förrådde honom, öfver-
antvardade honom åt fienden, förstår du det,
egna män!

Antero hade aldrig förut hört nägot om
detta . . .
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Nej, nej, ingen vill tala därom, ty då en
del förrådde honom själf, svek en annan del hans
ideer. Vet du, min unge bror, hvad det är som
man kallar synd mot den helige ande? Jo, den
synden begår man, dä man ämnar viga sitt lif
tili kamp för en upphöjd ide, men sedän upp-
offrar denna för materiella förmåner. Det finnes
många sädana män i vårt land. En sådan är
också min ärade broder, herr doktorn och ridda-
ren, kyrkoherden i Kontojärvi. Mannen skräflade
och förde bud, men då det kom tili kritan, drog
hän sig undan och tog tili flykten, öfvergaf sinä
ideella intressen och blef brödpräst. Nu kan hän
inte annat än tala om diken och gödsel. Fyfan!
Mannen är nog för öfrigt som man säger en
smula inskränkt.

Är ändå inte detta ett misstag? för-
sökte Antero tili försvar.

Du tar fadern i försvar, emedan du är
kär i dottern . . .

Jag
Jag såg det pä din blick och pä hela

ditt uppträdande där pä kokkobacken, tnen var
inte rädd, jag skall nog inte förråda din hemlighet,
Naimi är en präktig flicka, den enda af hela famil-
jen som jag kan fördraga. Men jag går åter
tillbaka tili Snellman. Hans Saima, nå, det är
ändå nägot. Hän är djärf och bitande. Men
bladet blir nog inom kort indraget liksom i tiden
Mnemosyne, och Snellman själf drifves eller
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om det också inte gär så längt, så täppes nog
munnen tili pä honom på något annat sätt och ryc-
kes brödet ifrän honom, så att också tänderna följa
med, och sedän läggas de i sprit hehe
och allom tili varnagel klistras på burken en eti-
ketti „Gänge så enhvar, som“ o. s. v. Och bland
er, hans beundrare och hurraropare, kommer det
inte att finnas en enda, som äger mod att för-
svara honom som ens lägger två strån i
kors för hans skull sådana aro ni och sådant
har vårt finska folk alltid värit, alltid, säger jag,
ett trälfolk ifrän världens begynnelse. Skål!

Huru har farbror kömmit att få en så
pessimistisk lifsäskådning?

Men gubben hörde honom inte, utan fort-
satte. Hän hade allt emellan smuttat pä sitt
glas, och brännvinet steg honom allt mer ät huf-
vudet.

Jag relegerades från akademin, sak samma
af hvilken orsak, men innan jag hann resa,
brann hela Åbo ned. Jag räddade barnet tili
samme professor, som en ung flicka - men
strunt i allt das war die alte Geschichte
skidt, sa’ dansken Jag bar henne afsvimmad
tili modern, som trodde, att hennes barn omkom-
mit mannen var så uppskakad att hän inte
kunde annat än gråta. Men den unga frun ka-
stade sig om min hals och sedän dess har jag
inte kunnat lösrycka henne därifrån aldrig!
De fingo inte veta, hvem det var, som räddat
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deras dotter, jag har inte heller sett dem mer. . .

Hör du, unge man, hvad funderar du på? Det
finnes så mycken Juagik i lifvet men beklaga
mig inte, för jag gör det inte ens själf mer,
jag är numera ingenting, har aldrig värit nägot.

Hän sjönk ned emot bordet
Ni skall inte, försökte Antero, men

gubben gjorde en afvärjande åtbörd.
Efter en stund upplyfte hän sitt hufvud och

stirrade på Antero.
Hvem är du? Hvarifrån har du kömmit

hit? Jaha, jasä, jag förstår så, så ...

Jag kommer senast från Korpivaara, jag
var där på ett stort möte, som hölls af de väckta,
sade Antero för att säga nägot.

Gubben påminde sig nägot, uttrycket i hans
ansikte klarnade.

Du tror det väl knappast, men vet du, jag
har också en gång värit klädd i skörtdräkten.

Har ni värit väckt?
Väckt —• jag har värit allt ooh ingenting.

Jag lät en gång göra mig fromhetens uniform,
då jag af en väckt gubbe råkat få vadmal som
betalning för läkemedel, som jag gifvit honom.
Här började löpa skörtfolk i långa banor, gubben
Paavo var själf åtskilliga gånger hos mig med
brännvin. Vi blefvo goda vänner och skildes
alltid ät under omfamningar. Dryckenskap är
enligt deras åsikt ingen synd, utan snarare en
förtjänst, som det ocksä verkligen är det är
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ju ett tecken pä, att människan inte är skenhelig.
Endast då syndar man, om man glömmer att
ångra sig. Men kopparslagarna sorja nog för,
att man kommer ihåg den saken. Kärnan i de-
ras lära är den, att man skall ångra sig och igen
resa sig. Det är liksom förre kontryssen sade åt
sin son: „Dä du syndar, så synda så svårt, att
du kommer ihåg att ångra dig.“ Men dans och
spel och sädant är synd. Då jag en gång var
på ett. bröllop och i skörtkostymen svängde om
med flickorna, blefvo de så stötta, att de sedän
dess inte mer besökt mig. Skål nu igen! Värl-
den är tili bräddarna rägad med dumhet och enfald.

Ni ser världen i en mörk och dyster
dager.

Aj, aj, hvad du ännu är grön, fastän du re-
dan är magister. Är det mitt fel, att världen är
sådan den är? Jag har inte skapat den, och Gud
har inte heller gjort det.

litan hvem?
Fan förstås! Världen är djäfvulens ska-

pelse och är också lik sin upphofsman, och hän,
som skapade världen, hän har också skapat män-
niskan tili sin afbild.

Men ni hånar ju allt, för er finnes ju in-
genting heligt! utropade Antero.

En så där barnslig exklamation hade jag
inte väntat mig af dig. Ingenting heligt? Vissi
fan finnes det för mig ett heligt och bestående
här i världen.
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Och hvad är det?
He? Det är förnuftet ...die reine Ver-

nunft Kritik der reinen Vernunft, sade Kant.
Vet du, hvad för en man Immanuel Kant var?
Inte? Ni unga känner och erkänner ingen annan
än den där Hegel, som är världens största dilet-
tant. Det rena förnuftets kalla kritik, hän, löje,

hvilken härlig musik! Hvad skulle inte jag
(hän rörde med handen vid sin panna; ögo-

nen voro dimmiga) Det här funktionerar inte mer
som torut . . . (hän började sjunga:) „Vårt för-
nuft förblindadt är, mörker ali vår själ betäcker“

De ha kanske rätt som säga så men låt vara!
Jag bryr raig inte mer om nägonting. En gång
lyste det här som en klar lampa, men jag slog sön-
der den, jag slog själf sönder den ...det gör
detsamma huru fråga inte, och om du frågar,
svarar jag ändå inte. „Sörj ej den flyende."

„Vid Aura ä, på Erstans väg.“ Håhå, ja-ja.
Hvem kommer där?

En båt hade lagt tili vid stranden, och Lauri
kom gående mot huset. Antero sprang upp med
ett utrop at glädje, men gubben tvingade honom
att på nytt siä sig ned. Hän låtsade inte se
Lauri.

Goddag, farbror!
Då gubben hvarken rörde sig eller svarade,

upprepade Lauri sin hälsning och slog honom
på skuldran. Gubben höjde vresigt på axlarna
och mumlade:



Du har naturligtvis ingenting med dig?
Farbror tyckes ju ändå vara vid ganska

godt humör.
■— Du är oförskämd, dum, näsvis! Den där

slyngeln hade en gång hjärta att tömma min
plunta och fylla den med vatten i stället. Och
det var kantänka så fiffigt, att hän skrutit om den
bedriften för enhvar som blott ville höra på. Och
du visste, att brännvinet är min enda vän. Hvad
vill du mig?

