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Ht t WnMmÜop,

i.

Bröllopsfärden.

WåSm

När solens klara strålar uppå himlen stiga opp,
De lysa öfver skogen och förgylla bergets topp,
Då rider brudegummen fram till gården, der hans brud 
Re n länge honom väntat liar i präktig bröllopsskrud.

Och brudegummen tänker på den vän, som lofvat tro 
Och som med honom bygga vill ett lugnt och fridfullt bo.
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Der de i kärlek bâda två, som skogens dufvopar,
Se n skola lefva fram sitt lif till ålderns sena dar.

Ocli när lian färdas vägen fram, så hör han trasten slå, 
Men suckar: kåra vännens röst är ljufvare ändå!
När vestanvindens milda sus hans älskogstankar stör, 
Han tror, att han en hviskning då från hennes läppar hör.

Och när han känner solens brand i tida morgonstund, 
Han säger: varmare dock är en kyss från hennes mund! 
Och när han ser, hur himlens färg 'är härligt klar och blå, 
Han tänker: hennes ögons färg är skönare' ändå!

Han manar på sin Brunte. Hopp ! Se gärden ligger der, 
Och väna bruden nu är klädd 'så skinande och skär. 
Han trafvar fram vid skogens bryn, och knappthan synlig är, 
Förr än ur hundra strupar hörs: brudgummen nu är här!

Spel’ opp, I spelemänner, så det ljudar i. livar sträng, 
Att all naturen vaknar nu i skog och dal och äng ! 
Hör, fjerran klingar kyrkoklockan, lyssna till dess slag, 
De tala ljudeliga om en härlig bröllopsdag.

Ställ er i rad, go' vänner! 
Till kyrkan ska vi gå;
I spetsen brudesvenner,
Och sedan tärnor små.
Se bruden, hur hon lyser
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Af silfver och af guld,
Och brudegummen myser 
Ät lilla vännen huld.

Och fader Flink är färdig 
Att framför skaran gä,
Och dertill är han värdig,
Ty han har pröfvat på 
Den lott, som hvar en prisar, 
Att blöda för sitt land.
Och derför stolt han visar 
Sitt blå och gula band.

Han kommenderar alla 
Och lydnad strax begär :
Ge fyr ! Låt skotten knalla 
Från bössor och gevär!
En läskedryck ger styrka 
Och se’n i rök och dam 
På vägen till vår kyrka 
Vi tåga lustigt fram !

Spel’ opp, I spelemänner, så det ljudar i hvar sträDg, 
Att all naturen vaknar nu i skog och dal och äng! — 
Hör, fjerran klingar kyrkoklockan, lyssna till dess slag, 
De tala ljudeliga om en härlig bröllopsdag.
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2.

Kyrkan.

mwsSMll1v. •• ÜRnll
■rif r-

■ ii

mrnm

Se, livad hvimmel der pä backen 
Utanföre kyrkans mur!
Liksom myrorna i stacken 
Kräla menniskor ocli djur.
Hästar gnägga, gummor prata, 
Barnen hoppa gladt omkring, 
Rika gubbar gä och stata, 
Flickor fnissa i en ring.

Snart de bullersamma talen 
I ett sakta sorl dö bort,
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Ocli i höga tempelsalen 
Samlas folket inom kort.
Alla vilja fram och skåda 
Brud och brudgum, när do så 
Inför Herrens altar’ båda 
Hand i hand snart skola stå.

Kyrkan är med blommor sirad, 
Rosenkransar uti rad.
Kring hvar pelare är virad 
En guirland af gröna blad. 
Brudestassen uppå gången 
Tågar fram vid orgelns ton, 
Klockarfar han leder sången 
Uti egen hög person :

Uti fröjden, som i smärtan,
Må i detta parets bröst 
Ständigt klappa trogna hjertan, 
Ungdoms glädje, ålderns tröst! 
På den väg, de båda vandra, 
Led dem, Herre, med ditt råd; 
Låt dem, stödjande hvarandra, 
Understödjas af din nåd!

När brudparet stannar vid altarets rund,
Hcr presten rc’n väntar med boken i handen.
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Välsigna han vill detta äkta förbund 
Och knyta för evigt de heliga banden.
Hör, gummorna snyfta, och gubbarne stå 
Med tårade ögon och fröjdade själar;
Och tärnorna tänka visst alla som så:
Härnäst är för mej, som man brudmarschen spelar

Till »utgång» sist spelas en glad melodi,
Som hördes från orgeln skogsfåglarnes qvitter,
Då känner hvar själ sig så upphöjd och fri,
Och hjertat i bröstet af lefnadslust spritter;
Då småle de unga med fröjd åt hvarann,
I kärlek och vänskap de sluta sig samman,
Och alla sig lära: för visso man kan 
Sin skapare dyrka i glädje och gamman.

3.

Önskevisan.

Vid kyrkgårdsporten en och livar 
Skall helsa på vårt brudepar 
Och bära fram, hvad godt man vill 
Skall höra hjonelaget till.
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Och för att allt skall sägas ut, 
Och intet glömmas bort till slut, 
Så är det käre klockarfar.
Som önskevisan diktat har.

Låt oss en visa sjunga 
Till heder åt de unga,
Som nu ska följas åt. 
Fallera, falleri, falleralalej !

Och låt oss alla önska,
Att lyckan måtte grönska 
På deras lefnadsstråt ! 
Fallera, falleralalej!

Brudgummen är en hurtiger dräng, 
Honom vi önska åker och äng, 

Hästar och plogar,
Präktiga skogar!

Bruden hon är så fager och söt, 
Henne vi önska grisar och nöt, 

Pojkar så många,
Stora och långa!

