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Förstn Kapitlet.

Hiiftgratareu.
Martcnsblj är en strandby i F, socken. Hemmanen

derftädes äro sma och hafwa endast obetydlig, odlad mark un-
der sig; ty byns bönder äro hänwisade till sina skogslotter
pä de till byn hörande öarna och till hafwet, för att genom
fiske och försäljandet af skogsprodukter fylla det, som bebru-
tandet af deras smä hemmansdelar ej förmår lemna till de-
ras bergning. Det ar twennc böuder, närmaste grannar till
hwarandra, i denna by, hwilta wi inbjuda den kära läsaren
att göra bekantskap med. Det, som wi om dem hafwa att
berätta, är icke något märkwärdigt och owanligt, ty öfwer-
allt i wart tära fäderneslands bygder skall man wisst kunna
finna motstycken till de begge grannarnas bäde sinnesart,
egenskap ock lefnadsöden. Men ingen mennista finnes, hwars
lefnadsödm ej i något afseende äro fulla af lärdomar för
den tänkande mennifka, som besinnar, att den ena menni-
skan alltid tan och bör i något afseendc lända den andra
till eftersyn i det goda och till »varning i det, som är ondt,
förkastligt och olycksbringande. Det är derför, wi »u in-
bjuda läsaren, att göra bekantskap med Erik AbrnlMlssoii
Väck och M«ltc» Minteiislni Nyffrn»»

I detta kapitel skola wi först framställa till bekant-
skaps görande Erik Väck, Det war han, som bar öknam-
net: hästlMtlnc», hwilket ivi gifwit till öfwcrskrift at detta
kapitel, emedan wi anse det wara ett hedersnamn at den
goda mannen.



Nact hade blott ett tolftedels mantal med liten boyl-
ater och några sma ängslappar, en del, såsom fallet är i
de bygder, der storstiftet längesedan försiggått, långt belägna
frän sjelfwa garden och frän hwarandra. Da han tillika
hade stugan full med de fattigas rikedom bur», som ännu
woro sma och således mänga nnmnar att föda, men ringa
hjelp af dem ännu att förwänta wid jordens skötsel och wid
fistet, hade han ganska bekymmersamt att sla sig ut. Men
han hade tre skatter, som ej kunna uppwägas med guld:
Allittsamhet, gudsfruktan, ock en yppcilia, husmoder till hustru,
Begge matarne hade samlat dessutom, i fattigdomens skola,
en dyrbar sparpenning, som har till omsirift: stilla fimlöj-
samhet, och den hade de ej skrinlagt, för att framtagas wid
högtidliga tillfällen och begapas, nta» de läto den ligga
fram ock nötas med i deras hwardagslif. Och märkwär-
digt nog, den skadades ej af slitningen, ty den «r af den
adla metall, som rost och mal ej förtära kunna.

Da Vnlls hemman war sa litet, kunde der ej finnas
någon stor ladugård, Gndaft fyra mjölkande tor stodo i
det ljusa och renliga fähuset, hwartill kom ärligen någon
qwiga, som uppföddes. Mangen annan i byn, hwilten ej
kade större hemma», hade dubbelt flere kor, sammanträngda
i ett mörkt fähns; men hur det war, ägde sådana gårdars
wärdinnor sällan sa mänga ~fildnnkar" nppsilade pä hyl-
lorna, som i den lilla, nätta mjölkkammaren.

Zaleu war den, att mor Väck ej swältMdr sina krea-
tur, utan boll jemt sa mänga kor, som ho» wisste sig kuuua
föda wä!. Ätt hälla sa mäuga kräk, att de pä slutet af
wärwintern måste ballas i lifwet med lemniugar af gamla
halmtak, mossa ock aunan mindre tjenlig föda, tills de
blifwa sa usla, att de wid swansen måste lyftas upp och
knappt mäkta stappla ut pa betet om waren, detta ansåg
hon ej blott för okristligt djurplägm, utav dessutom för
böjden af l»issl»!5!M»!>!ff och dårskap.

Back både i stallet blott en enda häst, som gjorde
honom de yppersta tjenstrr. Med honom plöjde han sin



åker, körde sin wed och sitt timmer ur skogen, förde ut göd-
seln pa åkern, körde hem graurio och strö till ladugarden,
gjorde sina nödiga stadsresor c, s, w, Tacksam för de goda
tjenster, hans häst, den kära ~Bru»te" gjorde honom, höll
han lwnom som sin ~ögni!sten". Da han besinnade, hwilka
goda tjenster hästen gjorde honom, huru »villig denne war,
och dä han gaf akt pa, hwilket godt sinnelag detta sa tal-
lade osjäliga djur hade, insåg kan, att det minsta, han
kunde göra, för att wedergälla allt detta, war, att pa bästa
sätt söta föda och warda hästen och egna honom den Ivan-

li«i»stc behandling, Också war det lust och glädje att se,
huru Back waroade sin brunte. Aldrig kom han sä trött
>!em frän arbetet om qwälleu, att han ej egnade mänga,
mänga minuter at att gifwa mat och dryck, rykt och an?

ät sin häst ock» att med wanliga ord liksom samtala med
sin trotjenarc. Och trotjenaren wedergälde sin berres
leksfulla omsorger dcrmcd, att han alltid war glänsande i
hull, munter och willig, ehuru han wisserligeu fick ~halla
i", som man säger. Men aldrig ansträngde Back sin häst
utöfwer dess förmåga; han lat sig aldrig af egennytta för-
mas att betunga hästen med för stor dagSbörda af arbete.

Mor och han gingo gerna, sida wid sida och glaot
samtalande, om söndagarna den trefjcrdedels mil länga wä-
gen till kyrkan, för att lata Brunte åtnjuta sin sabbats-
hwila. Och aldrig kom det i fråga, att Back, som nog war
i behof af marktor, skulle utlegt sin häst ät ~trcti och pleti"
till färder om nätterna och dylikt, blott för att förtjena
några penni. Nertill war han alltför mon om sitt eget
bästa och tillaggom det! alltför swag för sin kära arbets-
kamrat. Det war denna kärlek till hans ädla ~arbetsdjur",
som ådragit Back i byn namnet: Ijäftglälnrr», Ty en så-
dan behandling, som Back egnade sin häst, war, tywärr!
en sällsynthet i den laudsort, der Back bodde. Deras torde
den kära läsaren finna, att hans hem ej lag i Sawolaks
eller Karelen, som äw af älder kända för den goda wärd,



der egnas hästarna, kwarföre der äfwen finnas ypperliga
sädana.

I Backs hemort är hästplageriet, wi berätta detta med
owilja och smärta, blott alltför mycket landssed. Att piska,
misshandla, öfweranftränga, oqwäda, hojta och ryta ät sina
arma hästar är nägot, som der mänga hästegare lata tomma
sig till last hwordllgligen. Det är alltför upprörande och
derför motbjudande att berätta, huru man der förfar med
de arma kräken (hwilka fatt känslor likaså wäl som deras
plågare hafwa dem), wid marknadstillfällen, pä häftbytar-
platser och wid de mänga tillfällen, när egarena dränkt allt
wett och hwarje mensklig känsla i bränwinsglaset. De för-
blindade menniskorna, som saknade förstand att inse sitt eget
bästa och menstlighet att besinna, huru förfärligt de försyn-
dade sig genom hästames misshandlande mot dessas och
allas Skapare, hånade Back för hans ädla och förnuftiga
behandling af sin enda, kära häst och stämplade honom med
hästgrätare-namnet. Back lat dem öknamna och fortfor i
sin trogna omsorg om sin Brunte. För att skydda denna
för misshandel och öfweransträngning, plägade han, dä det
war hans tur att »ligga i hållet", säsom det kallas, wid
närmaste gästgifweri, lega i sitt ställe häst och karl af när-
maste grannar, ehuru han derför mäste betala flere mark
för dagen. Men detta gjorde han gerna, emedan han war
af saktmodigt lynne och hwarken egde mod att twista med
oförnuftiga wägafarande, som, för att hinna litet förr fram
till nästa gästgifweri, hafwa hjerta att förderfwa skjutsbon-
dens kanske dyrbaraste egendom, eller än mindre nändes se
sin Brunte jäktad och jagad af resandes piste. Men Läsa-
ren kan wäl första, att denna Backs sä kallade pjaskighet
med hästen ädrog honom än mer atlöje af de fakunniga.

Men karl är den, som läter werldcn prata hwad den
will och obekymrad om dess domar handlar efter bästa in-
sigt, öfwertygelse och samwete. On sädan karl war Back
och derför stod han äfwen högt i hwarje rättänkande men-
niskas aktning. Och Gud lönar deni, som lyda Hans ord,



i hwilka äfwen de ofjäliga djuren ej äro glömde utan fa
afwen sin nädclott af förbarmande omtanke frän werlos-
styresmannens sida. Det heter der ibland annat: ~E» rätt-
färdig förbnrmnr sig öfwer sitt öl,"

I den andan handlade hästgrätaren Erik Näck,

Andra Kapitlet.
Hästskojaren.

Den öfwerfkrift, som wi gifwit detta kapitel, tillkom-
mer Näcks granne, Mårten NMami, Det är wisserligen
sant, att detta namn icke allmännare tillades honom eller
åtminstone icke pä längt när sa allmänt, som den hederliga
Back betecknades med namnet: hästgllltarc». Men orsaken
war dertill den, att Nygrann bland byns bönder hade blott
alltför mänga wederlikar, för att desfa skulle i hans be-
teende sett allt det tlanderwärda och omcnMiga, som den
fanns, Wi äter, som gerna beteckna sakerna ined deras
rätta namn, anse oss rättwisligen böra omtala Nygrann
under det binamn, som har och der tilldelades honom.

Hör öfrigt war Mårten Nygrann den förnämsta bon-
den i Märtensby, hwad hemmanets storlek angick, Hans
far hade i tiden warit en ansedd och rik man, hwilkcn lem-
nat ät sin enda fon det största hemmanet i byn. Denne
hade sedan hemfört som brud en ~gärdSdotter" frän en af
sockens uppbyar, och med de penningar, som hon förde i
boet, hade matarna köpt ännu en hemmanSdel, som tillfal-
lit omyndiga barn i arf, sa att Nygrann egde ej mindre
än ett hälft mantals hemman, hwiltet i den landsorten
gick och gälde för en stor egendom. Han hade äfwen prydt
sin hemgärd med ett nytt twawäningS boningshus, hwaro
öfra wäning enkom war inredd till främmanderum ät soc-
kens herrskapcr, som i bör>an af Nygranns giftermål ej
fällan gästade den rita bondgården.



Men pä den tid, da Läsaren gör Nygranns bekant-
skap, äro allaredan badc boningshuset och hemmanet i för-
fall. Makarna Nvgran» hafwa redan flere fnllwnrna barn,
men med dem har ej någon wälsignelse kommit in i huset.
Saken är den, att Malten Nygrann, högmodig öfwer sin
förmögenhet, började snart efter sitt giftermål att försumma
sina pligter som bonde och husbonde och att lefwa efter
herremanna art, såsom man säger. Han war i hög grad
~hästwän" pä sitt sätt. Han begynte uppföda hästar ock
~stoja" med hästar. Ingen större marknad hölls i Finland,
dit han ej flackade med sina hästar för att ~byta och isyta".
Jordbruket Immades i tjenstefolkets händer, och husbonden
reste frän marknadsplats till marknadsplats, förande med
sig illa ryktade, illa födda, men blott alltför mycket med
piskan tuktade och misshandlade hästar. Säsom han födde
och misshandlade hästarna, kunde han pä sina hästaffärer ej
hafwa annat än förluster, men detta förmådde honom ej
att sluta med sitt skojen, utan uppäggade honom blott, att
pä de arma kräk, som föllo honom i händerna, utösa sitt
missnöje i hugg och slag och allt slags djurplågeri.

Det förstas af sig sjelf, att Nygrann pä sina mark-
nadsresor lärt sig att flitigt titta i glaset, och de mänga
~harjatannor", som hav tömde med andra hästbytare till
yrket, förwandlade honom mom,kort frän en s. k. måttlig-
hetssupare till en werklig drinkare. Dertill kom, att de
ständiga förluster, som han hade pä sina hästbyten, förbitt-
rade hans lynne, sä att han, som drucken, hade ett förfär-
ligt ölsinne och ofta gaf anledning till twister och gräl, som
slutade med blodiga slagsmål. Det dröjde derför ej länge,
innan den beklaganswärda mannen hade pliktat för fleraresor fylleri, slagsmål och djurplågeri. Huru mänga arma
hästtrcatur, som stupat under hans misshandlingar eller åt-
minstone gjorts odugliga och fatt obotliga skador, wet Gud
allena, som wäl räknar de fattiga djurens lidanden och för
dessa engang skall utkräfroa räkenskap af djurplågare»!.