Förlåt, snälla farbror.
Lauri framdrog ur bröstfickan en flaska och

ställde den på bordet framför gubben.
■— Så-å, jaså, hvad är det? Konjak • det

var fan, hvad det doftar. Du vill muta mig,
din kanalje? ■— Sitt ner, jag skall hämta dig en
tallrik, så får du äta . . .

Hän raglade in, stödjande sig mot väggen.
Nå, och hvart skall du nu hän?
Tillbaka tili er. Och du?
Inte just längre än hit.

Det föreföll, som hade detta sammanträffande
icke värit särdeles välkommet för någondera.
Lauri tänkte: Nu stannar hän kanske här. —An-
tero tänkte: Kanske hän inte kommer hem, och
huru skall jag då kunna begifva mig tili präst-
gården?

Gubben kom tillbaka.
Du vill muta mig, och jag är nog en så-

dan egoist, att jag låter det ske. Tala således

26 401
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om för mig ditt ärende, eller nog kan jag ju
gissa det utan att du säger det. Hedda är nog
här, på Ottos hemman. De förbjödo mig visser-
ligen att yppa det för dig, men det strider mot
minä principer att rufva öfver andras kärlek
som en drake. Far du bara dit, din kärlek skall
nog föra dig på rätt spår.

Lauri hade rodnat och blifvit en smula generad.
Där går vägen tili andra sidan af helmen.

Ser du, jag är ingen drake, och gärna för mig
må Sankt Georg taga sin Andromeda hvar hän
kan finna henne. Ät, pojke, och drick bränn-
vin på! Den här konjaken bjuder jag inte åt
dig. Jag sparar den tili en stund, då jag kom-
mer i riktigt svår själanöd och syndaångest och
inte ens finner tröst i Guds ord. Hör du,
hvarför skulle du skymfa pietisterna?

Man måste ju en gång höja sin röst
Och du predikade riktigt?
Naturligtvis.
Du skref väl på din predikan hela veckan?
Nej, det gjorde jag inte. Först på tisda-

gen beslöt jag mig för att predika, då jag hörde
af Kandolin, huru skamlöst de igen uppträdt och
farit fram i Korpivaara.

De uppträdde inte det minsta skamlöst
där, sade Antero.

Förstörde de inte ett gärde, då de inte
fingo tillträde tili kyrkan, nedtrampade de inte en
äng och smädade de inte Kandolin?
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Och stulo och mördade de inte? här-
made gubben. Var det öfver denna text du
predikade.

Nej, jag berörde detta endast i förbi-
gående, ytterst lindrigt. Men själf uppmanade
du ju mig i ditt bref, Antero, att tala

Ja, jag gjorde det, men nu har jag tili
en del förändrat åsikt rörande dem.

Jasä, Lauri skall bli präst? skämtade gub-
ben. Nu är väl mamma nöjd och belåten. Du
satt väl i vindskammaren, drack kaffe, rökte din
långa pipa, ingen fick störa dig, alldeles som
pappa, och bordet var öfverfullt af postillor . . .

Jag hade inte en enda postilla, och jag
upptecknade endast hufvudpunkterna . . .

Därför blef det också ett grundligt fiasko
af din debut.

Fiasko?
Du tappade koncepterna, kom af dig,

förlorade sammanhanget . . .

Huru vet du det?
Jag ser det redan på din uppsyn._| Jag

hade kunnat säga det redan a priori, att då en
sådan gulnäbb som du företar dig att döma och
mästra gamla bepröfvade andans män, så måste
det blifva en pannkaka af hela saken. Säg, höjde
de inte medlidsamt på axlarna åt dig och vände
de dig inte sedän ryggen? Hade du inte en för-
nimmelse af, att du gjorde något förfärligt dumt
och barnsligt?
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Farbror försöker ställa tili gräl som van-
ligt, men jag bryr mig inte om det. Säg hvad du
har lust tili.

Nå, blif inte ond
Lauri svarade icke, utan gick ned tili stran-

den och försvann sedän i skogen.
Hän blef ond, men gärna för mig. Det

är just också ett skönt prästämne. Om söndagen
predikar hän i kyrkan, om hvardagarna Springer
hän efter pigor.

Men hän älskar Hedda.
Gubben veknade och fick tärar i ögonen

Du har rätt. Det är skamlöst af mig att
håna honom fördenskull. Det är nu bara så,
att det aldrig kan blifva något af. Hän är inte
kari att äkta flickan mot sinä föräldrars vilja.
Om man blott en enda gång här i världen finge
se något djärft, modigt och stort! Hvart tog
hän vägen nu? Blef hän verkligen ledsen?
Nu far jag ut på sjön.

Hän reste sig mödosamt, korkade flaskorna,
bar dem in i stugan och raglade sedän små-
sjungande ned mot stranden.

Antero satt kvar på sin plats och väntade på
Lauri. Då hän icke hördes af, steg hän upp och
slog in på en spång, som tog sin början på andra
sidan stugaa och hvilken tycktes leda tili andra
ändan af helmen.

Hän visste icke rätt, hvad hän skulle tanka
om det hän nyss sett och hört. Det var, som
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hade någon slagit honom, fråntagit honom ali
hans kraft, tro och förtröstan, tilltäppt alla rör i
hans lungor. Hvad var egentligen denne man,
hvad menade hän med det hän uttalade? Olycklig,
bitter och hårdt pröfvad tycktes hän vara, och hän
talade med en urspårads lifsförakt. Men om det
ocksä legat blott föga sanning i hans ord, så var
det i alla fall någon sanning. Var det på detta
Sätt fosterlandets män fordom behandlats, och
skulle de också framdeles behandlas så? Nej,
icke mer, tiderna voro nog säkerligen förändrade.
Hän skrattade åt allt, denne man, och hånade
allt. Men tänk, om hän ändå i hufvudsak hade
rätt? Om också blott en del af hvad hän sagt
ägde grund huru skulle det då gå? Hän ta-
lade synbarligen af egen erfarenhet. Att icke det
finska folket skulle kunna höjas? Att dess sak
hade svikits? Att Snellmans ideer och skriftericke
skulle förmä åstadkomma något? De väckta blott
narrar? Religion, Gud, allt hånade hän. Mest
retades Antero af hvad hän yttrat om prosten,
prästgårdsborna och Lauri. Skulle jag ha skådat
dem i en falsk dager, i ett alltför idealiskt skim-
mer?

Under sin vandring längs den slingrande
skogsstigen försökte hän kampa emot dessa in-
tryck, hän ville icke gifva sig fången under dem.
Det var, som hade ali lycka och allt hopp för-
svunnit ur världen. Hvarför? Var det därför, att
det fanns en gammal olycklig drinkare, hvilken
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trodde på ingenting och var ingenting? Men
hvarför kunde icke alla människor vara lika lyck-
liga?

Skogen glesnade, och framför honom sträckte
sig en smal udde, bakom hvilken hän såg en vid,
spegelblank fjärd glimma i den sjunkande solens
röda ljus.

Det kunde icke vara sant. Hans tai kunde
icke vara annat än tomma fraser. Allt var blott
en följd däraf, att hän icke trodde pä något, icke
på folket, icke på sig själf, icke på några ideal,
icke pä Gud. Men jag tror! Och Naimi tror!
Och det var, som hade hän nu fått en fast punkt,
som kunde hän nu tyda allt tili det bästa. D e
tillsammans .