Brudgummen är så glad i sin håg, 
Honom vi önska hafre och råg.
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Skördar, som mogna,
Tjenare trogna !

Bruden lion är sä rar ocli sâ'fin, 
Henne vi önska gyllene skrin, 

Sölfsked och slefvar,
Präktiga väfvar!

Brudgummen är sä stolt och kavat, 
Honom vi önska rang i vår stat: 

Liksom hans fäder 
Nämndemansheder !

Bruden hon är så rosenderöd, 
Henne vi önska gerna till stöd 

Jäntor, som spara,
Mågar så rara!

Nu ljuda röster gälla,
Pör brud och brudgum sälla, 
Till heder och till ståt: 
Falleri, fallera, falleralalej ! 
Och låt oss alla önska,
Att lyckan måtte grönska 
På deras lefnadsstråt.
Fallera, falleralalej ! Hej !
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I bröllopsgården.

Invid foten utaf kullen 
Aspen spirar stolt och rak 
Upp ur blomsterhölj da mullen, 
Skuggar bröllopsgårdens tak;
Som en ros bland löfverk myser, 
Stugan i sin färgprakt lyser.

Björkens mjuka, gröna fransar 
Smycka fönsterbågens rand, 
Öfver dörren hänga kransar, 
Klöfver med konvalj ibland. 
Och i hvarje fog af väggen 
Dofta knippor utaf baggen.
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Borden digna under faten, 
Stånkorna stå rad i rad. 
Presten läser öfver maten 
Och går sedan glad å stad 
För att andra vägen visa,
Hur man bör en matmor prisa.

«m

i g 15 I

1 'll',
Pil ggUP

Skålar tömmas. Under talen 
Tårar vexla om med skratt. 
Sist uti ett hörn af salen 
Får man spelemannen fatt,
Och då jubla gamla, unga:
Nu skall fedlan för oss sjunga!
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Uti bondens stuga dansen månde stå', 
Hohla, ohohla!
Speleman på tunnan spelar minst för två.

»

Hohla, ohohla !
Jäntorna de hoppa kring så lätt på tå, 
Hoh la la la la la!
Snegla gerna bort till brudekranson.

Lägg fiolen under hakan och dra till 
Rätt på alla fyra stränga’ nu en drill, 
Så att ingen här på benen kan stå still! 
Hej ! Dä blir dot lust och lif i dansen. 

Starköl ska vi dricka 
Tills vi börja hicka,
Tunnan ska vi tömma,
Ingenting vi gömma !
Stampa takten, pojkar!

Så skall dansen gå!

Öl och bränvin, stora muggar, ska vi få, 
Gubbarno do ligga, snarka i hvar vrå, 
Stånkan tom bredvid i halmen rullar. 
Töserna se ut som rosor uppå äng, 
Tömma kaffekoppen mellan hvarje sväng, 
Fägna sig med gula hvetebullar.



16

Pojkarne de dricka. 
Gubbarne de liicka, 
Gummorna de nicka, 
Flickorna sig skicka. 
Stampa takten, pojkar 

Sä skall dansen gä!



J.obarnc.

Ute vid hafskusten, pâ ett af skären, reser sig 
fyrtornet som en hvitklädd-kämpagestalt upp mot det 
blå. Högt bär kämpen siu glimmande lijelm ocb blic
kar om dagen trotsigt ned på skummet vid sin fot, 
men när qvällens skuggor breda sin svarta mantel öfver
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hafvet, då ljusnar lians blick och vändes lik en stjerna 
mot seglaren der ute, sägande: »Vakta dig, du bräckliga 
farkost, för de lurande skären, dem jag betvingat och 
trampar under min fot!» Bakom fyrtornet ligga ett 
halft dussin röda kojor, skyddade mot hafsvindarne af 
en bergsklint, som höjer sin kala hjessa öfver de hvit- 

. rappade skorstenarne, så att lotsarnes boningar icke 
synas från hafssidan.

Nere vid stranden af viken, som skjuter in vid 
den sidan, som vetter åt land, ligger en halft förfallen 
koja, långt skiljd från de öfriga. Der bor en af lot- 
sarne, Jan Tengman, i dagligt tal kallad Lommen, der- 
för att han likt sjöfogeln med detta namn, skyr men- 
niskor. Lommen är gammal ungkarl och har sedan 
många år tillbaka lefvat uteslutande för sig sjelf, ojk- 
tadt han har en gift bror, som bor några stenkast från 
honom. Bröderne ha icke talats vid på de sista sjutton 
åren, allt sedan Olof, så heter Jans bror, blef gift. 
De andra lotsE^rne säga, att Jan friat till henne, som 
sedan blef Olofs hustru, oeh att det är af grämelse 
öfver brödrens företräde, som Jan dragit sig från um
gänget med hans familj och de andre inbyggarne på 
ön. Sitt yrke sköter Jan oklanderligt, ja, till och med 
bättre än alla de andre lotsarne, ty ingen är så oför
vägen, ingen ser döden .så kallblodigt i ansigtet och 
ingen leker så med faran som Lommen.

Det är en afton i slutet af April. Vårsolen har 
smält isen, och vågorna sqvalpa åter lekfullt kring klipp-
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sspetsarne. Fiera af lotsbåtarne äro redan satta i sjön, 
och de andra ligga nytjärade på stenhällen och blänka 
i. solskenet. Inne i Olofs stuga är familjen samlad och 
ii fullt arbete. På en pall sitter Olof och syr nya lik 
och skot i ett focksegel. Elsa, hans hustru, står vid 
spisen och lagar i ordning qvällsvarden. Invid fönstret 
sitter enda barnet, den femtonåriga Inga, sysselsatt med 
att sy en lapp på ärmen af fadrens stortröja.