Det är bcdröfligt att berätta, buru Nygrauns fäder-
neärfda egendom förminskats och fädernetorfwan ratat i wan-
ssötsel genom hans olycksaliga häststojeri, 3ill det yttre
skulle dock allt wara sig likt pa Nygrauns gärd. Pigor och
drängar höllos allt fortfarande, att stöta de mänga, blott
alltför mänga hästar och kor, som man frän hushållets för-
sta tider warit wan att hälla pä den stora garden. Men
der husbondens öga ej öfwerwakar tjcnaren, gar det mesten-
dele illa; ty de trogna och samwetsgranna tjenarne här i
werlden äro lita fä, soni de goda och gndfruktiga husbön-
derna, Da husbonden sällan kom i stallet annat än ry-
tande och swärjandc och sällan begagnade en häst, utan att
twinga den till öfwercmsträngnmg med hugg och slag, war
det icke att wänta, det tjenarne skulle uppföra sig bättre
mot de arma djuren, hwiltas trefnad till sa stor del beror
af den godhet och »vänlighet, som de röna frän sina war-
dares stda.

Nygranns mänga häftar woro numera lika mänga
ntmaarade, illa ansade, skygga och modlösa ~hästtampar",
soigligen att säga, ty föll undantagswis en god häst nä-
gongäng i hans händer, sa dröjde det ej länge, innan denna
förderfwats genom den wanwärd och den misshandel, som
i Nygranns stall war hwarje hästkreaturs dagliga bröd.

Sådant förhallandet war med husbondens hästar, sä-
dant war det äfwen med matmodrens kor. Nygrannö wär-
dinna hade som flicka blifwit medklemad af sina föräldrar
och säsom rik bondedotter fatt hos sig grundlagd den inbill-
ningen, att hon ej behöfdc befatta sig ined några allwarliga
sysslor, qwinua war hon icke, och af hjertat förjde
hon öfwer sin mans oordentliga lif; men hon war tanklös
och owardsani och saknade det, som allmogen pä hennes ort
tallar ~höjs"i hon war, hwad man pä foltmälet kallar ett
~löms" och ett ~pjas", Hon försökte wäl hälla efter pi-
gorna, men hwad formar i detta fall en matmoder, som
sjelf förstår sig pä ingenting? Frän den stund, hon till
sin förskräckelse märkte, huru det bar utföre med husets hus-



hållning, huru åkrarna sällan plöjdes, sädde« och skllrdadcs
i lättcil! tid, huru ängarne blefwo öfwerwurna af mossa,
huru fodertillgängarna blefwo otillräckliga o. s. w,, försökte
hon »visserligen, att lata matmodrens öga ersätta husbon-
dens, men hon tom ej långt med sin goda wilja, dä all
förmäga och wana saknades.

Nerför stod det illa till äfwen med det, som närmast
underlydde hennes wärd. Fähuset stod ännu fullt med kor
och qwigor, men de förra mjölkade föga, ledo ej sällan af
än den den ena, än den andra farliga åkomman och af de
senare blefwo aldrig goda mjölkkor. Och likwäl sökte hon
sörja för, att korna skulle fa bäde hö och gruta, bäde po-
täter och — dränk. Men dä allt skulle förrättas blott af
legda tjenarinnors händer, blef förhällandet detsamma efter
matmodrens uppwatnande ur sin bekymmerslösa sorglöshet,
som före detsamma: stor ladugård och ringa inkomst deri-
frän, mänga kor och föga mjölk i stäfwan och denna dertil!
mager och wattenhaltig öfwer höfwcm. Det ternades icke
mycket smör i den stora bondgården, och när smör derifran
nägongäng fördes till stadens torg, drogo sig köparne länge,
innan de, drifna af nödfall, wille inlåta sig i köp, när wa-
ran war sä oaptitlig, osnygg och illa arbetad som möjligt.
Men också, Läsare, finnas wäl inga djur, som i sä hög grad
fordra en jemn, god och omtänksam omwardnad som — knni>i.
Dessa ladugardens behornade damer äro ytterst grannlaga
och nyckfulla, som man säger, och den, som will af dem
hafwa en god afkastning, far lof att egna dem bäde god
skötsel och ett i allo ~hyggligt bemötande". För mindre ga
de ej af, och äro derwid wäl i sin goda rätt. Det ftär i
egarens förmäga, att wanwarda dem och göra lifwet för dem
tungt och plågsamt genom bristande ans, osnygghet, otillräcklig
och usel föda, owänlig och härd behandling och andra arter
af — djurplågeri, Men den, som icke bättre besinnar fin
egen fördel, utan sa försummar menftlighetspligterna mot
sina kreatur, far skylla endast sig sjelf, om han finner till-
stoppad den goda inkomstkälla, som en wälskött ladugård



tan gifwa och i stället för införa den ena penmngeförlusten
efter den andra pä sin ladugårds räkning.

Sä gick det hos Nygranns, och fä gar det öfwerallt,
der husdjuren wanwärdas och illa behandlas, äfwenfom
mjölkbehandlingen faknar renlighet. Misshushållning är
och förblir det; skam och förbannelfe defsutom pä köpet.
Det är lika sorgligt, fom sannt. Och dermed lcmna wi
~häftskojaren" för att öfwergä till ett nytt kapitel.

Tredje Kapitlet.

Samtal mellan twenne gärdswärdinnar.
Wi skola nu bedja den kära Läsaren med oss stiga in

en morgon i Väcks rena och ljusa stuga, der wi finna den
gladlynta wärdinnan just sysselsatt att sila den nyss mjök-
kade mjölken i kärl af bleck, dem hon erhållit fasom belö-
ning af länets lantbrukssällskap för sin goda ladngärds-
skötsel. Ty ehuru hennes ladugård war liten, skötte hon sin
mjölkhushållning efter det godkända Schwartzska sättet. Bred-
wid henne sitter en äldre awinna, i hwars ansigte bekymren
redan synas intryckt djupa faror. Det är wärdinnan frän
Nyglau», som denna morgon infunnit sig pä ett sällsynt
besök i granngården. De begge wärdinnorna woro olika
till älder, och dessutom hade Nygrannsmor, i sina wälmakts
dar, nog mycket sett öfwer sin fattiga granne. Nu hade
begges förmögenhets wilkor mera närmat sig hwarandra,
men något förtroligt umgänge hade dem emellan dock ej
uppstått. Wi skola lyssna till deras samtal.

~Det är en märkwärdigt fet mjölk, fom Ni har der
i byttan, kära Mn", säger Nygrann wärdinnan, ~och sa
mycket sen; jag begriper icke huru Ni af cdra fyra kor far
mera än jag af hela dussinet. Nej, minfarm, jag det för-
står,"

~Det beror pa skötseln, efter hwad jag erfarit", fwa-
rar mor Pack, ~lag har mangen gäng hört mennifkor



klaga, att deras kor icke wilja hafwa någon trefnad och da
förniena de, att någon trollat deras kor och med ondt öga
fatt titta in i ladugarden. Men jag tror, rent ut sagdt,
ej pä sådant skrock, jag,"

~Det skall Mari inte säga", inföll den andra ifrigt,
~Da flere af wara kor nyligen hade hosta, darrade och swet-
tades om nätterna, lät jag kalla pä en klok gumma frän
finnmarken och hon sade mig rent ut, att sjukan war ~pas-
att" och hon säg äfwen i kaffe, huru en gammal fiende till
oss brukat trolldom mot kreaturen. Derför ,/läste" hon också
öfwer dem,"

~Na, de blefwo wisst da friska?" frågade Mari Back
med försmädlig ton.

~Ännu har läsningen inte lyckatc, men hon lofwade
komma tillbaka, sedan hon hunnit plocka några läkörter tre
thorsdagsqwällar a rad", blef swarct.

~Kära grannasmor! tro inte pä sådant skrock, utan
se till, att kreaturen stackare fa bättre skötsel, sa stall det
onda nog wika."

»Jag skulle hoppas", swarade den andra förnärmad,
att wära kor fa bäde mat och dryck. Wisst är det sannt,
att fodret begynt tryta nägot pa waren, men swälta hafwa
de ej behöft och dränk hafwa wi dagligen hemtat dem frän
stadsbränneriet,"

~Om Ni inte blir ledsen, kära grannasmor! will jag
säga Gr mina tankar i den har saken om kornas trefnad.
Jag gör det gerna, om min lilla erfarenhet kan wara Gr,
som är äldre, till någon nytta. Och dessutom tycker jag
det wara min skyldighet; ty jag anser det wara oförswar-
ligt, att inte tala mot de arma kreaturens wanwärd, dä
tillfälle yppas dertill. Ni blir wäl ej ledsen eller hur?"

~Tala Ni bara, Mari!" swarar den äldre wärdinnan
med en knyckning pa nacken. Jag tror mig just inte be-
höfwa lära af en yngre, huru en ladugård skall skötas, men
wisst kan jag hafwa, som andra fattiga syndare, tagit miste
i mängt och mycket. Man far lära, sä länge man lefwer."



~lag anser mig da först böra säga, att jag fruktar,
det Ni i er gärd begär samma fel, som är sä »vanligt i
>oara bygder, att man ej gör någon räkning öfwer, hur»
mänga kreatur, man förmår föda med det förrad af foder,
som man har. Ofta häller mången öfwer »vintern flere
kreatur än fom fordret räcker till för. Dä fa de arma
djuren swält., och lida swara qwal och följderna af detta
djurplågeri synao nog i den tomhet, som snart yppar sig i
ftäfwan och mjölkoyttan, Wi handla orätt mot djuren, da
wi ej gifwa dem tillräckligt föda och handla oklokt mot oss
sjelfwa. Det är niin tanke,"

~Men jag wet wäl, huru mänga kor jag öfwer win-
tern behöfwer för mjölkens skuld och till slagt!" inföll ifrigt
Nygrannsmor. ~Om jag ej wintern öfwer har nog af
angshö, halm och potäter, sa lida wara kor ända ingen
hungersnöd, da de fä starr- och myrhö, ljung, löf och an-
dra födoämnen, som äro i bruk under foderbrist,"

~Detta är ett misstag, som mjölkafkastningeu ådaga-
lägger. Huru skall en swältfödd, utmagrad och utswulteu
ko, som inäft i mänadtal äta kraftlös föda, kuuna mjölka
något Hon är skapad att äta gräö, som spirar upp ur
marken, men ej, såsom man lär bruka gifwa ät torna i
Sawolalo, hästoynga, eller torra qwistar, eller löf, eller
ljung, utom i största nödfall. Nej, käraste wäidinna! <!, 8,
10 och l 5 tor, sålunda hållna i lif winter» öfwer, gifwa

knappt sa mycket mjölk, som en coda ko, som blifwit wäl-
stött. Minsta antalet af edra kor till hälften, ja till tredje
delen, men gif dem »ointern öfwer hö och gruta, gif dem
rikeligen, ett ymnigt matt, wäl fyldt, och de stola mäta
mjölk tillbaka med samma mätt. Men ger man dem hun-
ger, törst och onaturlig föda, sä hämnas de för sådan miss-
handel med mjölkbrist, sjukdom och elände. Mången ko
störtar af swält under sädan hushällning. Det är en swar
och farlig fördom, att hälla fiil mänga kur.

~Men", inwändc Brita Nygrann, ~om wi minsta
lornao antal, sä stulle wi ju aldrig hafwa nägat att slagta



,ör eget behof eller till afsalu, om ocksä mjölken pä det
sättet tomme ymnigare af wäl stötta kor."