.
.

Denne gubbes kritik af världen och männi-
skorna var hvarken hållbar eller opartisk, ty den
var ett utslag af hans egna personliga lidanden,
hans egna bittra erfarenheter. Hän var pessimist.
Hän var nog måhända skarpsynt, men hän såg allt
i en falsk belysning. Hän var afundsjuk. Och
ju flere svagheter Antero tyckte sig finna hos
honom, desto starkare kände hän sig själf.

Antero hörde årslag och säg i detsamma
gubben komma hopande åt det håll, där hän
själf befann sig. Hän stannade med båten närä
invid stranden och sade, i det hän stoppade sin
pipa, med vek, varm stämma:

Hör du, unge man, du sade, att jag inte
tror på något, att ingenting är mig heligt. Men
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du har orätt. Det finns, det finns också för mig
något heligt, och det är naturen, detta underbara,
obegripliga, gränslösa universum både i stort
och smått lifvet där borta ofvan stjärnorna,
lifvet där nere i djupen Hvem förstår det? Men
det är stort, upphöjdt i sin hemlighetsfullhet.
Hvad är det? Hvad är jag? Hvad är du, vi alla?

Kommer du med i båten? Lät oss fara tili
löjornas lekplats. Låt oss tillbringa natten på
stranden vid en fladdrande stockeld och drömma
och filosofera!

Jag tror ändå, att jag lägger mig.
Ja, gör det, gör det bara, det är bäddadt

åt dig på stugans golf. Och vill du ha lektyr,
skall du finna sådan ofvanför din hufvudgärd.

Gubben paddlade sakta fram sin bät med
styråran; fören var fullastad med nät.

Om denne mans verkliga natur är denna
och denna tanke rubbade igen Anteros nyss bil-
dade uppfattning. Det finnes något hos honom
och något i det hän sade . . . Och Naimi
är ju icke min, och jag vet ju intet om hvad
framtiden bär i sitt sköte . . .

Nedslagen vände hän sinä steg mot stugan,
räkade in på en annan spång, vandrade omkring i
holmens skogar, kom tili en äng, såg på afstånd
en gärd, men kände ingen lust att vika in där.

Hän hörde röster i skogen, Lauris och en
kvinnas. Kvinnorösten var upprörd och beslöjad.



Gå du bara, du bryr dig ändå inte om
mig ...du narrar mig endast . . . Gå du bara
hem tili dina förnäma och högfärdiga släktingar ...

Hedda, hör du ...du särar mig . . . Hedda
. . . du vet ju . . . se på mig . . . sätt dig här
gif mig din hand . .

.

Låt mig vara.
Antero drog sig tillbaka och ätervände en an-

nan väg tili stugan.

På morgonsidan vaknade hän af att Lauri
kom in och raklång kastade sig på en bänk.
Hän trodde att Antero sof och rörde sig oroligt
af och an pä bädden. Hans ansikte var blekt.
Efter fåfänga försök att insomna, gick hän slutli-
gen ut, och då Antero på morgonen kom ut pä
gärden, läg Lauri på gräsmattan på andra sidan
stugan. Antero sköt ut sin båt och rodde bort.
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24.

Med jubel i hjärtat skyndar Antero tillbaka
tili Kontola samma väg hän begifvit sig därifrån.
Än färdas hän öfver moar, där väldiga skogar
utbreda sig på hvardera sidan om stigen och ba-
kom hvilka höga bergsryggar blåna. Alit emel-
lan slär hän i sin ötversvallande glädje med sin
käpp mot sekelgamla furustammar eller svänger
hän den i takt med sin raska gång, sä att det
hviner i luften. Skogen är tuli af döfvande dof-
ter från rykande svedjefält och kådiga träd. Hän
skulle gärna vilja rasta och andas ut en stund, men
hän ger sig icke tid därtill. Alit fyller honom
med fröjd och hänryckning: de krokiga furorna,
de förtorkade stubbarna, stenarna, rötterna, men
framför allt stigen, som för honom framåt, bure
den ock öfver branta bergskammar, höga back-
sluttningar eller smala, farliga spänger öfver svik-
tande gungfly. Hän klappar i händerna åt en
hare, som framför honom skuttar öfver en sved.
Hän kacklar åt en tjäderhöna, som sitter på en
vajande gren, och hän skrämrner med sitt rop en
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hök, som med utspända vingar seglar högt öfver
ödemarken.

Hän har skakat af sig de dystra och djupsin-
niga grubbleriernas förtollning, hans sinne tynges
icke mer af systerns sorger, hän deltager icke
i Lauris bekymmer, hän störes icke af farbror
Jakobs ironi, hän är säker på sig själf, hän vet
hvad hän vill, hän vet hvad som är målet för
hans sträfvan. Alit skall varda möjligt, hän skall
förverkliga allt!

Trakten börjar förefalla honom bekant. Fram-
för honom reser sig en ås, som hän sett förut.
Hän kan icke tro, att hän är så närä, men hän
står redan vid gränsen af prostens kärrodlingar.
Om en kort stund skall hän vara framme. Hän
befinner sig vid foten af den sluttning, där stigen
börjar bära uppåt. Där stodo de och vinkade
honom farväl! Tänk om de också nu skulle räka
vara där, ute på en promenad, tänk om de skulle
sitta där, varseblifva honom och ropa: „Skalden
kommer! Välkommen, du den nya tidens dik-
tare!“ Hän måste hvila sig, hän är andfådd
efter den häftiga marschen. Men hän kan icke.
I språng ilar hän upp för den sista branten. Nu
ser hän kyrkan och klockstapeln och taken, hela
den välbekanta utsikten!

Ingen synes tili på kokkobacken, men då
hän gätt förbi de tvenne åldriga furorna, ser hän
Naimi tillsammans med nägon annan sitta pä
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sakristians trappa. Den andre skymmes af Naimi,
kanske är det Robert.

Hän tar en omväg för att kunna öfverraska
dem.

Nej, det är inte Robert. Hän häller’sin arm
slingrad kring hennes lif, och hon lutar sig lätt
emot honom. De resa sig och Naimi sticker sin
arm under hans. De varseblifva icke honom, som
stär vid skogsbrynet i skuggan af ett träd. Naimi
ser med en varm och öm blick upp tili den
unge mannen, och på hennes kinder lyser en
skär rodnad.

Det är samme unge, vackre man, som förde
Naimi i dansen på promotionsbalen i Helsingfors.

Liksom ett knifstyng, ett benbrott icke genast
smärtar, men likväl strax medför en bedöfvande
förnimmelse, så kunde Antero icke heller tili en
början klargöra för sig hvad som inträffat. Blott
det visste hän, att något hade inträffat. Det är
ofta först andra, som märkä att blodet strömmar
ur såret, att den afbrutna armen hänger slapp
vid sidan.

Han vet icke, huru hän från kyrkan kom tili
prästgården. Hän ville ju icke komma dit, hän
skulle ju vid korsvägen styra kosan mot bron.

Liksom för att finna en undanskymd tillflykts-
ort, en plats där hän kunde gömma sitt hufvud,
styr hän sinä steg mot det gamla pörtet. Där
kommer honom tili mötes Karin,' som rodnar af
af glädje och med ett utrop af öfverraskning häl-
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sar honom välkommen, men vid åsynen af hans
blekhet bekymrad frågar:

Är ni sjuk?
Först nu kände Antero en svidande smärta

i sitt bröst, först nu uppfattade hän hvad som
händt. Hans hufvud svindlade, som hade hän värit
närä att svimma, men hän förmådde likväl svara:

■— Jag gick kanske litet för häftigt
Kom ni tili tois? Ensam? Vi väntade

er inte ännu . . .