Efter en stund låter Inga sömmen falla och blic
kar ut genom rutan. Hon ser på-det aftonbelysta skär- 
gårdslandskapet, och hennes dräg äro lika lugna som 
som den spegelklara viken .der ute. Plötsligt lifvas 
taflan och på samma gång Ingas drag. En båt skjuter 
fram bakom udden och plöjer sakta den jemna vatten
ytan. Yid ärorna sitter en gammal man, och i för- 
stäfven står en gulbrun hund och blickar mot land. 
Båten styr kosan in i viken och landar nedanför Lom- 
mens koja.

— Hvad ser du efter, flicka? — sporde Ingas mor.
— Det är farbror Jan, som kommer hem — sva

rade Inga.
Olof steg upp och gick till fönstret.
— Han har varit ute efter kuipor — sade Olof 

och såg bort åt gångstigen till brödrens koja, der Lom- 
men nu gick med en knippa sjöfogel i handen, före
trädd af den gulbruna hunden, som flera gånger vände 
sig om och såg på husbonden med sina kloka ögon, 
liksom ville han säga att han nu väntade ett godt mål
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efter väl förrättad jagt. Jan öppnade dörren till sin 
koja och gick in. Då han icke syntes mer, höjde sig 
Ingas bröst i en sakta suck.

— Hvad suckar du för, Inga? — frågade Olof, 
som åter satt sig vid sitt arbete.

— Jag tänkte på farbror Jan — svarade. Inga.
Olof och hans hustru vexlade en blick, men sade 

ingenting. Inga började åter att sy, men det ville icke 
lida med arbetet, ty tankarne voro alltjemt hos farbror 
Jan. Hon hade aldrig varit inom hans dörr, men än
dock såg hon hans stugukammare klart för sig. De 
svarta, nedrökta väggarna, den ohyflade sängställningen 
med fårskinnsfällen, trästolen utan ryggstöd, allt syntes 
henne så dystert, och Ingas hjerta» klappade så under
ligt, då hon tänkte på enstöringens sorgliga lif. Han 
hade ingen, som såg om sig, ingen, som lagade hans 
mat och bäddade hans säng, ingen varelse, han kunde 
tala med, utom Krut, den gulbruna hunden.

-Ingas tankegång afbröts af modren, som påminte 
om att maten var färdig och satte fram ett rykande 
strömmingsfat på det perlfärgade bordet.

— Ja låt oss äta nu, och sedan låta vi tranorna 
lysa oss i säng — sade Ölof och rullade hop seglet*.

Inga läste en bordsbön, hvarefter den lilla famil-

* »Tranorna lysa oss i säng» säger folket på vissa orter, 
då dagarna äro så långa, att den vanliga hvilotimman infall«' 
vid dagsljus.
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jien satte sig till bords. Då aftonmåltiden var slutad, 
liäste Elsa en vers ur psalmboken,' och sedan beredde 
die sig till bvila. Innan Inga gick in i kammaren, 
dier bon hade sin sängplats, säg hon ännu en gäng ut 
g'enom fönstret ät Jans koja, som nu låg inhöljd i en 
dlunkel skymning, och hon hviskade barnsligt ett sakta 
g;od natt åt farbrodern, innan hon bjöd föräldrarna god 
matt och gick in i kammaren.

Efter en stunds tystnad sade Olof: — Flickan skall 
e;n gång föra Jan till oss.

— Du tror det?
— Jag tror att stunden skall en gång komma.
— Det är förunderligt att barnet kunnat så fästa 

siig vid honom.
— Hon ser att han är olycklig.
-— Men han har alltid skytt henne, som alla andra.
— Stackars bror Jan ! — Olofs röst var ovanligt 

nnild, då han sade detta.
— Inte skulle väl du blifvit som han, om jag 

flyttat in i Jans stuga i stället för din?
— Det vet jag inte.
— Jo, du har ett godt hjerta.
-— Men inte han, tror du?
— Han är afundsam.
— Han har också förlorat allt. ,
Olof fäste en kärlig blick på sin hustru, en blick, 

siom visade huru mycket detta allt var värdt. Icke 
e;tt ord mer om Jan undföll de båda lyckliga makarna
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deii aftonen, men i sina hjertan bådo de om att: 
den stunden måtte' vara niira, då försoningen skulle: 
komma.

En morgon, några veckor senare stodo alla lotsarne; 
församlade på stranden, och bakom dom på bergsklintem 
syntes qvinnorna och barnen, alla spejande utåt hafvet,, 
som skummande vältrade sina vattenmassor mot klip
porna. Bland de andra syntes- också Olof, hans hustru 
och Inga. På allas ansigten lästes väntan och fruktan, 
men Ingas ögon talade om djup ångest. För hvarje 
våg, som kom och kastade skummet högt i luften, klap
pade hennes hjerta häftigare, och oroligt blickade hon 
utåt hafvet, liksom väntade hon att der upptäcka något.

Orsaken till denna fruktan och ångest var Jan. 
som tidigt jjå morgonen tillika med Krut begifvit sig 
till utskären på sjöfogelsjagt. När han for, hade molnen 
österut redan bebådat den storm, som strax efter sol
uppgången bröt ut, men med sitt vanliga förakt för 
faran aktade han icke himmelens varning, utan satte 
upp det välbekanta lotsseglet med den röda våden och 
seglade med en frisk landvind till utskären. Väl ut
kommen >öfverraskades han af stormen, som blåste upp 
från sjön, och kamraterna på stranden fruktade med 
skäl att Kommen med lifvet skulle få plikta för sitt 
vågsamma företag.
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Plötsligt hördes ett rop frän berget. Det kom 
frän Inga, som trodde sig ha upptäckt en svart punkt, 
som än försvann i djupet, än höjdes upp af den frad- 
gande vägen. Olof riktade sin kikare ät det håll, Inga 
utvisade och efter en stund utropade han : ■— Det 
är Jan!