~Kan wara", medgaf Mari Back, ~men hur mycket
wärde tror Ni, att det magra kött och den lilla hud har,
som Ni far af en swältfödd ko? Jag är säker derom, att,
om Ni räknar riktigt öfwer, stall en sädan usel slagtko pä
intet sätt betala det foder, hon ätit och det arbete, Ni pä
henne nedlagt. Det är en af erfarenheten bekräftad sak, att
twä tor, som fä förtära lika mycket hö som tre eller fyra
af samma ras eljes, mjölka längt mera än det större anta-
let. Minsta ert koantal med hälften, men lat dem äta
dubbelt mera hö och halm, och Ni stall hafwa långt mera
mjölk aret om, än ni nu har. När Ni sålunda skulle hafwa
god och ymnig mjölk, skulle Ni föga sakna köttet eller för
ladugardens alster i mjölk och smör, kunna köpa kött af
andra,"

~Men om orsaken till war mjölkbrist är otillräcklig
och otjeiilig föda, när korna födas inne, sä borde wara
mjölka lika wäl som edra, åtminstone om sommar», dä wi
yllfwa lika godt och lika tillräckligt bete för wära kor, som
Ni för edra. Inte tan jag wäl misstaga mig häri?

~Häri har Ni äfwen, kära wärdinna! ej alldeles rätt.
Hörst är till märkande, att Ni ser eder twungen att hälla
edra kor längre ute pä hösten och drifwa dem tidigare ut
pä waren än wi, som hafwa tillräckligt foder för wärt lilla
antal kreatur. Men de talla windarna om waren, kölden
och höstregnet städa treaturen mycket, liksom det är omenss
ligt, att drifwa de arma djuren ut pä bete sådana tider,
da nästan intet sinnes för dem att förtära. Dch för det
andra kan ej ett kreatur, som är utmagradt sa att det knappt
kan gä, mjölka lika mycket, som ett wälfödt, äfwen om det
kommit ut pä godt bete. Djuret måste efter naturens wisa
lag, af den förtärda födan först återställa sin utmärglade
lekamen/ innan det begynner öka mjölken eller blifwa fett.
Först när djuret kommit till fulla krafter igen, tan del
gifwa en god och kraftig mjölk i mnnigbet, Ett under



winter och war swältfödt kreatur kan först i Juli och Au-
gusti börja gifwa någorlunda god miölkafkastning, Zalunda
stall en ko under twa eller tre månader betala hela arets
föda och wärd, hwilket är orimligt. Till sa oälig affärs-
utgäng leder swaltfödandet af för mänga kor. Men, rent
ut sagdt, beklagar jag ej fä mycket egarens mifsräkning och
felslagna förhoppningar, som jag sörjer öfwer det djurplå-
geri, för hwilket sädana swältfödda kräk aro utsatta. Det
är en stam för kristna mennistor!

Mari Back, den goda själen, hade förifrat sig sa, att
hon kort derpä ångrade sin hetta och tillade, liksom ursäk-
tande: ~Men jag är öfwertygad derom, att edra kor, goda
granne, ingalunda lida någon fwar brist pä föda."

~Det ssulle jag ocksä wilja hoppas", swarade Ny-
granns mor, med icke liten stärpa i rösten, ~helst wi köpa
mänga höstrindar om aret, men likwisst will det ej slä i
spann."

~Dä befarar jag", återtog Mari Back, ~att eder ladu-
gärdspiga ej ger koma födan i lättou tid. Om Ni försö-

ker gä i fähuset pä de tid.er, dä korna borde fä sitt wan-
liga foder, stall Vti lätt af deras beteende finna, om de fatt
i sin tillbörliga tid sina portioner. De lägga nog sin ota-
lighet i dagen, om pigan häri är slarfaktig och oordentlig.
Hungern sliter nog deras inelfwor lika swart, som den plä-
gar en mennista, och fa korna ej födan i rätt tid, fä mär-
kes det genast pä mjölkens aftagande mängd. Korna wilja,
fäsom andra idislandc djur, gerna hafwa sin föda mera
sällan, men i större mängd, för att sedan fa hwila och
sköta sin matsmältning. Man mästc studera husdjurens na-
tur och inrätta sin behandling derester, om man will hafwa
nytta af sin ladugård och ej ådraga sig swart answar för
deras misswärd,"

Förlägen yttrade den äldre wärdinnau: ~lag fruktar
werkligen, att mina pigor icke alltid äro sa ordentliga med
att gifwa korna mat i rätt tid och med drycken lär det ej
beller gä sä ordentligt till."



~I sådant fall mäfte Ni se till, att ändring stcr, lik-
som det äftven är wigtigt, att tillse, det icke kreaturen wan-
trifwas af brist pä renlighet, pä nödig ans, liksom jag har
tyckt, att edert stora fähus »vill wara alltför mörkt och otref-
ligt. Korna mäste flitigt skrapas, borstas och hällas rena,
om de stola trifwas wäl, Ocksä bör den, som stöter trea-
turen, gifwa sorgfälligt akt pä dem, ty husdjuren äro un-
derkastade mänga sjukdomar, hwilka i tid böra behandlas
pä ett förnuftigt sätt. Har man ej sjelf den nödiga insig-
ten i djurets sjukdom eller är man ej säker pä sin sak, sä
måste man i tid söka hjelp af andras erfarenhet och helst
anlita djurlätaren, I qwacksalfwares och kloka gummors
wärd bör man ej förtro sina fjuka kor, ty desfa förorsaka
de arma djuren ofta ftdrre plågor med sina förmenta läte-
medel än sjelfwa sjukdomen förorsakar. Det finnes goda
skrifter utgifna,' som behandla kreaturens wärd både under
deras helfa och sjukdom, och sjelf har jag haft mycken hjelp
af sädanas rädfrägande i nödens stund; men trollkäringar
hafwa aldrig satt foten inom mitt fähus' tröskel och komma
aldrig att göra det. Ser jag mig urstandfatt att fä läkare-
hjelp, eller finner jag, att de lätemedel, som jag begagnar
efter lätarebok i nödfall, icke medföra ändring och bota det
onda, will jag hellre göra pinan kort och nedflagta ett armt
trät än lata det misshandlas af okunniga qwacksalfwares
förmenta konst, som är idel djurplägeri mestendels; i lyck-
ligaste fall detsamma, som ~hwita plåstret,"

,Mt, hwad Ni nu sagt, tära Mari", mente
Nygrann, ~tan wisst hafwa sina goda stal, om man ocksä
inte i alla hänseenden wille skrifwa under det. Jag mäste
wisst erkänna, att jag icke sjelf har plägat se efter ladu-
gärdsstötseln fä noga, utan kanske litat för mycket pä mina
pigor. Det är sä swärt, gunäs, att fa Mitligt folk, nu
för tiden. Men inte skulle jag wilja tro, att wära kor
blifwit sä alltför illa wärdade litwäl, hwad bäde tillMlizp
heten nf föda, dess lufmnilVe pä beftiimda tidrr och fiidnus
l>esf«ffenhet angär. Jag hade härom aret en riktigt precis



och pålitlig ladugårdspiga, som war sä mon om koma, att
hon ständigt grälade ut ät dem hö och gruta sa, att wi
intet är köpt sä mycket hö som dä. Men inte mjölkade
korna stort bättre för det, och dä hon dessutom hade ett
olyckligt häftigt humör, sä att hon baunades och trätte i
hwart ord, måste jag lata henne gä wid legoärets slut,"

~Kanske hade hon samma stormiga sätt med torna?"
frågade Mari Back,

~la, det hade hon wisst. När jag stundom tittade
in i fähuset, uuder det hon war der, hörde jag henne ryta
och swära ät korna och smälla dem med qwistar, sa att det
war riktigt otrefligt att höra pä. Och när hon nagongäng
mäste ut och söka dem frän betet, kom hon hem körandes
med dem i flygande fläng, sä att de arma kräken riktigt
flåsade och darrade."

Der har Ni förklaringen, tära grannasmor! öfwer
den ringa framgängen af er ladugärd under hennes uppfigt
och wärd, fastän hon gaf korna rikligen mat och dryck i
rätta» tid. Korna äro mycket ömtåliga och granntyckta
djur. Mången gäng har jag icke sa rikligen att gifwa dem,
fo»i jag öufkade det, men säkert se de min wälwilja och
önskan att i allo pyssla om dem wal, dä jag alltid sprakar
med dem, klappar och stryker dem, Jag tror, att äfwen
kreaturen weta fatta wärde pa wanliga ord och wänligt be-
mötande, sa att de trifwas wäl deraf, Också äro miua kor
mig fa tillgifna, att, när jag kommer i fähufet, de liksom
spritta till af glädje, När jag klafwar dem lösa och sör
ut dem, följa de efter mig fom hundar, hwart jag gar för-
ut. Jag. skulle mycket bedraga mig, om inte ett fädant
wänligt bemötande skulle lemna en ren afkaftmng i ymni-
gare mjölkförräd. Det skulle wäl också wara mycket att
säga om kalfwarnao uppfödande, som i allmänhet pä lan-
det bedrifwes sa, att de för litet fä dricka mjölk och för ti-
digt fa begynna äta gräs och hö, hwarför de aldrig tunna
bli några goda mjölkkor. Men jag har redan för mycket

talat om min lilla erfarenhet wid kreatursskötseln,"



~Tack, kära Mari! för edra goda rad", yttrade Brita
Nygrann i en nägot twetydig ton; ty mangen skäms att
lära af andra, ywad man borde känna sjelf, ehuru en så-
dan blygsel är falsk, helst det aldrig är för sent, att söka
godtgöra försummelser, ~Hwem skulle icke sätta wärde pä,
att höra dens erfarenhet, som är sä berömd för sina ladu-
gardsalster, som Ni. Prosten haller ju alltid wid uppbör-
den sådant loftal öfwer ert smör och edra ostar och Ni har
ju blifwit prisbelönt för er mjölkhushållning. Också känner
man nog, huru er mjölk, som ger sä mycket grädde, är ef-
tersökt af stadsfruarna. När stadsboarna komma till Mär-
tensby, att äta fil, är det ju till Nackmor de stiga in till
först. Tack nu wackert för upplysningarna. Jag måste nu
hem till mitt hushall,"

~Ingenting att tacka för, käraste wärdinna! Men da
jag fatt sä rart fremmande, släpper jag er ej utan en topp

kaffe. Den skola wi dricka ute i kryddgården wär, och jag
stall se ät, om gubben min kommit hem frän skogen till
frukosten, sä far han sig en warm kopp med,"

Ehuru Nygranns Brita krusade emot, bar det dock af
med kaffepannan i kryddgärdrn, dit wi skola följa wärdiu-
norna, men först i ett nytt kapitel, dä detta blifwit sä längt.

Fjerde Kapitlet.

I kryddgården.
Uti Backs lilla kryddgård, hwilten war afskild frän

gärdsplanen genom ett snyggt, grönmäladt stakett, husbon-
dens eget arbete, maladt af honom sjelf, fanns en skuggrik
löffal, i hwilten wi nu se de begge wärdinnorna, sysselsatta
med sin sticksöm äfwensom Back, slöjdande, efter de öster-
bottniska karlarnas wana, hwilta man sällan ser sysslolösa,
pä något bohagsting. Medan de dricka sitt kaffe, spraka de
mängt och mycket, som endast kan wara af nägon betydelfe
för dem, hwilta känna närmare Martensby förhållandena.



Men huru det war, föll samtalet pä ett ämne, som bör
kunna päräkna äfwen hwarje åhörares deltagande.

~lag riftigt afuudas (sr, kära grannar!" utlät sig
Nygranns wärdinnan, seende sig omkring i den lilla krydd-
gärdstäppan, ~Ni har dä lycka i allt! Huru fria frän
mask se icke edra krusbärsbuskar ut, medan wära äro all-
deles maskförtärda och twinande. Allting har ett sa frodigt
utseende här, Gdra ärter se sa lofwande ut! Wi för wär
del hafwa alldeles upphört att plantera ärter, när som en
mängd otäcka fåglar äto upp allt, hwad man borde störda.
Ingen har wäl flitigare än wara gossar sökt utrota de
skadliga smafoglarna, mm aldrig far man någon ända pä
det otyget."

~Deri handlen I mycket oklokt", afbröt henne med if-
wer Back, ~Det är just fmäfoglarna, som man borde skydda
och warda, sa att de fortplantade sig än mer,"

~I allt har Ni sa underliga tankar, kära grannao
far", menade Nygranntz Brita, ~det finns ju lag pä, hwilka
foglar skola skonas under wissa tider pä aret, men ingen
har hört att sädana smafoglar, fom jag nyss nämnde, skola
fä >vara ofredade. Om de wore till något gagn, nog skulle
de, som stifta de mänga lagarna, friheten till förfäng, hit-
tat pä, att lysa dem i hägn, wet jag,"

~Sa borde det wara, men man har ännu ej hos oss
hunnit sa längt. Jag hoppas dock för wiöso, att ocksä i
det afseendet wi snart skola sa en uödwäudig lag."