Får jag gå hit tili pörtet?
Var så god, jag skall gå och berätta för

Robert, att ni är här.
Hän märkte, att någon värit i stugan strax

före honom. På bordet såg hän ett par handskar
och en promenadkäpp. Bredvid dem låg en spets-
schalett. De hade lämnat dessa saker här, dä
de begåfvo sig ut.

Alla här hade således haft reda pä detta.
Tili och med Lauri! Och tili honom hade de
ingenting sagt. Ja, hvarför Skulle de egentligen
ha gjort det?

Hans smärta var stum, ordlös. Hans krafter
förlamades, hän kände sig utmattad som äf en
inre förblödning.

Robert kom. Antero sjönk ihop liksom en
särad, hvilken inväntar nädestöten. Men Robert
begynte icke tala därom, hän sade icke genast:
„Har du hört den glada nyheten?“

Nå, nu har jag fattat ett definitivt beslut!
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Hvad var det för ett beslut hän fattat?
Jag skref tili Snellman därom och fick

just i dag hans svar. Vili du höra hvad hän
skrifver?

Robert var så ifrig, att hän genast begynte
uppläsa brefvet.

„Din lapska resa, ägnandet af dina krafter
åt den uppgift, hvarom du talar i ditt bref, kom-
mer nog antagligen att betraktas som ett hinder
på den bana, hvilken du tidigare utstakat eller
hvilken af andra utstakats för dig, och det steg
du nu ärnar taga kommer nog ingen att anse
lända tili nägon ära eller för dig, men
det skall randas en tid, då äsikterna förändrats.“
Hän uppmanar mig att följa Castren i spåren,
ty, säger hän, „om du en gång af en inre
böjelse drages mot denna uppgift, mot ett ideellt
arbete, ett arbete för fosterlandets fromma, så
skall du icke kampa emot denna böjelse, icke
tanka pä hinder och svärigheter, ty en sådan bö-
jelse är hos oss så sällsynt, att ett uppgifvande
af denna pian vore ett uppskjutande af själfva Sa-

ken tili en obestämd framtid.“
Robert uppläste ännu några lösryckta utdrag.

Antero betraktade honom, såg honom hålla bref-
vet framför sig, vika ihop det och sticka det till-
baka i fickan, men hans tankar förmådde ändå
icke följa med brefvets innehäll. Handskarna
och duken bredvid kantelen upptogo allt hans
intresse. Här hade de tillsammans spelat kantele.



414

Men brydde sig den där fine herra, lagmannens
son, om kantelen? Kanske hade hän endast för
Naimis skull lyssnat tili hennes spel.

Robert fortsatte:
Jag vet ju inte, Jivad jagkan uträtta, men

om det lyckas mig att bringa något ljus öfver
Castrens hypotes, att det finska folket icke är
lösryckt ur världshistorien, ett ensamt kärrfolk, utan
släkt med åtminstone en sjättedel af mänsklig-
heten Nå, hvad säger du, skulle icke min möda
bli tillräckligt beiönad?

Jo.
Robert, hvars blick lyste bakom glasögonen,

var helt upptagen af sinä egna intressen.
Det var roligt att du kom, jag väntade

dig inte ännu. Här finnes ingen som förstår mig.
Jag hade ett riktigt nappatag med gubben, som
ocksä hade medhåll hos morbror. Pappa sade:
„Res du bara, men af mig fär du inte en kopek.“

„I så fall tar jag upp ett lån,“ svarade jag.
Det bragte gubben tilßbesinning. Hän kommer
nog aldrig att tillåta, att jag lånar, och jag får
nog med tiden af honom det lilla jag behöfver. An-
tagligen på morbrors inrådan begynte hän upp-
mana mig att först taga doktorsgraden och sedän,
om min lust då icke hade försvunnit Men dä
morbror hörde, att jag det oaktadt stod fast vid
min föresats, blef hän arg, tog sin käpp och gick
sin väg och låtsar sedän dess inte se mig. Med
mamma är det värre, jag tycker synd om henne.
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Hon tror ännu inte, att min pian kornmer att
förverkligas Både Snellman och Lönnrot be-
tydde i hennes ögon ganska föga det är deras
eget fel det var Snellmans tai säger hon.

Jasä, du fick bref af Snellman? Hvad
skrifver hän?

Robert lade icke märke tili Anteros di-
straktion.

Ja, utom hvad jag redan läst upp för dig
skrifver hän, att hän värit utsatt för nya trakas-
serier från censorns sida och att hän fätt nys
om, att nya fientliga krafter aro satta i rörelse
mot honom, ehuru hän ännu hvarken kan eller
vill säga, från hvilket häll de hota, men hän sä-
ger, att hän nog ändå har sinä aningar.

Icke ens detta intresserade Antero. Hän lyss-
nade tili meddelandet, som vore det en sak utan
ali betydelse för honom. Hän ansträngde sin
hjärna för att finna nägot lämpligt samtalsämne.

När ämnar du resa?
Kanske om en månad.
Och huru länge ämnar du dröja på din

färd?
Ja, nog kornmer den väl att taga hela

vintern i anspråk, men kan jag, så försöker jag
komma hem tili Naimis bröllop.

Ja, jag har ju hört, att Naimi blifvit för-
lofvad.

Hon blef det egentligen redan i Helsingfors
under promotionen, fastän det först nu eklaterats.
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Antero stirrade ut genom fönstret. Robert
vandrade fram och tillbaka öfver stugans golf och
brast plötsligt ut i skratt.

• Hvad skrattar du åt?
Jag vet inte, om jag riktigt har rätt att

tala om det för dig, men jag skall i alla fall göra
det. Jo, här höll på att bli af också en an-
nan förlofning: Risto friade tili Anette.

Och fick korgen?
Naturligtvis.

Antero hörde sig själf skratta högt, utan att
likväl förstå, hvad det egentligen var som hän
skrattade åt.

Du skulle ha sett moster Hartmans mini
„Fru Tolonen! Hvarför inte lika gärna Tollonen!
Fru Dumbom?“ Här hade vi igen den förskräck-
liga fennomanin. Här såg man dess följder!
Men nog måste ocksä jag säga, att jag inte för-
står, hvad Risto tänkte på. Inte hade jag trott
honom om något sådant. Nog måste karien ha
en någorlunda skef uppfattning af sig själf.

Anteros skratt hade dött på hans läppar
samma minut det födts, men hän hörde ännu
ekot däraf ringa i sinä öron. Samtidigt kände
hän en viss motvilja för såväl sig själf som Ro-
bert. Hvad läg det väl för löjeväckande däri, att
Risto hade friat och fätt korgen? Hvad var väl
den där Anette, eftersom Risto icke var god nog
för henne? Var det därför, att hän hette Tolo-
nen? Och hän såg plötsligt alla dessa människor



här i ett nytt Ijus, hän kände sig i detsamma
främmande för dem, nastan fientligt stämd emot
dem. Lika lätt hade de kunnat skratta äfven åt
honom.

De kallades tili kvällsvarden. Man väntade
på Naimi och hennes fästman. Någon berättade,
att de vandrat åt lagmannens tili. Man satte sig
tili bords utan dem. Stämningen vid bordet tyck-
tes Antero icke vara densamma som förut. Det
var, som hade allting värit mer hvardagligt. Den
förra festligheten och munterheten voro försvunna.
Det var, som hade enhvar blott tänkt på sig själf.
Prostinnan var allvarsam, nastan sorgsen, ehuru
hon bjöd tili att dölja det. Man försökte tala
om ett och annat, men samtalet tog ingen fart.