Den svarta ppnkten närmade sig allt mer, och 
snart kunde man tydligt skönja båten och Lommen, 
:som af alla krafter arbetade pä att kunna hålla båten 
så, att den icke måtte kantra mellan sjöarna. Darrande 
af ångest följde Inga. med ögonen farbroderns minsta 
rörelser, och en skymt af hopp tändes hos henne, då 
hon såg hur han med säkra årtag styrde båten mot 
det smala sundet, som ledde till räddning under läland 
bakom ön.

Lommens båt var nu blott några hundra alnar 
från inloppet till sundet, och allas anleten klarnade, 
men i det samma kastades farkosten ur sin kurs af en 
brottsjö, som vältrade fram från sidan. Lommen för
sökte att återtaga sin kurs, men en anpan sjö kastade 
hans båt ännu längre åt sidan.

— Han drifver mot klabben! — hördes en olycks
bådande röst, som kom från en af de äldre lotsarne.

— Oud vare honom nådig! — sade sakta en annan.
Olof sade ingenting, men hans kropp skälfde af oro.
Klabben kallades en klippspets, som stack upp i 

Vattenbrynet ett par hundra alnar från ön, och som 
vid skarp sjövind kringyrdes af skummande bränningar.
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Båten var nu helt nära klabben, och Lommen 
sökte genom några kraftiga årtag klarera klippan.

— Han går klar! — hördes en röst från en af 
de yngre karlarne, men i nästa ögonblick kastades bå
ten mot klippan och krossades till spillror.

Ett hjortslitande skri bröt fram öfver Ingas läppar 
och hördes högt öfver bränningens dån. Alla stodo 
förstenade af fasa och väntade blott att få se Lommens 
lik af vågorna föras till stranden, men intet annat syn
tes än Krut, som af alla krafter sträfvade att komma 
till klabhen, men som med hvarje ögonblick kom när
mare stranden.

Plötsligt hördes en röst, som ropade : — Han håller 
sig fast vid klabben !

Allas ögon ljusnade vid detta rop, och snart kunde en 
och hvar upptäcka Lommen, som låg framstupa på klip
pan och höll sig fast i en skrefva, oupphörligt öfver- 
spolad af vågorna. Det hopp, som intog allas hjertan, 
då de sågo Lommen vid lif, förbleknade likväl snart, 
ty räddning var här knappt möjlig. Att söka i båt 
komma honom till hjelp syntes som en säker död, och 
något annat sätt fanns icke. Dessutom, innan båten 
hann fram, skulle Lommens armar tröttna och han 
sjelf ryckas ner i den våta grafven. Några ögonblick 
stodo alla obeslutsamma, äfven Olof. Då skyndade Inga 
ned från berget till Olofs sida och fattade honom i armen.

— Hjelp honom, far! — sade hon med skälfvande 
röst och ville liksom med våld draga Olof ner till båten.
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Olofs blick mötte Ingas öga, och utan att säga ett- 
ord slet han sig frän henne och sprang ner till mot
satta stranden. Inga sprang efter honom och hoppade 
i båten, utan att Olof hindrade henne. Han tog ena 
aran och stötte ut, hvarefter han hastigt rodde öfver 
viken till sundet, som ledde ut till hafvet. Här bröto 
vågorna våldsamt in, och Olof måste uppbjuda all sin 
kraft för att kunna komma ut från ön. Inga var en 
rask rodderska, hvarför hon också fattade en åra och 
hjelpte fadern att arbeta mot sjöarna, som kastade den 
lilla farkosten upp och ned likt en spån.

Folket på stranden följde med oroliga blickar den 
farliga färden. Elsa grät och vred händerna af för- 
tviflan. Längst ned på stranden invid vattenytan stod 
Krut, som blifvit förd i land mot sin vilja, tjutande 
och med ögonen riktade på klabben, der hans husbonde 
kämpade med döden.

Nu hade Olofs båt hunnit nära klabben. Flera 
gånger försökte Olof att komma intill klippan, men 
hvarje gång kastades båten tillbaka. Han såg att brö
drens krafter voro uttömda och att han kanske nästa 
ögonblick skulle släppa sitt tag. Med en sista ansträng
ning närmade Olof ännu en gång båten till klabben, 
men i det samma släppte bommen taget och slets af 
böljorna bort från klippan. Ögonblickligt gjorde Olof 
en vändning,, som bragte båten i Lommens väg, och 
lutande sig fram öfver akterstäfven lyckades han att 
fa tag i en flik af Lommens stortröja.

Ett Bondbröllop, 2
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■— Häll du fast honom! — ropade Olof till Inga, 
som genast fattade Jans båda armar, sä att lian följde 

-efter båten i vattnet. — Håll hufvudet öfver vattnet — 
tilläde Olof och tog åter till årorna. Mod säker arm 
styrde nu Olof mot sundet, och vågorna förde hastigt 
båten åter in i viken. Inga höll troget fast i far- 
brodren, som släpade efter, utan tecken till lif. I)å 
båten löpte in i viken, skyndade alla den till möte och 
då Olofs hustru såg, att all fara var förbi, knäppte 
hon samman sina händer och tackade Gud.