~lag skall försöka att kortligen reda ut saken", sade
Back, ~meu blif inte otalig, om min förklaring blir litet
läng,"

~Det wore märkwärdigt att höra, hwad det skulle
tjena till", inföll Brita Nygrann gapskrattande.

~När man", började (Äik Back, ~sätter sig närmare
in i foglamas lif och werksamhet, finner man, att de göra
menniskan stor nytta. De lärda, som forska i naturen,
hafwa funnit, att här i norden lefwa dels beständigt, dels
för kortare tid, som flyttfåglar, pä tredje hundratalet arter



af foglar. Den talrikaste klassen af dcni är »»settätallds.
Och af alla här lefwande foglar är det blott en tolftedel,
som föder sig af wczter; alla de öfriga lefwa antingen ute-
slutande eller till största delen af satallad djunss föda. När
man undersöker, hwaraf denna föda bestar, kommer man
underfund med, att dessa foglars af Skaparen gifna be-
stämmelse är, att beskydda wäxtmills lif, att skydda den för
oss, menmskor, sä wigtiga wäMellde». Skulle smäfoglarna
icke finnas, skulle insekterna —

Här afbröt Brita Nygrann den talande med dessa
ord: ~Förlat, tära Back, om en okunnig qwinua, som jag,
frågar Er, som är sa läökunniger, hwad som menas med
det der konstiga ordet!"

~Med insekter förstas det samma, som wi i wanligt
tal kalla maskar, struttar. flMiiu ni. m. Dit höra flugor,
bromsar, bladlöss, gräshoppor o, s, w, en hel mängd med
kräk, hwilka förtära wärterna. Ni har ju läst i den heliga
skrift om giäzh»pPufBlljdclsc>l, som i öfterlanden förstör allt
ätbart pä marken. Sådant der skadligt otyg förökas all-
deles obestrifligt, sa att man »vore frestad tro, att uppgif-
terna derom wore bara lögn och öfwerdrift. Men sa ar
det icke. Äf de I O-tusen insekter, som finnas i de nordliga
länderna, aro ungefär !«>(>!< arter skadlig. De flesta af
dem lägga ärligen hundra, mänga till och med tusende agg,
och deras yngel litwecklaö sä raskt, att den inom kort tid
är mogen till äggläggning, och ett sädant par ökas hastigt
till flere tusen stycken, Insekterna hafwa wifst fina när-
maste och talrikaste fiender bland sig sjelfwa, emedan det
bland dem finnes en mängd arter, fom uppäta eller pa an-
nat sätt förgöra andra insekter. Men detta är pä långt
när icke en tillräcklig hjelp mot de skadliga maskarnas tal-
lösa hopar, Wara nyttigaste hjelptrupper emot dem äro
fuglnn!», men betlagligen har man märkt, att de iosektiitaildl!
fnn.lanlns antal mer och mer aftager uv för tiden,"

Back tystnade nu, emedan -hanii hustru bjöd honom en
kopp kaffe. Medan han drack sitt kaffe, undrade Brita Ny-



grann, hmu man kunde säga, att smafoglarnas mängd min-
skats, da hon för sin del tyckte, att de alla ar i ett blott
allt för stort antal plägade brandskatta alla planteringar.
Hon wille emellertid icke twifla pä saken, dä Back, som sä
wäl kände allt, päftod detsamma, men war nyfiken att höra,
om man hade sig bekant några orsaker till detta foglamas
aftagande i antal,

Snart tillfredsställde Back hennes »vetgirighet i detta
hänseende.

~Landets framåtskridande uppodling", sade han, ~är i
allmänhet ogynsam för den fritt lefwande djurwerlden. Fog-
lamas hemliga tillflyktsorter minskas är frän ar. De stora,
wilda träd, som stodo ensamme pä mark och äng och er-
bjödo foglame hemwist, taltes länge, men rödjas nu mer och
mer ur wägen och nedhuggas, för att lemna rum för od-
lingen; buskar rödjas bort, mossar uttorkas. Man har mån-

genstädes förfarit alldeles oförstänoigt, i det man nedhuggit
i sjelfwa skogarna alla gamla träd med talrika hal efter
grenar, som fallit af, och dermed tillika för ett stort antal
af de flinkaste insektjägarne gjort det omöjligt att bygga bo
och fortplanta sig, Men till dessa orsaker, genom hwilka
foglamas antal minskats, komma andra, som ännu werk-
sammare förödt dem, Isynnerhet måste man märka i detta
hänseende fliglarnes failgandc med sn.Nlir, Veras liortssjiltaudc
och iilignnlns dödnndc nch nrnandc af nkyuuign <i«3s«l, Pä
detta sätt fångas i mängd just de nyttigaste förföljarnc af
skadliga maskar, såsom mcsanie samt bofinkar och säugfnglnr
«f alla slag. Mänga af wära nyttigaste sängfoglar flytta
om hösten till Italien, men innewänarne der af alla klas-
fer äro alldeles ursinniga i att förfölja och utöda dem,
blott för ett oförnuftigt nöjes skuld, Wi kunna ej afhalla
Italienarne frän deras lättfinniga mordlust mot de älskliga
sängarne, som glädja oss med sina herrliga toner, men det
är wär pligt, att söka förminska de sorgliga följderna af
sydländingarnas grymhet, i det wi lata de kära foglama
här fä erfara desto större omwärdnad, ju bittrare de der



förföljas. Ni funna pa mänga sätt gyuni dc »littissll f««z-
l>'ls förökelsc, hlvilka dröja hos oss aret om, och wi kunna
gifwa flyttfoglanm bättre fristad »ch tillriickligt brslydd »ndcr
der«s sommarwiftelse hos oss

~lag för min del", smålog Brita Nygrann, ~skall
wara med om den saken, blott Ni, kära Näck, låter mig fa
weta, om foglama äro förtjenta af en sa stor omwardnad.
Allt ännu är jag en Thomas i den wägen."

~)ag skall nu, om Ni will höra pa, grannasmor!
söka utreda den saten med några uppgifter ur en liten skrift,
hwilten jag nyligen läst och som afhandlar det här ämnet,
De flesta smäfoglar lefwa af djurisk föda. De uppsluka
otaliga insektägg, larfwar, flugor, mygg, myror, sniglar,
bladlöss och skadliga mastar öfwerhufwud. De äro lika-
som fördelade till att utföra olika delar af detta förstörelse-
werk. Somliga werka i skog och mark, andra i gräset ock
i bussar, andra i klippor och i wattuet; dm ena arten för-
följer ett slags otyg, den andra ett annat. Några foglar
plocka insekterna frän blad och grenar, andra fånga dem i
luften, andra gräfwa dem fram ur jorden, några spetsa
dem mellan barkens remmor o. s. w. Hwarje fogel bchöf-
wer till sin dagliga föda minst en sådan mängd »nästar,
som i wigt motswarar dess egen. Det blir mänga mastar
af, som pa det sättet förödas. Gn hungrig rödstjert bort-
skaffade i en stuga pa en liten stund omkring 600 flugor,
Swalorna förtära dagligen hela swärmar af myggor.

Några större foglar hjelpa de sma i deras för oss sa
nyttiga utrotningskrig. Bland dessa will jag främst nämna
Mc»; denna märkwärdiga fogel föder sig med de med här
beklädd» larverna,. som fä andra foglar kunna spisa. Gö-
tens mage är underbart skapad till detta ändamäl. Han
äter nästan hela dagen, emedan larverna innehålla mycket
matten och föga näringsämne. Hwarje gök fäges äta en
larv hwar femte minut eller pa en dag 170. Räknar man
att hälften af dessa larver är honor, af hwilka hwarje hona
i gemen innehåller 500 ägg, sa förhindrar en gök pä en



enda dag uttläckningen af — 42,5(M skadliga larver. Huru
mänga mennistor skulle ef behöfwas, att uträtta samma
nyttiga arbete pä en dag!?! En annan fogelart täflar med
göten i nyttighet; det är hactspettnlne, som pä ftere sätt be-
tryggar wära skogars bestand, Sjelfwa utrota de en mängd
skadliga insekter, men äro dessutom smäfoglarnas timmer-
män. Hwarje hackspett gör ärligen IN eller 12 hal i trä-
den, hwartill den wanligen wäljer blott skadade träd, I
alla dessa hal finna en mängd smä insektätande foglar fär-
diga bon för sig.

Det är redan utredt, att flertalet arter af foglar äro
af ofantlig nytta för jordbruket, sa att man kan sannings-
enligt säga, att nta» deisa djur worc intet jordbrul, intet

möjligt. De fönätta ett arbele, som icke millioner
mennislohändei kunde »iföra hälften sawiil och fnllstäudigt

Dä Erik Väck här stannade i sin förklaring, utropade
Brita Nygrann: ~lag måste säga, att allt detta war rik-
tigt nöjsamt att höra, Wisst hafwa de gjort sig mycket
beswär, som utforskat allt detta och god tid måste de hafwa
haft! Men till nytta för mennistorna har det »visserligen
warit, om det blott allt är sannt. Men nu, om Back inte
är alltför trött och orkar tala mer, skulle jag nödwändigt
masta fa höra, pä hwad fatt wi kunde beskydda de nyttiga
foglama och bidraga till deras förökelse och trefnad,"

~lag wille gerna göra Er till wiljes i det hänseen-
det", blef Backs fwar, men ämnet tan ej kortligen fram-
ställas. Det cnllast sagda är, att ej blott afhalla oss frän
all förföljelse af de nyttiga foglama ntan äfwc» göra lem
förtroliga med oss och »f alla krafter gynna deras förötelse
och skydda dem, — Men kråkor och skator böra förföljas
och utrotas, emedan de uppäta de nyttiga smäfoglarnaö ägg
och ungar.

Erik Back slöt dermed sitt föredrag. De begge wär-
dinnorna wisade sig mycket roade af hans upplysningar och
äfwen Brita Nygraun tycktes befluten, att rätta sig fram-
deles efter defamma. Matte alla wära jordbrukare, deras



hustrur och barn och dessutom alla menniskor besinna, huru
den gode Guden satt sä mänga Mptrupper i luften, pä
jorden och in i jorden, wid landtmannens sida, för att be-
fordra den näring, som är den wigtigaste af alla: jovdblM-
niililMll!! Mätte wi uppbjuda alla wära krafter, att be-
skydda wära smä wänner och bundsförwandter i djurriket,
hwilkaS stora tjenfter här kortligen blifwit af Back fram-
ställda! Med denna önskan afsluta wi wart kapitel.

Femte Kapitlet.

Huru Väck blifwit djuriilstare.
Samma dag som Mari Back hade besök af wärdin-

nan frän den stora granngården, störde? pä aftonen det
wanliga lugnet i Väcks hus deraf att en af husets yngsta
gossar, den lilla Gustaf, hemkom ur byn gråtande och skri-
kande. Da modren hastade att undersöka om orsaken här-
till, befanns det, att pilten hade ena ögat igenswullct och
war jcmmerligeu blodig om näsa och mun. Medan mo-
dren baddade hans ansigte, frågade hon gossen, hwarifran
han fatt dessa ögonskenliga märken af en försiggången strid.
Under ymniga tårar berättade han da, att en af byns gos-
sar öknämnt honom till häftgrätarens nnge och da han ej
kunde tala, att fä höra sin pappa skymfas, hade han med
äkta österbottnisk eldfängdhet i blodet rusat öfwer fkymfaren,
som war mycket äldre än han, hwarwid han blifwit sä illa
tilltygad. Berättelsen om detta försöt till äreräddning af
den älskade fadren war det första, som denne förnam, när
han senare pä qwällen hemkom frän arbetet. Sedan han
förehällit goSfen hans fel, att brusa upp och gripa till knyt-
näfwen för en sa obetydlig orsak, som ett öknamn war,
isynnerhet da detta innebar någonting, hwilkrt fadren sjelf
betraktade fajom ett beröm, tillade han:

~För att försona dig med detta öknamn och litet kom-
ma dig att glömma wärken och fwedan, will jag berätta i



qwäll för dig och dina syskon, hwilken händelse jag har att
tacka för den kärlek, som jag hyser till djur i allmänhet,
hwarefter jag ur en bok will meddela Gr ett och annat om
hästen, detta ädla djur, hos hwilket menniskan står i sä stor
skuld för alla de tjenster, som det gör oss,"

Barnen, hwilka icke wisste något roligare än dä de-
ras gode far berättade för dem ett och annat ur sitt lif,
om sina gjorda erfarenheter eller ur böcker, dem han läst
och bewarade i troget minne, samlades med fröjd kring ho-
nom, medan den flitiga modren med ett arbete i handen
tog plats bland de sina och lät den sjuka Gustaf luta sitt
wärkande hufwud i hennes sköte.