Var magister Hagman närvarande vid de
våldsdåd pietisterna begingo i Korpivaara? frå-
gade professorn.

Några våldsdåd begingos, efter hvad jag
vet, icke.

Vi ha likväl ur säker kalla erfarit, fort-
satte professorn, att en stor folkskara under an-
förande af sinä ledare, bland hvilka också för-
märktes präster, demonstrativt tägade förbi kyrkan,
sönderslogo ett gärde och efter denna bedrift
nedtrampade en tili prästgården hörande åker,
och allt detta utan att fästa minsta afseende vid
pastorns förbud.

Antero omtalade i korthet, huru allt tillgått,
att intet gärde sönderslagits, utan att blott ett led
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öppnats och sedän också ordentligt tillslutits, och
att skaran tågat fram längs en stig utan att ned-
trampa ett enda strå.

Jag misstänkte just något sådant, utropade
prosten gladt, som hade en tyngd fallit från hans
hjärta.

Men vänd tili prosten yttrade professorn:
Saken förändras ändå inte så mycket där-

igenora, och det faktum kvarstår alltid, att själf-
tagen rätt blifvit utöfvad. Det förmäles också, att
vid en hemlig sammankomst i skogen hållits för
församlingens herde nedsättande tai och att hän
i opassande ordalag blifvit angripen för att hän,
såsom också naturligt var, icke upplätit sin kyrka
för dessa sekterister. Detta är så mycket mer
försvårande som angreppen skett inför en kritik-
lös hop.

Jag fick åtminstone inte den uppfatt-
ningen af talen, sade Antero.

Hvem var prästen?
Det var gamle Hemming.
Hemmingl Ack, hän är ju en af de mest

oskyldiga och anspråkslösa människor i världen,
sade prostinnan.

Hans tai var tili största delen ägnadt min
aflidne faders minne.

Det uppstod en pinsam paus.
Din svåger var här och fordrade, att jag

skulle anmäla saken för domkapitlet, begynte pro-
sten efter en stund. Hän har nog också ofta
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förut försökt fä mig att taga ett dylikt steg, men
jag älskar inte krångel och bråk. Hän hotade
nog, när hän begaf sig härifrän, och hän for
visst också tili befallningsmannen, och hän sade,
att hän fordrade åtals väckande. Det träkigaste
är, att om det blir process, sä kommer också jag
att blifva inblandad däri, och mitt utlåtande
kommer att blifva infordradt icke allenast rörande
denna sak, utan också angående andra störingar,
och antagligen blir jag utsedd tili domkapitlets
ombud.

Pappa kommer naturligtvis att yrka på de
anklagades frikännande, sade plötsligt Hanna,
som satt vid andra ändan af bordet.

Det beror på omständigheterna.
Farbror Carpelan skall åtminstone fri-

känna dem från allt ansvar.

Det beror också på
Det kan inte bero pä något .

. . hvad
som är orätt är orätt.

Pä Hannas kinder brunno tvenne röda fläc-
kar, hennes panna var rynkad och ögonbrynen
voro sammandragna. Då ingen svarade något,
fortsatte hon:

Tänk, att befallningsmannen skall
anklaga de väckta för öfvervåld och anstiftande
af oordningar, medan de druckne få släss pä
kyrkbacken hvilket för öfrigt var vårt fel.

Vårt?
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Alla vände sig mot Hanna med undantag af
Robert, som såg ned på sin tallrik, liksom hade
hän vetat, hvad Hanna skulle säga.

De hade nog också fått det annorstä-
des, sade prostinnan medlande.

Det uppstod igen en pinsam tystnad.
Var magistern på Valamo? frågade plöts-

ligt en af smägossarna.
Ja, tili och med öfver en natt.
Nå, huru stär det tili med Jean Jacques,

vår store filosof? frågade prosten, belåten öfver
den vändning samtalet nu tog. Hän har verk-
ligen en nätt och treflig stuga där. Gubben har
själf byggt den, riktigt efter sitt eget hufvud. När
hän beger sig dit, återvänder hän inte därifrån
förrän sent pä hösten. När en gång alla gos-
sarna komma i skola, stannar hän antagligen där
också öfver vintern.

Råkade ni Otto? frågade prostinnan.
Nej, honom träffade jag inte, men

Lauri
Prostinnan och flickorna rodnade, och An-

tero märkte, att hän begått en faute. Lauri hade
synbarligen begifvit sig af utan att underrätta nå-
gon om sin affärd.

Det blef icke någon gemensam promenad af
denna gång, ehuru kvällen var härlig. Man uppe-
höll sig i rummen eller pä verandan. Professorn
drog sig inom kort tillbaka på sin kammare, och
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professorskan klagade öfver hufvudvärk och af-
lägsnade sig också hon. Prosten tog sin käpp
och gick ned tili stranden. Robert vankade med
händerna i fickorna från mm tili rum, ut och in,
och Anette spelade tankspridt på klaveret. An-
tero hade tagit sin tillflykt tili salen, där hän
bläddrade i ett planschverk utan att likväl se nå-
got; hän hade blott en förnimmelse af att hän
var öfverflödig här. Om hän bara finge begifva
sig härifrån, helst redan denna kväll

Hvar är Thure Hartman? frågade Antero.
Ja, Thure, sade Robert och stannade

framför honom. Du vet inte, att Thure har rest
för att lära sig finska tili den där Kari, om
hvilken du skref tili stor förtret för morbror,
som skyller ocksä detta pä Snellman!

Robert! bannade prostinnan, som nu
slagit sig ned bredvid Antero, och nickade med
hufvudet mot gästmmmet.

Ja, Snellmans sådd, det är just hvad det
är . . . säg, magister Hagman, är det inte nägot
förskräckligt Robert ämnar taga sig tili?

Låt nu bli, mamma . . .

Försök få honom att afstå från sin pian
. . . kanske hör hän på er .

. . Men ni vill na-
turligtvis inte . . . ni bar samma äsikter . .

.

Ack, om ändå Snellman och Lönnrot aldrig kom-
mit hitl

Robert brast ut i skratt.
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Ja, ja, skratta inte, jag menar nog allvar.
Men det måste ni i alla fall lofva, att ni tar en
smula värd om Lauri, ifall Robert inte kommer
tili Helsingfors. Lauri är så häftig och oerfaren.
Ni skulle vara som en äldre bror för honom.
Ni råkade honom ju Sade hän, när hän kom-
mer tillbaka?

Nej, det var inte fråga därom.
Prostinnan fick tårar i ögonen och fattade

Anteros hand. Hela hennes väsen andades en så
värin moderlig ömhet, att också Antero hade
svårt att tillbakahålla tårarna. Äfven prostinnan
lade märke tili hans rörelse.

Hvad säger ni om Naimis förlofning?
Jag tycker, att de passa så utomordentligt väl för
hvarandra. Hennes fästman är en sä fin och
sympatisk person. Vi anade inte det minsta, fast-
än de ju nog allt ifrån barndoraen värit be-
stämda för hvarandra. Karin, gif mig min schal .

. .

Sätt dig här, du ocksä! Jag tycker alldeles, att
ni är min egen son, och därför talar jag så öppet
tili er . . .

Men Antero hörde Naimis röst och reste sig
för att gå, mumlande något om att hän hade
beställt roddare och att denne väntade honotn
någonstädes och att hän därför nu genast måste
begifva sig bort .

. .