Nu stötte båten mot land och flera af de unga 
kärlarne sprungo i vattnet till midjan, för att befria 
den modiga Inga från hennes börda och föra Lommen 
i land. Hon hoppade sjelf upp på stranden och sjönk 
i sin moders armar, ty nu sveko krafterna henne och 
hon började att snyfta högt.

— Han lefver! — ropade Olof, som böjt sig ned 
öfver brödrens på stranden utsträckta kropp.

Vid detta rop tycktes Inga återfå sina krafter, 
och hon lemnade modren för att vid Lommens bröst 
lyssna, om hans hjerta klappade.

— Låt oss bära honom hem — sade Olof och 
fattade i brödrens skuldror, men i det samma gjorde 
Lommen en häftig rörelse och slog upp ögonen. Efter 
några djupa andedrag reste han sig i sittande ställning 
och stirrade frågande omkring sig. Den förste, som 
helsade honom, var Krut. Viftande med svansen gjorde



lian höga krumsprång af glädje, lade sina tassar på 
Lommens bröst och slickade honom i ansigtet. .

— Är det du, gossen? —• sade Lommen matt 
och strök med handen Kruts våta pels. Han försökte 
att stiga upp och gå, men väl uppkommen raglade han 
som en drucken. — Stöd mig du Erik, så att jag kom
mer hem — sade han åt en af de kringstående lot- 
sarne. Den tilltalade tog honom under armen för att 
gå. Lommen stod en stund stilla och blickade på de 
kringstående; en ljusglimt syntes i hans mörka ögon, 
oeh han nickade åt Inga, innan han stödd på Erik 
stapplade till sin koja, följd af sin trogne hund.

Inga hade hela tiden haft sina ögon fästa vid far- 
ibrodrens bleka drag, och nu, då han gick, tog hon ett 
steg liksom för att följa honom.

— Stanna du, Inga, och låt den otacksamme gå — 
sade Elsa och höll flickan vid armen.

— Såg du inte, mor, hur vänligt hans öga var? — 
frågade Inga, förvånad öfver modrens ord.

— Han är en hårdhjertad man.
— Det får du inte tro, mor.
■— Han sade inte tack en gång åt den, som fräl- 

sat lifvet på honom.
— Han visste ju inte att det var far.
— Stillatigande följde Olof sin hustru och Inga 

hem. Hans hjerta var uppfyldt af glädje öfver Jans 
lyckliga räddning och öfver att det var just han, som 
räddat honom; men glädjens ljusa bild förmörkades dock
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af en dyster tanke, som trängde sig fram. Olof hade 
väntat att brodershanden nu skulle räckas honom, att 
det goda skulle vakna i Jans hjerta och man a.till kär
lek och försoning, men dä han nu såg att han miss
räknat sig, blef han sorgsen, ty hoppet att en gång få 
trycka brödrens hand vek från denna stund längre 
från honom.

Hälften af den följande dagen hade förflutit, och 
ingen hade sett Lommen lemna sin stuga. Olof kände 
sig orolig, men sade ingenting, och hans hustru kunde 
heller icke afhålla sig från att tänka på någonting så 
ovanligt, ty Lommen brukade alltid visa sig ute hvarjo 
morgon. Uti Ingas bröst bodde dock största oron, och 
den yppade sig derigenom, att hon städse blickade öfver 
till farbrodrons koja med ett uttryck af ångestfull vän
tan. Fram på eftermiddagen blef spänningen större. 
Olof vandrade fram och tillbaka i stugan, och flera 
gånger fattade han beslut att gå öfver till Jans stuga 
för att se hur det var med honom, men alltid stannade 
han, då han skulle lyfta på dörrklinkan, ty då tänkte 
han hur svårt det skulle vara att öppna brödrens dörr 
och der kan hända mötas af ett hatfullt ögonkast. Då » 

Olof så vandrat en stund, öppnades dörren af en lots, 
som underrättade honom att en skonare höll kurs på 
fyren och begärde lots om bord. Det var Olofs tur 
att lotsa, och derför gick han upp på berget med sin
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kikare i liauden. Skonaren - var dock redan sa nära, 
att Olof med blotta ögonen kunde se flaggan svaja på 
förtoppen, ett tecken att fartyget ville ha lots. Skynd
samt gick han åter ned till stugan och tog segeldonen 
och den på en stång fastsatta blå och hvita lotsflaggan, 
hvarefter han begaf sig ner till stranden. Då allt var, 
klart, sköt han ut båten och satte sig till årorna. Nedan
för Lommens koja saktade han farten och spejade mot 
fönstret -för att upptäcka en skymt af kojans égaré, 
men förgäfves, ingen syntes till, och allt var tyst som 
i grafven. Denna stillhet förskräckte Olof, och han 
hade genast lagt till med båten, om han blott kunnat, 
men skonaren var.nu helt nära, och lotsen måste låta 
pligten tala före hjertat. Sedan han kastat ännu en 
blick mot kojan, började han åter att ro och vek snart 
om udden.