Fadren berättade da följande:
~Som I troligen hört af mig fornt, hände det i min

barndom, att det ena misswärtaret följde det andra, I war
bh, som ligger wid hafskusten, skadade frosten ej alla är
fäden, men skörden utföll dock wanligen mycket klen. Jag
påminner mig ännu lifligt en af desfa höstar, da jag war
ungefär wid Gustafs ålder. En dag, när jag war ute i
byn, körde en obekant mansperson genom densamma. Jag
säg redan pä afstand af hela hans beteende, att han war
illa berusad; han piskade ntan barmhertighet sin, som det
syntes, alldeles uttröttade häst, Omcdan han for frän den
ena till den andra sidan af wägen, hoppade jag öfwcr wäga-
diket, för att wara i säkerhet. Dä han pasferade förbi mig
säg jag, att kärran följdes af en hund, som haltande och
flämtande tjöt och wille försöka hoppa upp i kärran, men
hans försök misslyckades. Just dä hunden äter förnyade
förföket, wande den körande om sin med en knopp försedda
piskc, och utstötande en wild swordom slog han det arma
djuret i hufwudet, att det tjutande föll och blef liggande pä
landswägen, Sedan den wilda fallen akt bort, gick jag
fram till hunden, fom icke fyntes kunna röra fig och med
döende blick betraktade mig. Gripen af medlidande strök jag
den stackarn med handen smekande; han rörde da pä huf-
wudet sa mycket, att han kunde slicka min hand, i det hans



af tärar fuktade blick liksom bad om hjelp. Jag sprang dä
hem och förmådde min far att komma med mig till det
sjuka djuret. Han ansåg det wara bäst, att pä engang sluta
dess lidande och ärnade derför dränka det. Men jag war
sä underlige» gripen af medömkan och kärlek till hunden,
att jag gvet och bad, att fä taga honom hem och söka warda
honom, Hum glad war jag icke, dä jag dertill erhöll min
faders tillåtelse!

Jag kan ej uppräkna för Öder alla de omsorger, som
jag slösade pä min sjukling, Naturligtwis begrep jag icke
sjelf, huru jag skulle bära mig at, men min goda moder,
som ofta skött af warg och hundar rifna far och andra
sjuka djur, gaf mig hjelp och goda rad, Nere dar gaf hun-
den knapt annat tecken till lif än att den sakta qwed, men
alltid blcf lugn och slickade min hand, dä jag satt bredwid
honom och höll hans sjuka hufwud pä mitt knä. Jag hade
knappt ro, att sofwa om nätterna, för att ständigt kunna
wara hos hunden, ät hwilten jag beredde en bädd inwid
min egen.

Småningom repade sig ock hunden, och snart kunde
han äta och dricka och obehindradt röra sig i rummet.

Jag behöfwer wäl icke säga för Gder, huru tillgifwen
hunden war mig! Det är ju bekant, huru troget en hund
följer sin herre, äfwen dä denna är grym emot honom och
ger honom mera stryk än mat. Det tacksamma djuret tyck-
tes pä allt satt wilja wisa, att det nog wisste sig hafwa
mig att tacka för sitt lif.

Hunden tillhörde en stor, utländsk hundras. Da den
blef frisk, lag den helst ute om nätterna och waktade troget
garden och lät ingen främmade närma sig densamma, utan
att den uppgaf ett högt skall. Men ond war den icke och
bet aldrig nägon, som ej retade den eller eljes genom ett
misstänkligt uppförande ädrog sig dess owilja.

En afton ankom i skymningen — det war i Septem-
ber manad — en tiggande familj, bestående af en sjuk qwinna
med flere barn, till war gärd. Som wi just hade eldat rian,



i hwilken war insatt det bästa af arets knappa rägafkastning
pa wara atrar, för att dagen derpä tröskas, anwisade min
fader qwinnan och barnen nattläger i rian, sedan de fatt
tillfredsställa sin hunger med en riklig maltids

Om natten waknade jag deraf, att Krans — sä hade
den druckna karlen kallat sin hund förfärligt tjutande
hoppade upp mot dörren af ett loft, hwari jag lag jemte
twenne af mina syskon. Förskräckt störtade jag ut för att
se, hwad det war, ehuru jag war sä skrämd, att jag knappt
wägade öppna dörren, löftet lag dä längre bort frän sjelf-
wa stugubygnaden än som fallet är ined wärt nuivarande,
I'wiltet sedan blifwit bygdt. Säsnart Krans säg mig, hop-
pade han först under alla tecken af glädje upp »not mig och
började sedan springa mot rian. Jag följde honom, men
kommen till rian warseblef jag ingenting, som förklarade
för mig orfaken dertill, att Krans, ängslig och ifrig, reste
upp mot ridörren och tjöt. Jag sprang da till stugan,
wäckte upp mina föräldrar och fick dem att följa mig och
Krans, som allt fortfarande bar sig ät som en af oro ra-
sande. När min far öppnade ridörren, slog en tjock rök
mot oss. Nu war saken klar. Med sitt fina »väderkorn
hade Krans kännt röklukten, och den trogna hunden hade
derför först welat underrätta mig, sin herre, om faran.
Min far hade kommit i grefwentz tid för att frälsa den fat-
tiga familjen frän qwäfningsdöden och rädda sin dyrbara
na, som innehöll dels tröskadt, dels otröskadt wärt hela
rägförräd för wintern, hade redan fattat i »väggen,
och hade den hunnit halmen, som ej lag längt frän ugnen,
hade hwarken menniskor eller spanmäl kunnat räddas. Det
lyckades mina föräldrars och öfriga husfolkets ansträngnin-
gar att släcka elden, da rian ligger nära inwid stranden, sä
att watten »ned lätthet kunde erhållas. Den fattiga qwin-
nan, »non om att fa »varmt, hade min fader owetande, el-
dat riugnen med en andra brasa och sedan uttröttad lagt
sig att sofwa; sålunda hade eldswädan spridt sig frän ug-
nen, dä den ej eftersägs af nägon.



Pä detta sätt wedergällde Krans, wägledd af sin in-
stinkt och sin tacksamma trohet, den omwärdnad, jag gifwit
honom. Gud wille helt wisst sålunda wisa oss, huru rike-
ligen han will wedergälla hwarje godhet, som bewisas krea-
tnren, hwilka utgöra sa dyrbara föremal för hans skyddande
försyn, att det säges i skriften, att icke ens en sparf faller
till jorden, utan Guds wilja. Förut hade jag, wäl ej wa-
rit grym mot djuren, men mycket likgiltig för dem, och
hade aldrig kommit att tänka pä, hwilka trogna tjenare
Gud gifwit oss närmast i de säkallade busdjureu, Genom
Krans hade jag nu lärt mig att älska djuren i allmänhet
och jag tror, att denna kärlek gjort mig mera godt än jag
entz kan fatta och uppskatta. Ty kärleken är den högsta och
bästa af gäfwor, och när wi hysa den i hjertat och utöfwa
den efter förmåga mot wara medwarelfer här pa jorden,

kan mycket af werldens synd och onda »väsende ej skada oss,
Derför heter jag gerna ~Häftgrätaren", när jag wet, att
man sa plägar kalla dem, hwilka anse hästen wara wärd,
att pa allt sätt skonas, omhuldas och wälbehandlas af sin
egare, till lön för tusen owärderliga tjenster."

Fadrcns berättelse, sa enkel den war, hade sa upptagit
lilla Gustafs uppmärksamhet, att han knappt kännt till sitt
märkande hufwud. Nu skyndade han sig att fråga: ~Hwilk-
et slut fick den trogna Krans?"

Fadren swarade: ~Han dog, mätt af är och trogna
mödor, tio är efter det han kom till war gärd, Pa senaste
aren orkade han knappt lemna den lilla koja, som jag byggt
at honom och der han hade allt sä beqwämt, en hund kan
önska. Men dä han hade fullt upp med mat, dryck och er-
for ett wänligt bemötande, war han alltid munter och be-
låten. Mången gäng war det fråga om att befria honom
frän lifwet, som synbarligen war för honom en börda de
sista tiderna, men jag bad för honom, och en wacker som-
marmorgon, dä jag kom till hans koja, lag han der död
med hufwudet hwilande pä min tröja, som jag om qwällcn



tagit af mig, för att lägga under hans trötta hufwud. Som
»linne af honom har jag ännu en huudskinusmössa,"

Efter denna berättelses slut paminte barnen Back, att
han lofwat att läsa för dem nägot om hästen. Men dä
det redan war långt lidet pä qwällen, kunde han ej den
gängen uppfylla deras begäran, utan läsningen uppsköts till
följande söndagsafton. Det är härom wi skola berätta i
nästa kapitel.

Sjette Kapitlet.

Ett och annat om hästen.
Det säg ut, som om Backs löfte till sina barn, att

följande söndagsafton läsa nägot för dem om hästen, ej
skulle komma att uppfyllas. Om lördagen fick han, som för
tillfället war byns älderman eller älfte, en skrifwelse frän
socknen» länsman, att sammankalla byamännen i och för nå-

gra upplysuingaro meddelande, Back skyndade sig derför
att utsända lmdkafwel», för att, förd gärd frän gärd, sam-
mankalla byamännen till söndagseftermiddagen.

Da gubbarna sålunda alla samlades frän byn, pä
Backo gröna gärdoplan, säg det ut, som om deras sammau-
träde skulle skjuta undan den ntlofwade läsningen.

Men sa gick det likwäl icke. De af länsmannen be-
gärda npplyoningame, som förnämligast gäldc utfigtrrna för
den kommande skörden i byn, hade man snart blifwit ense
om, Hedan ärendet war afgjordt, stannade dock de flesta
af bönderna qwar, för att rökande tillbringa i samspråk den
milda söndagsqwällen.

Till dem yttrade Back: ~Kära grannar och aktade
byamän! Jag har lofwat för denna afton att läsa för
mina barn om häfte» och som jag ej gerna ryggar, annat
än i största nödfall, ett gifwet löfte, gör jag nu eder den
»vänliga frågan, om ) icke möjligen kunde finna det nöj-
samt att höra eder föreläsas ur en nyligen tryckt bok ett



och annat om häften, ehuru wäl det mesta, som om detta
djur kan sägas, är eder bekant, I weten alla shärwid log
Back ett skämtande löje), att jag är en gammal, inbiten
häftwän, och „deraf hjertat fullt är, deraf talar gerna mun-
nen", säger ju ett gammalt ordspråk. Jag tror, att hwar
och en af eder skall medgifwa, att häften till fin kropps-
bygnad och skapnad är ett af de skönaste djur, och att han
är för menniskan en nyttig hjelpare och willig tjenare. Men
huru ofta blifwer ej en häst genom menniskors owänliga
beteende frän ett stolt och ädelt djur förnedrad till den elän-
digaste »varelse, en säkallad ~rant", gammal, asmager, lef-
nadstrött till följd af egarens härda ord, skarpa piskslängar
och i allo owäuliga behandling! Intet djur blifwer fa miss-
handladt af gudlösa menmfkor, som häften, och intet har
ett sä sorgligt öde, som detta djur, hwilket dock sä willigt
tjenar menniskan, Mennistans egennytta anwänder häftens
kraft ofta, tills han stupar, och mängm häst har dött under
öfweranfträngning. O, hwilket lif! Huru ofta ser man ej
gamla, trötta häftar, som knappt kunna tomnia ur stället,
dock blifwa spända för tunga lass, och blodiga strimmor pä
deras rygg wisa, att de dessutom grymt behandlas. För en
spottstyfwer pläga de gä hand ur hand, tills de äro blott
skinn och ben och pä sistone stupa de pa uägon hästbytes-
plats och der »tändande, under piskslag af druckna körare, sin
sista suck,"

~Allt detta kärmen I, käre wäuner! likawäl, som jag,
men jag will omnämna det blott för att uppgifwa för Eder
orsaken, hwarför jag är angelägen att bibringa mina barn
luusfapel om hästen. Jag tror och hoppas nemligen, att
man skall fatta kärlek för det, som man kiimicr, och hästen
winner nog pä att blifwa känd; sa mänga goda egenskaper
har han. Känner man ett ting eller ett djur rätt, sä för-
stär man bättre att begagna sig deraf, Hwad sägen I,
gubbar! om att lyssna någon timme till det, som jag om
häften wille föreläsa?"