Bort? Hvart?
Naimi dansade i detsamma in i rummet med

händerna fulla af blommor, färdig att tacka för



423

den väntade gratulationen. Hon behöll Anteros
hand, mötte hans blick och sade:

Önskar ni mig inte lycka?
Jag har den äran att gratulera
Tack.
Jag får på samma gång säga farväl.
Hvad? Hvad tänker ni på? Hvart är

ni på väg? Nej, ni får inte! Ni mäste stanna
här öfver vår förlofningsfest! Vi skola ha kokko-
eldar på åsen, ni håller tai, skrifver en dikt tili
min ära .

.
.

Naimi svängde sig rundt på klacken och slog
ihop händerna.

Stanna nu! Mamma, du fär inte låta
magister Hagman resa!

Och tänk på vår skola, som vi snart skulle
öppna, inföll Karin.

Ja, ja, se där, förenade sig Naimi
med systern.

Kan inte er fästman —?

Hän? Hän bryr sig inte om sådant
men jag skall nog med tiden omvända honom

Antero bugade sig, räckte fram sin hand och
tvingade dem att taga den.

Hvart ämnar du egentligen begifva dig?
Inte lämnar du redan definitivt dessa trakter?
frågade Robert.

För att så fort som möjligt få aflägsna sig
hän kunde icke stanna, hän ägde icke kraft

därtill svarade Antero, att hän nu begaf sig



bort på endast ett par veckor . . . hän skulle
ströfva omkring i omnejden .

. . kanske skulle
hän snart igen besöka dem.

Nå, i så fall
Hän kände, att hän tryckte deras händer, hän

hörde, att hän sade nägot, hän erfor en brännande
smärta vid hvarje skrymtaktigt, osant ord, och
hvarje tilltvunget leende ristade som en slö knif
djupa fåror i hans ansikte.

424
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25.

Hän ilade med snabba steg ned mot bron
för att råka roddaren, som skulle ... Först
när hän uppnått bron märkte hän, att hän trott
på sin egen lögn. Där var ju ingen, som vän-
tade på honom . . .

Hvart skulle hän begifva sig?
Hans hufvud svindlar Om hän skulle

hoppa öfver det rankiga broräcket eller bryta
sönder det murkna träet och med det i famnen
störta sig i de skummande hvirflarna Om pro-
sten sedän skulle finna honom i sinä nät och
draga honom upp på stranden och Naimi
sedän skulle komma och se honom! Eller tänk
om fästmannen vore här och hän kastade ho-
nom i forsen och hän skulle fastna i näten och
dragas i land och Naimi skulle komma och se
på honom!

Men detta är hyckleri! Jag uppretar mig
själf, jag gör mitt lidande större än det är . . .

Ooh förgrymmad på sig själf skyndade hän
bort från bron.
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Men då återvände plötsligt hans smärta; en
känsla af besvikenhet, förödmjukelse och öfver-
gifvenhet bemäktigade sig honom och förlamade
honom, sä att hän var närä att sjunka ned på
platsen där hän stod. Men med uppbjudande
af sinä sista krafter lyckades hän likväl springa
upp för strandsluttningen.

Från höjden af denna såg hän inför sig en
snörrät landsväg, som löpte genom en vidsträckt
ödemark, och långt borta i fjärran varseblef hän
en ny stigning af vägen, som slutligen tycktes
försvinna uppe bland moinen. Någon kom åkande
emot honom. Nej, icke ditåt, på inga villkor!
Hän upptäckte en liten skogsstig och vek in pä
den. Hän vandrade framåt, hän påskyndade sinä
steg, tili slut nastan halfsprang hän. Hän måste väl
söka sig en tillflyktsort för natten. Spången förde
honom tili randen af ett stort kärr. I skogsbry-
net, där marken var torrare, stod en lada. Hvar-
för kunde hän icke tillbringa natten här lika väl
som pä nägot annat ställe? Den var tom, här
kunde hän således inte öfvernatta, men hän satte
sig likväl på dess tröskel.

Här klarnade hans tankar, sinnets uppror
stillades, böljorna lade sig, blott några enstaka
bubblor sjödo ännu.

Här hade således denna vandring slutat.
Detta ställe hade hän ej kunnat skäda från Raja-
vaara den gången, när hän från dess topp blic-
kade in i sitt förlofvade land, hvilket hägrade



427

som en fristad efter färden genom lifvets öken-
trakter.

Han hade trott sig finna ett hem, hän hade
trott sig vinna vänner, kamrater, en älskad brud,
en mor, förstäende systrar och bröder. Men de
brydde sig icke om honom, åtminstone icke för
han s skull. De hade icke något behof af hans
biständ. Hän betydde icke det minsta för dem.
För ingen betydde hän något, icke ens för sig
själf. Den hade gätt liksom den kömmit, denna
vackra sommardröm. Ja, mä den gå! Ja, låt
den vara! Tili ett skulle hän ändå ha dugt:
tili Lauris barnsköterska. Och äfven tili något
annat: tili festtalare på Naimis förlofningskalas!
..

. Hän skrattade för sig själf, ett tyst, stumt
skratt; tänk om hän skulle vända tillbaka och
verkligen hålla tai på Naimis förlofningsfest! Det
vore st ort på det sättet skulle också hän
blifva en stor man åtminstone i sinä egna
ögon. Hän skulle begrafvas i alla okända stor-
heters pantheon under detta skogstempels
murkna golf? „Här hvilar en namnlös och odug-
lig, som ingenting var och ingenting blef.“ Och
hvarför var och hvarför blef hän ingenting? Jo
därför, att ingen hade älskat honom. Stanna
här, du, som tror något om dig själf, men gå
bort, du, som ingenting tror. Och det tyck-
tes honom, som hade hän här kvarlämnat en
del af sig själf, som vore hän icke mer ben-
samme som när hän kom dit. Var hän en an-
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nan? Tänk om hän verkligen vore en annan!
Men nej, hän var likväl trots allt densamme,
densamme, ständigt densamme!

Men någonstädes måste hän ändå begifva
sig. Hän såg sig omkring, men kunde icke klar-
göra för sig, från hvilket häll hän hade kömmit.
Hvardera stigen hade samma utseende. Efter en
stund märkte hän, att hän råkat in i sinä gamla
spär, men hän gitte icke vända om. Just då hän
på nytt kom fram tili landsvägen, såg hän en
man nalkas, i hvilken hän strax igenkände farbror
Jakob.

Är det du eller är det din välnad? ropade
gubben och utsträckte afvärjande sin hand emot
honom.

Det är jag och pä samma gång också
min välnad!

- Nä, kom i min famn då, du min förlo-
rade son. Jag fick ändå tag pä digl Men hvar-
ifrån kommer du? Huru kan du vara här?

Huru kan ni själf vara här?
Jag kom ridande! Pä minä passioners

rygg! Brännvinet tog slut, och jag måste ut för
att skaffa mig nytt. När jag en gång får smak
på varan och inte fär min passion min Stora,
sublima passion tillfredsställd, sä spränger jag
tili och med helvetets portar, om det gäller! Hej,
hvilken färd från fors tili fors! Kom hit! Låt
oss gå hit tili mitt gamla viftställe.
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Hän förde Antero längs landsvägen tillbaka
tili bron, följde sedän ett stycke stranden åt,
vandrande längs en smal spång, som slingrade
sig genom en aldunge, klättrade sedän upp för
en brant skogsbacke, som låg midt emot kyrkan
och prästgården, pä andra sidan lugnvattnet nedan-
för fallet. Omgifven af ljus löfskog utbredde sig
här en liten äng, där slog gubben sig ned och
drog fram en flaska ur barmen, en annan ur
rockfickan.

Sköt du om den där, så tar jag
den här!