Inga satt nu ensam hemma, ty modren var nere 
vid stranden sysselsatt med att färga strömmingsskötarne. 
Sedan Inga suttit en stund och sett ut genom fönstret, 
öppnade hon dörren och gick ut. Oupphörligt åter- 
kommo hennes tankar liksom hennes ögon till farbrodrens 
koja. — Han är kan hända sjuk, tänkte hon, och denna 
tanke bief en öfvertygelse, då hon i sitt minne åter
kallade gårdagens händelse. Ansträngningen och det 
kalla vattnet hade helt säkert gjort honom sjuk. Försjun
ken i dessa tankar vandrade Inga omkring, och hur hon 
gick, så kom hon till sist till Lommens koja. En stund 
stod hon stilla, liksom för att lyssna, men allt var tyst;
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hou smög sig närmare ända till dörren, 'och der stan
nade hon igen. Hennes hjerta klappade fort och 
hon återhöll andedrägten. Ett ljud, som af en djup 
suck, nådde hennes öron, och denna suck förjagade hen
nes obeslutsamhet. Hastigt öppnade hon dörren och 
steg in i den lilla mörka förstugan. Dörren till rum
met stod halföppeu, och vid det buller, Inga gjorde, 
rusade Krut emot henne med ett häftigt skall, men 
då hunden såg hvem det var, tystnade han och bör
jade i stället att.sakta gnälla, under det att han fäg- 
nande hoppade upp mot Inga och sedan sprang in i 
rummet, liksom bjöd han Inga att följa. Hon steg 
öfver den halfmurkna tröskeln och stod nu.inne i Lem
mens boning. Med förvåning såg Inga att den före
ställning, hon gjort sig om farbrodrens bostad, var i 
det närmaste sann. Väggarnas nakna stockar voro svär
tade af tiden och af röken från spisen, som stod i ena 
hörnet, golf och tak hade samma farg som väggarne, 
och de tarfliga möblerna gjorde heller icke något be
hagligt afbrott i den dystra taflan. Det enda, som före
föll vårdadt, var geväret, som hängde ofvanför sängen.

Krut sprang fram till bädden, reste sig upp med 
framfötterna mot sängkanten och såg tillbaka på Inga. 
Hon följde honom och gick fram till sängen, der Kom
men låg och stirrade med uppspärrade ögon niot henne. 
Han tycktes vilja tala. men icke ett ord kom öfver hans 
läppar, som brännande af don heta andedrägten syntes 
klibba vid hvarann. Vid denna syn såg Inga sig om-
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kring i rummet, och då liou såg eu öronlös kruka stå
ende vid fönstret, skyndade hon dit för att se om den 
innehöll vatten. Det var, som hon väntade, oeh med 
en skål, som stod i fönstret, upphemtade hon en del 
af innehållet, hvärefter hon återvände till den sjuke 
oeh bjöd honom dricka. Sedan han druckit, andades 
han djupt och slöt sina ögon. Inga satte sig på säng
kanten och torkade med sitt förkläde sakta bort svett
dropparna, som perlade fram på Janÿ panna. Efter 
en stund slog han åter upp ögonen, och den blick, han 
nu fäste på Inga, var på en gång mild och frågande. 
Hon såg på honom tillbaka och satt en stund tyst, 
men slutligen sade hon: — Du är sjuk, tror jag.

— Det är bättre nu — sade han sakta.
Inga nickade förtröstansfullt åt honom och strök 

med handen det gråsprängda, tofviga håret från hans 
tinningar. -—• Jag trodde att det ej stod rätt till, och 
derför gick jag in till dig — sade hon.

— Tack för det, barn.
Också far har varit orolig för dig i dag.
— Olof — mumlade han sakta.
— Han har ingenting sagt, men jag såg det på 

honom.
Efter en stunds tystnad sade han : — Du är cu 

god flicka du.
Inga sade ingenting, utan »smålog blott till svar.
Lomrnen tog hennes ena hand mellan sina och sade: 

— Du är lik din mor.
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— Så Säga de.
■— Hon hade blå ögon, hon som du.
— Det har hon än. -
— Också din hand är liten och fin.
Inga kände hur Jan kramade hennes hand. Efter 

en stund sade han:
—• Ditt tal är så likt Elsas. Det är, som hörde 

jag henne sjelf.
Inga smålog och lutade sig ned mot den sjuke.
— Hvarför kommer du iute till oss? — hviskade 

hon. Men då, drog gubben sin hand från hennes och 
sade sakta: ^

— Nu är det tid att du går.
— Vill du det då? — frågade hon.
— Ja — svarade han och nickade.
— Men jag kommer igen i morgon.
—- . Gör det.
Inga reste sig upp och gick .efter den enda stolen, 

som fanns i rummet, och satte den bredvid sängen. 
Sedan hon fyllt vattenskålen och ställt den på stolen, 
nickade hon till afsked och gick mot dörren, der vände 
hon sig om och sade :

— Jag ber far följa mig.
— Vid dessa ord mörknade den sjukes blick. Jfifter 

en stund sade han: — Det vill jag inte, barn.
Inga närmade sig åter farbrodren och såg honom 

pjed barnslig förvåning i ögat.
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Du håller då iute af far? — frågade hon efter
en stund.

Jan svarade' ieke och stirrade rakt framför sig, 
liksom ville han undvika Ingas blick.

Far talar ofta om dig — sade hon.
— Gör han?
— Han håller af dig liksom jag.
— Ilar han sagt det?
— Det såg du ju sjelf i går.
— I går?
— Då_ du låg ute på klabben.
Jan fattade åter Ingas hand, och hon kände hur 

han darrade. Med den andra handen for han öfver 
sin panna och betäckte sedan med den sina ögon. Inga 
satte sig ned på sängkanten, och det blef tyst en lång 
stund. Då Jan tog bort handen från ögonen, tyckte 
Inga sig se ett par tårar i gubbens ögonhår.

Det var då han — sade Jan sakta. .Hans 
bröst häfde sig, och han tryckte hårdt Ingas hand. — 
Låt mig nu vara ensam — tilläde han.