Pä Backs fråga swarade alla jakande.
Medan Back gick efter sin bok och sammankallade bar-

nen, stoppade gubbarne i sina pipsnuggor, tände eld pä dem
och satte sig ned eller kastade sig i gräset pä gärden, för att
låna föreläsaren ett mer eller mindre uppmärksamt öra.

Back läste:
Häften förenar i sin kroppsbygnad seg kraft med pryd-

lig skönhet. Han har ett wackert skapadt hufwud med bred
panna och sma öron, stora, kloka ögon, en skönt böjd hals
med harmahn, ett dredt bröst, wackra, med en skyddande hof
försedda fötter, en full swans.

Häften har ett stalpt öga och en mycket fin hörsel
Hans smä öron äro ytterst rörliga; han ger tillkänna de
intryck, som hans själ mottager, genom att spela med öro-
nen. De samma sta wanligen upprätt, när häften är lugn
och likgiltig. Men sasnart hans uppmärksamhet wäckes ge-
nom något ljud, spetsar han ögonblickligen öronen, det will
säga, att han riktar dem framåt, och för att bättre upp-
fatta ljudet, wander han hufwudet at den sida, dcvifrän lju-
det kommer, Pä detta sätt kan en ryttare, som stär pä
post, i mörka natten underrättas af sin häst genom öroneils
rörelse att fienden nalkas, äfwen om denna ännu är pä
långt afstand.

Men ocksä annars än i krigstid är det nyttigt, att
ryttaren är uppmärksam pä sin hästs öron. Allt hwad som
föregår i häftens inre, uppenbarar sig i öronens rörelser,
Hwarje oro, hwarje ängslan, som förekommer hos häfte»
och ger anledning till, att den blir stygg, wisar sig i öro-
nens förändrade rörelse. Är han rädd för straff, wänder
han öronen om. Detsamma gör den ilskna hästen, när han
har för afsigt att flä opp. Derföre är det alltid rädligast
att gr akt pä häftens öron.

Hästen är högst littnttig och lär inom kort tid förftä,
hwad den bör göra, ifynnerhet om den behandlas lugnt,
mildt och wllllligt Sin körares befallningar förftär han
snart mycket noga, sä att han pä hans rop sätter sig i ro-



relse och pä ett tecken står stilla, Wid dm obetydligaste rö-
relse af tömmen ändrar han sitt sätt att ga efter sin herres
wilja. Mycket beundrad blir en hästs skicklighet, som under-
wisad af en beridare, rör sig efter musikens takt och utför
andra underbara öfningar och konststycke».

Hästen har ett förträff!isst mil»!!', Wägar, som han
engäng gått, känner han noga. Mången ryttare och resande
har i den mörkaste natt, dä han ej kunde se en hand för
ögonen och war okunnig om wägen, förlitat sig pä sin hästs
säkerhet och kommit helbregda och utav olyckshändelser fram,
Derwid gagnar hästen hans goda öga, hwarmed han om
natten ser bättre an menniskan. Kommer en häst till ett
wakthus, der hans herre nagongang stannat för att betala
bro- eller wägpenningar, sa gar han sjelf fram till husets
trappa och stannar der, ty han erinrar sig, att han der har
»näst stanna förut. Särdeles godt minne har häften för
gäftgifwargärdar, pa hwilka han förr fatt wika in och blif-
wit fodrad, Utav att afwakta förarens rop, stannar han
och gar ej gerna widare, om man icke den gängen will wika
in va stället. Detta lyckliga ortmilme förde engang till upp-
täckten af ett mord, (M resande ullhandlare blef en mört
natt öfwerfallen pä landswägen och mördad, och mördaren
tog häst och äkdon och begaf sig at motsatt hall. Men hä-
sten tände igen sig äfweu pa den wägen, och när han efter
mänga timmaro ansträngande färd fick stanna wid ett gäft-
gifweri och blef urspäud, kände hav genast igen stallet ock
begaf sig till det bekanta stallet. Detta wäckte stalldrängeuo
uppmärksamhet; han igenkände dä äfwcn åkdonet och nämdr
för gästgifwaren, att det föreföll honom misstänkt, att se
häften och kärran utan deras förra egarc. Man begynte
taga mannen närmare i ögnasigtc, misstankar uppstodo allt
mer, man efterskickade den i närheten boende länsmannen.
Mördaren, som förlorade modet genom dessa oförmodade hän-
delser, hwartill häften gifwit anledning, bekände sitt brott,
häktades och led sitt wälförtjenta straff,



Häften minnes det beswärliga och obehagliga, han
upplefwat pä ett ställe, äfwensom det angenäma, I förra
fallet ger han tillkänna sitt obehag, i det fednare sitt nöje.
Lika ogerna, som han will begifwa sig äter till det ställe,
der han haft nägot fwart att upplefwa och uthärda, lika
willigt besöker han de ställen, der han haft glädje och erfa-
rit nägot angenämt.

Som bewis pä det senare, wilja wi anföra en hän-
delse ur werldtzhiftorien. Dä en man, hwilken genom swek
inkräktat Persiens konungatron, blifwit dödad af sju förnä-
ma perser, kommo dessa öfwerens, att den af dem skulle
blifwa konung, hwars häst först gnäggade, när de skulle fö-
retaga en ridt tillsammans. En bland dem, Darius Hys»
taspes wid namn, hade dä en klok stallmästare, som förde
sin herres häst dagen förut med andra hästar till ett ställe,
det han wisste, att herrarne dagen derpa skulle rida förbi,
Pä detta ställe gaf han hästarna mycket godt foder. När
häften dagen derpä kom till detta ställe, der han haft sä
angenämt med sina kamrater, gnäggade han af glädje, wid
minnet af gårdagens fröjder. De öfriga ryttame stego da
af sina hästar och helsade Dnmis som konung.

Ehuru hästen icke ansluter sig till sin herre sä förtro-
ligt, som hunden, har man dock exempel pä, att hästar
flere ar efteråt igenkännt sina wärdare och herrar pä deras
kläder eller röst, sprungit till dem och wänligt gnäggat eller
slickat dem. Men hästen är pä wisst sätt grannlaga i sin
tillgifwenhet och wisar ej samma tillgifwenhet för hwarje
wärdare, ocksä om denne i allmänhet regelbundet besörjer
hans wärd. Han synes kunna warseblifwa, om wardaren
gör det gerna och om han älskar djuret eller ej. Finner
han kärlek hos sin wärdare, sä beswarar han den och weder-
gäller den genom »villig lydnad och wänlig tillgifwenhet.
Häften wisar, att han begriper hwarje tröstande tilltal, om
han nägongäng tillfälligtwis i tjensten far wänta mycket
länge eller måste fara ut i dåligt wäder. Han är känslig



och tacksam för hwarje wälment ord, som hans wärdare sä-
ger honom, när han hemtar honom foder eller watten eller
lägger pä honom ett täcke eller eljes »värdar honom, Wid
en sådan behandling befinner han sig »väl och trifs uppen-
bart bättre. Man har sett hästar magra, utan att man
kunnat förebrå deras wärdare nägon bestämd försummelse
af pligter, Sasnart man i wärdarens ställe fatt en annan,
som förstått tillwinna sig hästames tillgifwenhet, har man
sett häftarne komma tillbaka til! fin förra helsa och goda
hull. Men att wälwiljan ej är nog, om den ej förenas
med insigt om det, som hörer till en hästs skötfel, förstas
af sig sjelft. Hästarna hafwa en mycket olika natur, Gn
del äro mycket ifriga och komma derföre lätt i swettning,
Men alltför mycket swettande förorsakar swaghet. Det gäl-
ler derför att tillse, det en sådan häst ej far wid dragande
eller löpande förhetsa sig. När swetten utbryter, måste hä-
ften fä nödigt skydd mot förkylning, eljes skadas djuret lätt,

I allmänhet tyckes häften tycka om en lugn, jemn be-
handling, ty stalldrängar, som äro stojande och hojtande,
pläga ej komma tillrätta med käftar, Äfwen stn hästarna
sådana wardarc, som hafwa stark hud-ntdunstning.

Det är bekant, att mänga dragare, hwilta willigt lata
i- och urspanna sig af sina wanliga körare, med owanlig
häftighet sla opp, sasnart en annan försöker göra det, Öf-
werhufwud wisa hästar ej sällan en ganska liflig ömtälig-
het, om foten skall upplyftas, ja till ock med om deras ben
blott widröres. I mänga fall är wä! orsaken deltill den,
att de påminna sig fölnt lidnn smältor. Det förekommer
icke fä sällan, dä häftar stos, att genom smedens oskicklighet
eller »vårdslöshet wäldsam smärta förorsakas hästen. Ibland
är t, ex. spiken för läng, gar sömmen genom hofwen, som
är tänslolös och tränger häften, som man säger, in i köttet,
Smärtan derwid niäfte wara mycket stor, sä att hästen deraf
behåller ett lifligt intryck. När man dä griper efter dess
fot pä samma sätt, son, smeden plägar, fruktar hästen, att



man skall tillfoga hononi samma smärta äter, och detta
söker han hindra genom att slä opp.

Ofta ser man häst och hund, tillhörande samma herre,
wara mycket goda wänner. Hunden är dä hästens wanliga
följeslagare, dä denne skall ut. Hästen plägar dä alltid se
efter, om ej hans wanliga kamrat skall följa med. Hunden
äter ger sina glädjekänslor tillkänna genom att skälla högt
och hoppa upp mot hästen, utan att denna alls oroas deras.

Den spända uppmärksamhet, hwarmed hästen ger akt pä
allt, som föregår omkring honom och hans förmåga att skilja
det kända frän det otända, det wanliga frän det owanliga, kan
förklara, hwaraf det kommer, att hästen är skygg och rädd af
sig. Genom ett owanligt ljud, genom en owanlig syn, genom
en hastig rörelse t, er. af en paraply, som spännes upp
framför hans ögon, kan han blifwa pä det häftigaste oroad.
Denna förskräckelse, denna ängslan, för hwilken han är mot-
taglig, bewisar, att han gör sig — föreställningar om det,
som försiggår, Ett upphängdt, hwitt tyg, en wid wägen
stämde hwitmenad sten gör honom rädd. Men det är ett
bewis pä hans klokhet, att han lätt låter öfwertyga sig, att
det fruktade föremålet ej är farligt, om man för honom
närmare detsamma och derwid talar lugnande till honom,
Som bewis harpa wilja wi berätta följande händelse. Gn
morgon ryckte en rytteriöfwerste med sina ryttare fram till
ett ställe, der bantåget just brusade första gängen fram pa
en jernwäg, som nyss bliswit bygd i en trakt, der sädana
förut ej funnits. Wid tagets brusande ljud studsade hä-
starna. Öfwerften gaf kommandot: ~sla ej hästarna!" In-
gen af ryttame fick begagna piske eller sporre, utan mäste
söka lugna sin häst med wänligt tilltal, med klappande och
smekande. Det lyckades. Det ängande lokomotivet for
snabbt förbi med sitt länga wagnstäg och hade ej gjort hä-
ftarne nägot ondt. Djuren hade således haft tillfälle att
öfwertyga sig om det förmenta »vidundrets oskadlighet, och
följden war, att de aldrig mera brydde sig om, när de woro
i närheten af ett frambrusande bantäg. Sä fullständig wi-



sade sig framgången af ett förståndigt lugn och en manlig
skonsamhet. Säkert är, att otalig häftighet och hästarneo
misshandlande genom hårdhet ej uträttat detsamma. Om
mara häftplagare wille besinna detta och i farans stund
wänja sig, att wänligt och lugnt behandla sin häst, skulle ej
sä mänga köra ihjäl sig, och mänga olyckor och förluster
undwikas!