Antero smakade och smakade på nytt, lik-
soin trotsande sig själf.

Det finnes icke mer än en gud, vinets
gud, och eremiten på Valamo är hans profet.
Det är nog något egenkärt sagdt, men då jag i
ali min tid trofast tjänat honom och tili världens
aflägsnaste vrår utbredt hans evangelium och om-
vändt många hedningar Nä, huru smakar det?

- Utmärkt!
Drycken steg nastan genast Antero åt huf-

vudet.
Se, hvilken härlig värld! utropade hän och

visade med bäda händerna fraraför sig. Sjön,
forsen, kyrkan, prästgården I Hvilket paradis!
Världen är inte guds skapelse!

Nå, hvems verk är den dä?
Djäfvulensl
Hvem har sagt det?
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Jag säger det!
Jaså du? He! Och hvarför är den

djäfvulens skapelse?
Därför, att den är så härlig! Gud skulle

inte ha kunnat skapa världen så skön. Djäfvu-
len hjälpte honom, gud gjorde ritningen, men fan
gaf färg åt alltsammansl

Det är sant! Det är sant! skrek gubben
hänryckt. Du utvecklar minä teorier.

Hurra för kyrkan! Hurra för prästgården!
Nu ser jag allt i en ny dager! Lefve fosterlan-
det, lefve folket! Hurraa! Hipp! Hippi

Antero hade sprungit upp, hän fäktade med
armarna i luften och föll sedän hejdlöst tillbaka
på sin plats.

Jaså, du är full redan! Det gick då fort!

Men Antero orerade och predikade, barhuf-
vad, med dimmiga ögon och håret flygande för
vinden.

Ha vi det inte bra här? Vårt lif är en
dans på rosor, en vandring bland idel blommor

i djäfvulens paradis! Hvarför klagar och knor-
rar och knotar folket, att jorden är en jämmer-
dal? Ha vi inte allt hvad vi behöfva? Bränna
vi inte tjära, fabricera vi inte korf och tvål och
spela vi inte kort? Ha vi inte vårt brännvin
året om prästgårdens brännvin! Was willst
du noch mehr?

Det där är Snellman! Du plagierar!
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Minä damer och herrar! Det är sanner-
ligen slöseri att importera ideer från utlandet
Hegels filosofi Låt tyskarna äta upp sitt eget
affall, hvarför skall ni truga det på oss!

Nu plagierar du igen mig!
Lätom oss förblifva i vår egen ringhet

och enfald! Jag hade en stor ide och en stor
uppgift, men jag krossade alltsammans.

Detsamma gjorde jag!
Hvem är du? Jag vred af nacken på

den, hals öfver hufvud, liksom på en tupp, för
att den skrek i mitt ora och störde min ro!
Jag ryckte den ur mitt hjärta, liksom örnen slet
hjärtat ur Prometheus 1 Jag är ingenting, äger
ingenting, vill det inte heller; jag hatar, föraktar,
förbannar allt, mig själf, fosterlandet, vänskapen,
kärleken, gud —!

Hän hade lyft sin knutna hand, men sänkte
den i detsamma och brast ut i ett nervöst skratt,
som hän icke kunde bekämpa förrän det öfver-
gått i gråt.

Gubben hade fäst sin skumma blick på An-
tero, den klarnade och skärptes, hän blef allvar-
sam och frågade plötsligt:

Hör du, människa, hvad går egentligen
åt dig?

Ingenting, svarade Antero och skar ilsket
tänder.

Hvad har händt dig?
Ingenting.



Ingenting annat än olycklig kärlek kan
pä detta sätt förvandla en kari. Aha, nu
vet jag!

Vet du? Du vet ingenting, hvarken om
kärlek eller något annat, drummel!

Gubben sprang upp.
Och hvad vet du därom? Skall jag

säga, hvad jag vet? Akta dig, att det inte går
med dig som med mig. Akta dig, att inte också
du blir en fyllbult, en slarf, ett vrak, ett af-
skum .

.
.!

De stodo där midt emot hvarandra med sinä
flaskor i händerna. Den ene veknade plötsligt i
sitt bakrus och utbrast med fuktiga ögon:
Men om du vårdar det väl, så kan det bli en
solstråle i lifvets mörker.

Men den andre slungade sin flaska i mar-
ken, tog ett långt språng och rullade ned för
backsluttningen.

Gubben stod kvar och skrek:
Antti! Antti! Galning! Nu faller

hän i forsen! Se så där, nu krossade hän
buteljen .

.
.
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Antero har vaknat vid tonerna af en psalm,
som ljuder nägonstädes i hans närhet. Hän ser
sig ligga på den mjuka mossan mellan tvenne
stenar, men hän orkar icke lyfta sitt värkande
hufvud för att se, hvar hän befinner sig. Hän
sluter sinä ögon och hör alltjämt sången, men
otydligare. Då hän ånyo vaknar, har sängen
upphört, men nu hör hän rösterna af samta-
lande kvinnor. De tala om bröllopet på Ilpola,
om sammankomsten och om gubben Paavo, de
upprepa hans ord och päminna sig hans utlägg-
ningar. Deras röster ha en lugn och förnöjd ton.
Antero förmår icke följa med hela samtalet, men
hän sluter af ordens klang, att dessa människor
aro lyckliga och nöjda och äga frid med sig
själfva. „Vi ha ju våra lärare och rådgif-
vare. Ensamma kunna vi inte få klarhet i allt,
om vi också försöka hålla oss tili ordet.“ „Ja,
nu förefaller det igen, som skulle jag kunna stå
ut huru länge som helst.“ „Öfverlämna dig
ändå inte åt sorglöshet." „Nej, nej.“ „De

28 433
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voro nog på sin plats, Paavos ord det var
alldeles, som hade hän taiat just tili mig.“
En tredje tog igen upp en psalm, och då den
var slut, aflägsnade de sig.

Antero fick lust att följa efter dem, hän
steg upp, fann sin ränsel i närheten och begynte
vandra fram längs en stig. Men ingen sågs tili.
Hade hän drömt? Hän kunde icke komma un-
derfund med åt hvilket håll de hade gätt. Kanske
hade ändå ingen värit där?

Hän fortsatte likväl sin vandring längs stigen.

Ula medfaren och närä att förgås af trötthet,
kommer Antero pä kvällen tili ett berg, i hvilket
hän igenkänner Rajavaara, först när hän ser
kvarnen och den Stora stenen. Det hade värit
kalit, en skarp nordanvind hade blåst hela dagen.

Ingen syntes tili på gärdsplanen, och äfven
stugan var tom. En fläkt af värme och doften af
nybakadt bröd strömmade emot honom i dör-
ren. Det kändes skönt att kasta ränseln från
skuldran och draga af sig de genomblötta sko-
plaggen.

Hän satte sig och tänkte pä ingenting.
Efter en stund kom husbonden, men denne

igenkände honom icke strax i skymningen. Men
när hän sedän såg hvem det var, tycktes hän
blifva gladt öfverraskad. Hän frågade likväl icke,
hvarifrån hän kom ooh hvart hän skulle hän.
Men då Antero berättade, att hän igen gått
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vilse och egentligen af ett misstag kömmit hit,
sade hän:

Nå, det var godt och väl, att ni än-
dä kom.

Antero svarade;

Det betyder ju inte något, huru man
kommer fram, endast man kommer fram.

Ja, ja. Värre är det, om man gär vilse
och aldrig kommer fram. Det finnes tvenne
slags vilsegångna här i världen .

.
. sädana,

som efter sinä irrfärder dock komma någonstä-
des, och sädana, som alltid återvända tili samma
ställe.