Inga steg upp för att gå.
— Vill du inte att far följer mig? — frågade hon.
Jan skakade på hufvudet och sade: — Kom en

sam, barn.
— Guds fred då så länge — sade Inga, nickade 

’vänligt och gick.
Tilj aftonmåltiden hemkom Olof från lotsningen, 

(och då omtalade Inga för sina föräldrar besöket hos



farbrodren. Olof bief innerligt glad, och Elsa delade 
inom sig bans glädje, eliuru bon visade sig smått gram- 
sen öfver Ingas tilltag på egen band.

Påföljande morgon, strax efter soleus uppgång, 
begaf sig Iuga på väg till Lommens koja, för att se 
till don sjuke. I en spånkorg bar hon med sig några 
godbitar, dem modren lagat i ordning, och en liten 
bleckflaska hade hon fyllt med dricka för farbrodrcns 
räkning. Hon öppnade sakta dörren till förstugan och 
gick in på tå, för att icke störa den sjuke, om han 
skulle sofva.

-— Krut, min gosse! — hviskade hon genom dör
ren, för att hunden icke skulle skälla, och Krut, som 
kände igen rösten, kom också emot henne utan andra 
ljud än några välvilliga fnysningar.

Sakta öppnade hon nu också dörren till rummet, 
men blef qvarstående på tröskeln vid den oväntade syn, 
som mötte henne.

På stolen midt i rummet satt Lommen med arm
bågarna stödda mot sina knän och med pannan lutad 
mot händerna. Men livad som mest förvånade Inga var 
Lommens klädsel. Aldrig hade hon sett honom så hög- 
tidsklädd, annat än då han vandrade till kyrkan för 
att böja knä vid Herrens altare. En lång stund efter 
det Inga inkom i rummet, satt Lommen tyst utan att
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äudia ställning. Dä lian ändtligen säg upp, helsado 
honom Inga: — Guds fred!

— Gu sinne — svarade Lommen och nickade 
vänligt.

— Du är rask i dag, tror jag — sade Inga.
— Det är jag.
Inga gick fram till bordet och började plocka upp 

maten, som hon medfört i korgen. Krut följde henne 
och vädrade med välbehag anrättningen, men Lommen 
såg icke ens efter livad Inga sysslade med. Stilla
tigande steg han upp och tog siu mössa.

— Kom följ mig, barn ~~ sade han och gick 
mot dörren.

Nu skall du smaka på fårbogen och mors fär
ska dricka — invände Inga.

•— Kom, barn! — Lommens röst ljöd sä bestämd, 
att Inga med förvåning säg upp på honom, och då hon 
inärkte uttrycket i hans öga, släppte hon ofrivilligt hvad 
hon hade för handen och sprang till honom. Lommen 
tog Inga vid handen och gick ut, följd af Krut, som 
kastade en blick af saknad på den i hans tycke sä 
läckra anrättningen.

— Hvart gä vi? — frågade Inga, dä de kommit 
ut på bergshällen utanför stugan.

Lommen svarade icke, men stälde sina steg i rikt
ning mot Olofs koja. Inga följde honom med klap
pande hjerta, och hennes hand darrade i hans. Nu 
började hon förstä hvad som föregick i Jans inre, och
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fastän hon icke kunde se in i hans nedslagna ögon, 
sä vissto hon att försoningens ande blickade fram ur 
dem. Icke étt ord vexlades mellan dem bâda undér 
vägen, och ändock tyckte de vid framkomsten till Olofs 
stuga, att de meddelat hvarann den glädje, som boddo 
i deras hjertan.

På förstugutrappan till Olofs stuga stodo Ingas 
föräldrar, som vid åsynen af de båda vandrarne skyn
dat ut.

— Här är jag nu, bror Olof — sade Lommen 
och räckte fram handen. Hans röst var knappt hör
bar, så darrade den.

— Gud signe dig för det, bror Jan — sade Olof 
och fattade brödrens hand.

Jan vände sig derpå till Elsa. — Det var länge 
sedan jag såg dig, Elsa — sade han.

— Det är nu sjutton år, kära Jan.
— Jag har inte haft någon glädje sedan dess.
— Jag gjorde livad jag måste göra; jag kunde 

icke annat.
— När jag nu ser Inga, är det, som jag såge 

dig förr i verlden. Du vill ju låta barnet komma till 
mig emellanåt?

— Hjertans gerna, kära Jan.
Elsa räckte fram sina båda händer, och då Jan 

tog dem i sina, smög en tår ned i en fåra på den 
väderbitna kinden.
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—-Nu smältor isen, känner jag — sade han.
— Inga såg än på den ena än på den andra, och 

i allas ögon tyckte hon att det glindrade liksom dagg
droppar, men sjelf märkte hon icke hur glädjens tårar 
föllo från hennes egna kinder ned på det gröna gräset 
vid hennes fot.
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Inryckningen.
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WÉM.

är junisolen lågar 
Sä ljufvelig och varm,
Beväringen frän heinmet drar, och glada sånger skalla. 
Pä vägen fram han tågar,



Med knytet pâ sin ai'in,
Till mötesplatsen, der gevärens täta salvor knalla.

Takt och tu !
Stampa nu,

Foten fram och kraft i sparkeD,
Sä det skälfver uti marken.

Och jäntorna på backen 
De vifta sitt farväl
Och ropa: Se beväringeu, nu kan han rätt stoltsera! 
Han svänger sig på klacken,
Så stolt uti sin själ,
Ty han skall bli en kronans karl och lära exercera. 

Stäm nu opp 
I vår tropp !

Och med högan röst sjung takten,
Så det eko ger i trakten.

I kronans sköna kläder,
De gula och de blå,
Vi kråma oss, och jäntorna de följa med i massa.
Det är min själ en heder 
För alla flickor små
Att vid beväringspojkens arm få gå omkring och stassa. 