I allmänhet är det bekant, att en ryttare, som kän-
ner sin hästs egenheter, förmår förutse faran af ett styg-
gande af häften och förekomma det genom uppmuntrande,
wänligt tilltalande. Hästen känner sig dä pä wisst sätt
lugnad och träffa? ej oförberedd af åsynen af nägot owan-
ligt. Kan man för öfrigt hastigt assägöna föremålet, sä
blir hästen genast fullkomligt lugn.

Öfwerhufwud är det radligt att, sawidt möjligt är,
nndwika hwarje öfwerraskning för käften, isynnerhet för så-
dana häftar, som ej alldeles äro att lita pä. Minst far
man nalkas dem ofönnärtt bakifrån, och till och med så-
dana hästars egare handlar klokt, o»> han gör sitt inträde i
stallet pä nägot sätt märkbart genom att tala högt, hosta
eller gnola nägot, innan han träder tätt intill häften.

Häften gar gerna undan e» wattenputt pä wägeu;
han wet ju ej, om den är djup och genom ett med watten
fyldt dite gar han försigtigt och gör först försöt ined korta
steg, om det ej är för djupt. Men a andra sidan är hä-
ften ett modisst djlli. dugde han ej till krigstjenst.
Ha» wänjer sig nog wid bajonetternas blirtrande, wid ge-
wärens smattrande och kanonernas askor och stormar mo-
digt fram, oä det gäller anfall. Kommando-orden och isyn-
nerhet trumpet-signalerna lär han sig ofta att förftä hasti-
gare och bättre än någon tjockhufwad rekryt. Det har man-
gengäng händt wid öfningar af rytteri, att en ryttare, hwil-
len betraktat öfningarne, ridande pä en uttjent soldathäst,
mot sin wilja blifwit, till de omtringstaendes förlustelse, af
hästen indragen i wtterieto rörelser, da hästen hört de be-
kanta signalerna.



Ocksä i fredstider fan man iakttaga nägot dylikt om
hästarnas förstand. Ha ar det bekant, att pä hyrkuskstatio-
ner, det will säga, pä sådana ställen, der hurkuskar sta för
allmänhetens begagnande, sasnart ett äkdon ur ledet far bort,
alla de öfriga hästarna sjelfmant rycka fram, för att fylla
den lediga platsen. Att häftar äro stolta, när de äro präk-
tigt sadlade och prydde, det ser man pä sättet, huru de föra
sig framför rikt folks wagnar. Dä de deremot i simpla
don draga föror af wed, sand, spillning och dylikt, gä de
helt anspräkslösa sin wäg fram, blicka ned och tyckas smått
förlägna öfwer sin förrättning.

Wi wilja omtala ett fall, som är egnadt att wisa,
huru förståndigt omdöme hästen har. En godsegare, som
war god hästkarl, red öfwer ett fält. Säker pä sin häst,
satt han obekymrad i sadeln och förföll i djupa tankar,
hwarwid hans hufwud litet hängde. Dä flög en kulle rapp-
höns upp wid hästens fötter. Af desfa foglars egendomliga
ljud wid flygten blef hästen skrämd och for med hufwudet
skygt tillbaka sä häftigt, att häftens hufwud träffade rytta-
rens, som sanslös föll af hästen. Sä lag ryttaren sanslös
pä marken bredwid sin häst. Dä denne säg sin herre lig-
gande, blef han smärtsamt upprörd. Ögonblickligen glömde
han sin fruktan för rapphönsen och stod orörligt stilla. Det
war ett eldigt djur och hade wäl, när det kände sig fritt
frän tyngden, kunnat fä lust, att göra bruk af sin frihet
och ilat derifran. Men känslan af tillgifwenhet och delta-
gande för hans herre förmädde honom att ej gä ur stället.
Sä funno några bönder hästen och hans herre och lyckades
fa lif i ryttaren äter genom att öfwergjuta hans ansigtc
med watten. Det trogna djuret syntes blifwa mycket gladt
häröfwer, och dä ryttaren äter war i sadeln, bar hästen ho-
nom med mycket försigtiga steg hem. Men sådant delta-
gande hafwa förwisso inga hästplagare och pistare att wänta
af sina hästar. Som wi sn, fil wi »ppskiirn.

Om häftens oilmliiillighet för nminisknn är det öfwer-



flödigt att tala. Hwarje jordbrukare bör isynnerhet inse
detta af sig sjelf tillräckligt.

Häften härstammar frän Asien, Före Européernas
inwandring fanns häften ej i Amerika och Australien, Pä
Sydamerikas wida stepper och pä Tartariets i Asien lefwa
förwildade hästar i stora hjordar, hwilka anföras af den
starkaste hingsten. De äro fredliga, om dc ej angripas, de
förfwara sig med hofwarna och sina starka tänder och skola,
om fienden är farlig, ställa sig med hufwudena tillsammans
och slä opp med bakfötterna. Men ocksä i tama tillståndet
kan hästen ibland göra bruk af sina hofwar och tänder. Det
berättas, att hästtzufwar, som en natt smugit sig in i ett
stall, blifwit fasthållna af hästames tänder och sa trampade
under deras hofwar, att de om morgonen lago döda i spil-
torna. Man har märkt, att hästen, om han begått någon
förbrytelse, låter utan motstånd aga sig och underkastar sig
sitt förtjenta straff. Men a andra sidan har häften en lif-
lig rättskänsla, och med all sin kraft söker han wärja sig
mot det onda, som tillfogas honom.

De bästa och ädlaste hästar äro de urnbiska. De ut-
märka sig genom eld och lätthet, liksom genom snabbhet, ut-
hållighet och saktmod. De tnnna utan att afsadlas till-
ryggalägga 10 mil i öknen och lefwa hela dagen, utan att
dricka, af torra örter. Araberna behandla sina häftar ytterst
wänligt, slä dem »Ivrig och gifwa dem ej engang härda ord.
De lefwa och fofwa med sin herre i ett tält, liksom äfwen
i wärt lands inre delar hästen fordom lefde med sin herre
i pörtet. Om dagen fä de arabiska häftarnc intet foder,
utan blott twa gånger dryck; men om aftonen hänger ara-
ben en säck med korn eller med dadlar öfwer sin hästs
hufwud.

Äfwen rysfarna äro berömda för den wänlighet, hwar-
med de wärda och behandla sina hästar, Ischwoschitarna i
de ryska städerna första att sä förståndigt »lnaäs med sina
häftar, att de aldrig bchöfwa anwända pisken. Om häften
mäste länge sta och wänta, intalar kusten pä wänligt sätt



sin häst mod, manar honom till tålamod, eller sjunger för
honom en wisa, att förkorta angenämt för honom tiden.
Om wara törare wille pä samma sätt behandla sina hästar,
da det gäller att draga ett tungt lass uppför backe eller pä
mjuk mark, der hjulen sjunka ned och wid dylika tillfällen!!
I stället för att ständigt göra bruk af piska och ftafwar, i
stället för att hojta och swärja, skulle ett manligt ord till
uppmuntran för det arma kräket lätta arbetet och gifwa det
mod att anstränga sig dermed. Säkert är att hästens egare
skulle sjelfwa deras skörda den bästa frukten!

Hästens wanliga foder är hos ost hafra, hö, gräs,
halm och hackelse. Men de förtära äfwen gerna kokta po-
tätcr, rag, bröd. Till och med finnes det hästar, som gerna
dela smörgas med sina herrar, ehuru hästar i allmänhet
ej tycka om fett, Wi wilja berätta om en häst som gerna
ät — hönsägg, Gn höna hade för wana, att wärpa i stal-
let i hästens krubba. Sa länge hönan satt der, wände hä-
sten ej ögonen frän henne, men lät henne wara ostörd. Men
sedan hon steg upp, fattade häften warsamt ägget med tän-
derna, upplyftadc derpä hufwudet, säsom en menniska gör,
dä hon gurglar sig, Derefter tryckte häften tänderna litet
tillsammans, man hörde äggskalet kråka, hästen nedswäljde
behagligt innehållet, fällde ned hufwudet och utspottade det
torna skalet.

Ströhackelse tyckas mänga häftar ej bry sig om, men
det är för dem en sund föda. Den befordrar bildningen af
spott och föranleder djuret att äta längsamnmle, hwilket be-
kommer det wäl. Det kunna hästarne icke weta af; de för-
smä ibland hackelse (sörpan), kanske emedan de finna den
för torr. Men om wardaren märker, att hästarna wilja
bläsa bort de lätta agnarna i foderträget, bör han fukta
fodret emellanät. Om sädana häftar säger man, att de wilja
bli fuktigt fodrade. Upphettade hästar böra ej genast fä
dricka. Om de under heta sommardagar, efter anfträngdt
lopp, liksom bada i swett, gör det dem godt, om de öfwer
hela kroppen afspolas med en stor, wät swamp. Stallet



böi wara luftigt, men dragfritt! äfwen bör det wara ljust,
men solskenet far ej falla djuret i ögonen, Widare mäste
stallet pä bestämda tider rengöras och beströs med godt strö
af torr halm, att ej en fkarp lukt uppstår, som är skadlig
för hästens ögon. Till hästens »välbefinnande är widare af
nöden, att han dagligen putsas, skrapas och liksom kammas
och borstas, och ibland twättas och öfwersköljes. Är man i
tillfälle, att lata honom simma, sa är det sa mycket bättre.

Häften bereder, utom de tjenster, som han gör men-
nifkan, henne mycken annan nytta. För sädana folk, som
kosacker, tatarer, mongoler och andra, hwilka till en del lef-
wa af häftens kött och mjölk, är djuret af aldrastörfta wigt.
Häftens hud garfwas och beredes till fulläder, remmar och
stöfwelläder. Swansens langa här, som i Turkiet är ett
äretecken för de högst uppsatte, hwilka kallas paschar af twä
eller tre hästswansar, begagnas till fina säll och silar, till
fiolsträkar, till stoppning i möbler och madrasser; det korta
häret pä huden likaledes till bolster, penslar och borstar:
hofwen till förfärdigande af kammar och andra swarfware-
arbeten,"

Sedan Grik Back hunnit läsa sä långt, war redan
aftonen längt framfkriden, och han anfäg det wara bäst, att
icke längre upptaga fina åhörares uppmärksamhet. Hans
barn hade följt med oaflaten uppmärkfamhet hans läsning,
men wi kunna ej gä i borgen för, att detta war förhållan-
det med hans äldre åhörare i allmänhet.

Dä Back slutat sin läsning, wände han sig till sina
barn och sade: ~Nu hafwen I, kära barn, fatt höra alle-
handa om den ädla hästen. Matte ingen af eder warda
en hastpinare! Mätte wi alla, som hafwa hästar, behandla
dem alltid kärleksfullt och det ej blott derför, att de ma
länge wara i ständ att tjena oss, utan för jumwettts skuld.
Huru man behandlar fin häst, dermed röjer man, huru sin-
nad man är. Men I, barn, hwilka framdeles wäl kommen
att handtera häftar, boren uppriktigt och af hjertat besluta,
att engäng wisa er såsom barmhertiga wärdare och skötare



af edra hästar och dermed ådagalägga, att det är eder alf-
warliga önskan, att nppfyll» eder himmelske F>>delK wiljn

Sa slöt Back fin förmaning till sina barn, Nägra
af hans gäster, hwilka nu allmänt bjödo honom god natt,
sägo ganska förtagna ut; en del äfwen något murriga. Men
derom brydde sig icke den s, k. hästgrataren

> han hade fatt
säga sina grannar och byamän sanningen, och den far man
aldrig fördölja utan modigt bekänna, da det gäller.

Äfwen Nygrann war bland ahörarne, men huruwida
han lade det lästa pä hjertat, skola wi kunna sluta af nästa
kapitel, som blir denna berättelses sista.

Sjunde Kapitlet.

Ten slika skörden.
Det kan naturligtwis icke wara war afsigt, att likson

steg för steg följa de beggc grannarnas lif och öden, om
hwilka wi här berätta. Det blefwe för tröttsamt både för
oss och den kära Läsaren. Det, som wi i det föregående
berättat, ma wara tillräckligt, för att lära känna, huru
olika sinnade Back och Nygrann woro sinsemellan, och med
huru olika ögon de betraktade sin ställning i förhållande till
de pligter, som alägo dem, såsom menniskor, skapade af
Gud för en högre bestämmelse än jordelifwet i och för sig
och af Gud satta att beherrska de öfriga skapade warelsnna
utanför menniskowerlden.