Hvad åsyftade denne man? Hän säg bety-
delsefullt på Antero, och Antero raärkte igen, att
denne husbonde liksom så många andra väckta
i sin blick hade något forskande och genomträng-
ande, men nu också något förstäelsefullt och
förlåtande.

Får jag stanna här öfver natten Och
kanske dröja här nägon dag?

• Det var ocksä en fräga
Hu-sbonden föreföll nastan upprörd; hän

tuggade pipskaftet mellan sinä tänder och gung-
ade med toten.

Nog får ni vara hos oss så länge ni har
lust. Men huru är det ni har värit länge på
väg skola vi inte gå i bastun ?
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De togo ett skönt, vederkvickande bad, och
när de sedän igen sutto i den varma, halfskumma
stugan, där människorna rörde sig som skuggor,
tycktes det Antero, som hade en gränslös tid-
rymd skilt honora åt frän allt hvad hän senast
sett, upplefvat och erfarit. Frid fyllde hans själ,
hän ville icke tanka pä något, icke minnas något.
Mannen spräkade, utan att just fästa afseende
vid honom, om sitt arbete och sinä sysslor. De
tycktes vara rädda för frost. Om det åter detta år,
liksom det föregående skulle blifva frost, såg det
hotfullt ut. Men de talade om det som om
något naturligt och hvardagligt och öfvergingo
snart tili andra ämnen. De tycktes redan ha fått
vetskap om den rättegång, som hotade de väckta.
Icke ens detta föreföll dem öfverraskande och
underligt. Enligt deras åsikt hade knappast nå-
got annat värit att vänta. Men en sak förvånade
dem likväl: den predikan prostens son senaste
söndag hällit. Hän hade tillstadt dem att glädjas
och förlusta sig, om det blott skedde i den rätta
andan. „Han lärde oss synda i kristlig anda“

hade Paavo sagt, då hän kom ifrån kyrkan.
„Den ena dagen dansar hän poika på kyrk-

backen och den andra predikar hän i kyrkan.
Hvad skall det blifva af honom?“ „Skall hän
också blifva präst?“ „Sin fars adjunkt."
Men hän hade taiat äfven om något annat, hvaraf
åhörarna icke förstått mer än att också hän or-
dade om en „väckelse“, om det finska folkets
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„rätta“ väckelse. Att det skulle väckas tili folk.
Men här hade hän trasslat in sig, och något mer
hade de icke kunnat få klart för sig. Men He-
lander hade sagt, att hän försökt uttala detsamma,
som den där skolprästen i Kuopio skrifver, hvil-
ken säges vara en gudsförnekare.

Antero log för sig själf och åt sig själf.
Något liknande hade ju äfven hän för icke så
länge sedän sökt predika här på Rajavaara. Men
det förekom honom, som hade dessa människor
redan förgätit det.

Håhå håhå! suckade den gamla
värdinnan i det hon gick ut, och enligt Anteros
tanke uttalade hon därmed sin dom öfver allt
sådant uttalade hon kanske äfven hans? Men
det var, som om det icke rört honom, om hon
också hade gjort det.

Kvinnfolket följde med värdinnan. Efter en
stund aflägsnade sig också männen.

Om den främmande är trött, så finnes det
en bädd i boden.

När Antero, åtföljd af husbonden, lämnade
stugan, slog nattkylan emot honom. Himlen var
klar, och gräset på gärdsplanen kändes styft un-
der fötterna. Husbonden undersökte det, men
sade icke något. De stodo mellan boden och
stugan och sägo ner öfver fjärdarna, hvilka speg-
lade den klara, molnfria himlen. Icke ett löf
rörde sig mer.
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Det tyckes inte heller denna natt stiga
dimma.

Blir det frost?
Om det inte kommer dimma, kan det nog

blifva farligt för fälten där lägre ner.

Skyddar dimman för frost? frägade An-
tero.

Ja, om Gud vill.
Men här uppe är det väl inte någon

fara ?

Nog är det ju säilän den kommer så
högt. Men inte är det omöjligt. Hvad månne
de nu igen bränna på prästgården?

På kokkobacken bakom kyrkåsen syntes
fladdrande eldslågor.

Röken stiger rakt upp. Inte en vind-
fläkt!

Husbonden gick, men Antero stod ännu en
stund kvar och stirrade mot elden. Det var Nai-
mia förlofningseldar, som brunno därborta. Hän
stod kvar och såg och såg, tills lågorna små-
ningom smälte samman och sjönko ned bakora
kyrkåsen.

Hän vände sig bort och gick tili boden,
hvars svarta dörr gapade emot honom .. . Men
ljus och härlig hade ändå hans dröm värit. Att
hän verkligen, om också endast i inbillningen,
fått upplefva nägot sådant ... Naimi satt på
solennitetssalens läktare och såg ned i salongen.
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Hon såg mig och nickade och hviskade något
tili sin granne. Kanske sade hon: Det där är
min brors vän, och då hän inte hade någon
kransbinderska band jag hans krans på samma
gång som min brors . . .

Huru skönt och ljuft hade icke detta hopp
värit, huru full af lycka och salighet hade icke
den där morgonen här på berget strålat, och se
dan dessa dagar på prästgården!

Hvarthän skall jag nu styra min kosa,
hvad är nu mitt mål? Och för hvad skall jag
arbeta ?

Hän låg länge vaken i sin bädd och grubb-
lade däröfver i den stilla natten, som var så tyst,
att icke en hviskning hördes. Nu sjöngo inga
fåglar, nu gol ingen gök! Men småningom be-
gynte hans tomma sinne fyllas. Utan henne
förmår jag intet, äger jag ingen kraft. Men ti 11-
sammans med henne! Är hon icke min? Hen-
nes själ, hennes andliga varelse är min. Det
finnes raånga, som icke ägt och likväl ägt!
Lefva i henne. Stiga med henne mot himlens
höjder. Om det finnes en himmel och det
finnes!

En dikt begynte födas i hans själ, formas i
obestämda ord. Hän gnolade den sakta i sinä
tankar . . .

Hän sväfvade liksom på en ljus sky jor-
den där nere var mörk ofvan dimma och töc-
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ken under solen, hvilken klar och strälande
värmde som vårsolen, när den skiner på skaren.

Då hän på morgonen vaknade, omgafs hän
ännu af samma klarhet. Solen sken på ång-
ande tak och de skuggiga platserna voro ännu
hvita af rimfrost. Hela den lägre ned belägna
nejden var insvept i dimma. Samma syn som
då den var storartadt härlig!

Husbonden kom redan från åkrarna, med ett
afbrutet halmstrå i handen.

Har det värit frost?
Ja. Den här gången kom den uppifrån

här uppe tog den, men där nere lämnade den
allt oskadt. Det var i natt himmelsk frost, som
man säger.

Och hvad blir följden?
Vi måste gå och låna af ekorrarna nu.

Anteros hjärta skälfde. Frost? Hade den på
en enda natt förstört ali gröda, omintetgjort ett
helt års ansträngningar? Och i husbondens an-
lete kunde man icke läsa minsta spår af miss-
nöje, knot eller klagan. Hän rasade icke, hän
förbannade icke, hän höjde icke hädande sin hand
mot himlen.

Och Antero blygdes öfver sig själf.

Då hän några dagar senare lämnade gärden
och klättrat öfver ledet, sade den gamla värdin-
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nan, i det hon blickade efter honom, tili hus-
bonden:

Hän var nu som en annan människa.
Hän talade icke alls mer om sådant som sist.

Kanske hade hän fått ett sting i sitt
samvete.

I
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