Om Mårten Nygrann hafwa wi berättat, att han
tillhörde antalet af dessa räa naturer, som misshandlade
djuren och som anse, att allt är dem tillatet i deras för-
hållande till desfa. Dem åligga, mena de, i detta hän-
seende inga pligtcr, utan de hafwa blott rättigheter, att af
djuren draga den största möjliga nytta och fördel, pa hwil-
ket sätt, det än mande wara. Att tänka, det äfwen djuren
ega känslor, kunna glädjas och lida, och att dessa iänslor
böra afses af menniskor, faller aldrig sådana sinnen i». Och



göras de uppmärksamma derpä, sa förneka de det, hänle ocl'
begabba slik pjäkighet och förakta alla maningar och war-
ningar. Me» som de sä, fn de förr eller sednaic nppskäla

Nygrann hade ej blifwit uta» warningai frän Guds
sida, han som söker aga menniskan, för att föra henne till
besinning och bättring.

Sjelf hade han mgang wid en hästmarknad berusat
sig öfwer höfwan och skulle i mörkret färdas hem med en
nyss tillbytt häst, hwilten war ffengalen af det stryk, den
under dagen fatt och af det bränwin, som man twungit
i honom, för att han skulle se liflig och rast ut. Dä Ny-
grann war pa halfwa wägcn till hemmet, somnade han,
nedtyngd af sitt ms, och den i wildt sprang framrusande
hästen, som aldrig färdats den wägcn förut och nu kände,
att köraren släppt tyglarna, tog af pa en diwäg, der åkdo-
net stjelpte, hwarwid Nygrann wräktes mot en grindstolpe
och fick ena armen och ena benet afbrutna, I detta usla
tillstånd påträffades han af en inhysing, inwid hwarö stuga
olyckan skedde. Hade ej Gud styrt det sa, att hjelp war
nära, hade Mårten säkert frusit ihjäl pa stället. Nu blef
han inburen, och tack ware den skicklighet, som mången i
Österbotten har att läka benbrott, Nygrann slapp med twenne
månaders sängliggande och lidanden frän sin bemsta mark-
nadsresa.

Men han uppsteg ej förbättrad till sitt sinne frän
sjukbädden. Snart war olyckan glömd och han fortsatte
obekymrad sitt förra lefnadssätt och sitt häst- och mark-
nadsskoj.

Da föll Herrans hand ännu engäng tung pa honom.
(stt gammalt ordspråk säger: „Äpplet faller ej längt ifrän
trädet." Detta inträffade, tywärr! äfwen med Nygranns
äldsta son, som redan i sina tidigaste ungdomsår i intet gaf
fadren efter, da det gällde att wara en hjelte pä hästplat-
sen, en dryckeskämpe af wildaste slag. Den unga mannen
befann sig engang pä en marknad i närmaste stad. Den
andra marknadsdagen, som dm kallades, war wanligen eg-



nad ät hästbyten. Den sätallade häftplatjen lag par werst
frän staden och der förfiggingo wanligen sä wäldsamma och
blodiga uppträden, att sällan nägon ordentlig och nykter
man wille infinna sig der. Polis skulle wäl söka upprätta
ordning pa stället, men det är lätt att inse, huru omöjligt
det skulle wara för ett dussin personer, att hälla i tygel flere
hundradetal af brännwinLruset wilda hästbytarc. Den unga
Nygrann hade infunnit sig pä hästplatsen, åtföljd af sin
morbroder, en semtiarsman, för öfrigt en ganska saktlig och
fredlig person, Nygrann war mycket berusad, men
brödren hade ock wäl ~smakat", såsom wär allmoge ut-
trycker sig, men war litwil ej öfwerlastad. Huru det war,
uppstöt! wid tillfället en af dessa strider, som ej sa sällan
äga rum i den landsort, frän hwilken war berättelse är.
Det händer nemligen ofta, att ungdomen frän twennc byar
raka i slagsmål med hwarandra, utan att de enskilta käm-
pame järstildt behöfwa hafwa nägot twisteämne med hwar-
andra. Nr det enstilta grälet mellan twa uppflammar en
strid sålunda mellan twenne byalags kämpar. Sä hände
det nu. De pa hästplatsen närwarande frän Martensby
rakade i blodigt slagsmål med de unga frän en annan by
i samma socken, Morbrodren, som ej tillhörde någondera
byn, stod egentligen utom striden, men dä han säg Mar-
tenoby tämparnc ligga under för sina talrikare motständare,
ilade han dit, för att söka föra sin systerson ur striden. När
han i denna wälwilliga afsigt nalkades systersonen, wänder
denne, förblindad af raseriet och ruset, sig mot morbrodren
och fäller honom med ett enda knifftygn död ned för sina
fötter. Detta dräp gjorde slut pä striden, Nygrann blef
genast öfwermannad och gripen, fom murbrodrens baneman.

Man kan tänka sig den arma modrens sorg och för-
twiflan! Äfwen fadren gick denna hemfta händelse djupt
till finnes. Den tjuguårige unge mannen slapp Visserligen
lifsstraffet, behöfde ej anträda resan till Sibirien, men pa
tukthuset skulle han tillbringa de bästa aren af sin ungdom
och mannaålder, om hans lif warade sä länge.



Hade detta sonens olycksöde den werkan, att Mårten
Nygrann begynte affky dryckenskap och hästbyteri och inslc,
en kristligare wäg? Tywän! funna wi ej beswara denna
fråga jnkaude. Här bekräftades ett annat ordspråk, sa ly-
dande: ~Den smak, kärlet engang fatt, behåller det," Pa
mänga menniskor har äfwen detta uttryck af folkets erfaren-
het, samlad under århundraden, sin tillämpning, ehuru lvck-
ligtwis wäl äfwen mänga undantag frän den hemska re-
geln äga rum.

Som Nygrann börjat, ja fortgick han intill slutet.
Det är härom, wi nu »vilja berätta.
Det war en stormig och kall afton i slutet af Okto-

ber manad, som Martensby-boarne uppskrämdes af nödfkott
frän sjösidan. Det war klart, att ett fartyg befann sig
derutanför och war ftadt i nöd. Isen lag redan inwid
stranden ganska tjock och arets seglats hade redan ansetts
afslutad. Men ett skepp, kommande frän aflägsna bygder,
hade ännu sökt hinna den hamn, dädan det war hemma,
förande en dyrbar last. De rasta Martensbyboarne, för-
trogna med hafwet frän barndomen, woro ej sena att med
lyktor och bloss bcgifwa sig ut för att ila de i nöd stadda
till hjelp. Det lyckades de wana fiskarena i byn, att snart
komma till fartyget och rädda besättningen. Men kaptenen,
som fruktade, att fartyget i stormen under natten skulle släs
sönder, uppmanade alla i byn, att söka berga den dyrbara
lasten, lofwande en ansenlig bergningslön.

Alla byns karlar begafwo sig ut för att widtaga berg-
ningsarbetet med dm raskhet och djerfhet, som utmärker
wära skärgårdsbor. Som fartyget ej lag nära bystranden
utan längre bort, och båtarna woro fylda med gods, som
lätt kunde skadas af det snöblandade regn, som nedström-
made frän himlen, uppbådades tillika alla byns hästar, för
att de bergade warorna genast skulle köras upp till byn, för
att komma under tak.

Sålunda infann sig Nygrann med flera hästar; Back
äfwen med sin enda, ty i nödens stund, dä det gällde att



biftä nästan, stönade han ej sin haft sä, att han stulle un-
dandragit sig att wara med om bergningsarbetet.

Båtarna, som förde de bergade »varorna frän farty-
get, kunde ej braka sig fram ända till stranden, emedan en
stark is lag ut nägra famnar derifran. Detta gjorde det
nödwandigt för de körande, att en och en i sender, sa att
ej alltför mänga pä engäng skulle sönderbryta isen, köra med
sin kärra ned till iskanten.

Bergningsarbetet gick sålunda rastt och lyckligt ända
tills flere hästar pä engäng rakade att nära hwarandra be-
finna sig pa isen. Plötsligt brast isen och en wak öppnade
sig mellan bätarna, hwarifran wid iskanten upplades wa-
ror, och isbandet wid stranden. Både Back och Nygrann
befunno sig pä isen i detta ögonblick. Back, fom war nära
förtrogen med sin hästs alla egenheter och wan att styra
den med wanlig, men fast hand, lyckades lugna fin haft fä,
att den, ehuru sjunkande ned i wattnet, icke gjorde nägra
wnldsamma rörelser utan lugnt och förtroendefullt till sin
herres ledning förhöll sig stilla, medan denne i ett ögonblick
hoppade ned pä isbandet och med ett raskt tag ryckte hästen
med kärran upp pä isen och snabbt ilade med honom pä
det torra.

Sa lyckligt gick det ej för Nygrann, När hans häst
sjönk in, utbröt Nygrann i de förfärligaste swordomar, flög
hästen waldfamt med en af de störar, som befunno sig pä
hans fätallade längflake. Hästen, wan att frukta si» grym-
ma herre och delad mellan fruktan för »vattnet och sin her-
res misshandlingar, stöt kärran tillbaka i stället för att söka
nä stranden. Det war ej mer än ett ögonblicks werk, sä
war häst, kärra och körswen förswunna i böljornas famn.

Det är klart af sig sjelf, att både Back och andra när-
warande skyndade att försöka fä upp de drunknande, men
olyckligtwis hade Nygrann fallit af kärran och kommit un-
der denfamma fä att, dä de drunknade fingos upp —

bwilkct ej dröjde länge — woro bäde karl och häst liflösa.



Det lider intet twifwel, att Back hade sitt wänliga
sätt, att umgås med sin häst att tacka derför, att han und-
gick döden i böljorna. Och sa mycket en mennifka kan döma
om händelser, som möjligen kunnat ske, är det ju mer än
blott sannolikt, att äfwen Nygrann stulle wid samma till-
fälle undgått döden, om han ej genom sitt grymma behand-
lingssätt beröfwat sin häst det lugn och den lydnad, som
utmärka en wälartad häst, när den behandlas mildt, wän-
ligt och med förftänd.

Skörden utföll således olika för de begge grannarna,
säsom det äfwen måste gä, när deras utfäde warit sa olika.

Enkans jemmer och sorg wilja w< ej teckna, hwarje
känslofullt sinne kan ana dertill, utan war beskrifning. Så-
dana sorger lata sig bättre kännas än befkrifwas, Back,
säsom en god granne anstår, bistod troget enkan i hennes
lekamliga bekymmer. Att behälla det stora hemmanet, kunde
ej komma ifråga för Brita Nygrann; dertill war det alltför
skuldsatt. Men genom en omsorgsfull förwaltniug af boeto
affärer Inekades Back rädda fa mycket ät enkan och dem af
barnen, som woro omyndiga, att de fingo bosätta sig pci
ett godt torp, som underlydde deras förra hemman.

Gud säg till enkans nöd och lät en gladare tid upp-
gä rör henne. Hon lefde ej mer i wälftänd, som förr, men
Back, som blcf hennes barns förmyndare, hade den glädjen
att se, huru Nygranns yngre barn artade sig wäl, sä att
modren hade hugnad af dem i framtiden.

Wi sluta har wär enkla berättelse, som wi hoppas,
stall innehålla några lärdomar för den, fom will blifwa
wis af andras föredömen, Grik Back lefwer ännu aktad och
wärderad af alla dem, hwilka första att som sig bör, upp-
statta hans milda och ädla hjertelag, gudsfruktan och pligt-
trohet. Dä äfwen i wärt land djurfkyddsföreningar bilda-
des, gladdes han i sitt hjerta och tackade innerligen Gud
derför. Han hyfer numera i detta hänseende blott en dub-
bel önstan, den att upplefwa den tid, dä en djurstyddsför-
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werkar i hans fosterbygd och att se Finlands Stor-
och Ständer stifta en sa omfattande lag, som möj-

till skydd för och fredande af djuren.
Och säkert delas hans kristliga önskningar i detta fall
ock dwar, som har ett öppet öra för

treaturens suckan.
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