Mången ann 
Fästeman

Står i öfvergifven väntan,
När beväringen tar jäntan.
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Som-tallen uppå bucken 
Så raka ska vi gå,
Och om än hjertat bankar, må vi rynka ögonbrynen. 
Så styfva uti nacken,
I ledet ska vi stå,
Och som soldater höfves, se vi morska ut i synen. 

Grina arg 
Som en varg.

Blixt och dunder ! Svär och gorma,
Ty det passar »uniforma».

Vi äro nu soldater 
Och tappra krigare.
Ej någonsin man skådat har en sådan präktig skara. 
Krut, kulor och granater !
Kom, gubbar, ska ni se,
Hur svenska pojkar rätt förstå att kunna glada vara! 

Ja, rätt så 
Ska det gå.

Sjung i chorus, skråla alla:
Hej fallalla, hopp fallalla!
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2.

I lägret.

Ite u skymningen sig sänker, och slut är för i dag 
All exercis; vi tåga hem till lägret ifrån fälten.
I morgon ska vi börja på nytt med friska tag,
Men nu i qväll vi samlas här till hvila mellan tälten . .. 

Hör hit, du gamle grenadier!
Kom, sätt dig ibland pojkar här 
Och sjung, men tiden lider,
Om gamla goda tider! —
Gif akt! beväringspojkar då 
Och hören noga nu uppå:

En visa vill jag sjunga om korporalen Kask,
Som tj enade den tolfte Karl, när han var bort i Bender, 
Hundturken sprang som haren blott för hans stora kask, 
Och med sin pamp han slog ihjäl ett tjugotal i sänder. — 

Taratatam! hqr, trumman slår,
Tarattata! reveljen går.
Hvad ljufveliga läten,
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Som klinga frän trumpeten! 
Min visa skall jag sjunga slut, 
När hornmusiken spelat ut. —

Den gamle korporalon var kungens allt i allt,
Och blindt han följde jemt sin herres underliga tycken;; 
Om Karl, den unga hjeile, sin trogne llask befallt,
Så skulle han försökt att klyfva solen uti stycken. --------

Hör, vakten ropar: I gevär!
Upp, pojkar! Öfversten'är här.
Fort, sparka undan kannan,
Och ropa nu: Hurrah! Hurrah!
Tack, mina gossar, det är bra. •—■

När kungen gick att jaga, dä följde llasken med:
En jägare som han, min själ, den kan man kalla duga; 
Hans vapen var hans knutna hand, och när han då

blef vred,
Med den han björnen slog ihjäl, som vore han en fluga. — 

Nu, pojkar, kommer kocken hit 
Med hafrcgröten, varm och hvit.
Jag tror, det kan er smaka 
Att äta kronans kaka?
Den är ej stor, d ä visst och sant,
Men säker som en bankoslant. —-
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Oeli vill ni höra mera om korporalen Rask?
Det var en tusan djefla karl, som intet kunde pressa; 
Han sof pä bara marken i snö och storm och slask 
Och mådde ändå lika bra som mången fin prinsessa. — 

Till chorum kallar trummans bud;
Och sakta klingar psalmens ljud:
»Min gerning nådigt skåda,
Hjelp du det bästa råda!» —

' Min visa, som är mycket lång,.
Jag sluta vill en annan gång.»

S.

Uppbrottet.

Nu sista salvan brakar 
Ifrån vår raska tropp,
'Och hela lägret skakar 
Ett väldigt rop: Bryt opp! 
Se tälten, hur de falla,
Och trossen packas på,
Och pojkarne de tralla:
Nu få vi hemåt gå.
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Vi tutta pä en brasa. 
Här fattas inte ljus,
När pojkarne kalasa 
Och tömma sina krus.
Vi pressa hvarje droppa, 
Som fins i flaskan qvar ; 
En sådan mustig soppa 
Ej vankas alla dar.

Se lågan, hur hon flammar 
Och lägerhalmen tär.
Hör, ungdomsskaran glammar, 
Och marketentarn svär,
Ty alla vilja dricka 
En skäl, som riktigt käns,
I botten för sin flicka,
Men pungen den är läns.

Tag af dig kronans mössa, 
Säg pliten nu farväl !
Att skiljas frän din bössa 
Det grämer djupt din själ; 
Det går dig in i märgen 
Att fanan öfverge :
Den blå och gula färgen 
Var dig sä kär att se.
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Hvem vet, om ej med tiden 
Du pröfva får ditt mod 
Och fanan uti striden 
Försvara med ditt blod?
Mâ dä din kärlek brinna 
Med oförminskad glöd 
Och fosterlandet finna 
I dig sitt bästa stöd!

Se opp mot himlen, gossar! 
Sä röd och ljus blir skyn, 
Och solen redan blossar 
Der invid skogens bryn. 
Hör! länsmän kommendera. 
D'ä skilnad pä befäl!
Nu måste vi marschera. 
Korpral, far väl, far väl!



ï’ostertanbcf.

H
 vad mig Gud har skänkt,

Hvad jag bäst har tänkt, 
v Och min lågande kärleks brand, 

Hvad af godt jag fann,
Hvad med id jag vann —
Dig jag egnar, mitt fosterland!

All den fröjd, jag haft,
'All min håg och kraft,
Allt, hvad renast mitt hjerta njöt, 
Kom, o fosterland,
Från din ömma hand,
Från ditt närande moderssköt!

När som barn jag sprang 
Och min stämma klang 
Uti dal och på bergets höjd, 
Det var du, som gaf,
Hvad jag gladdes af:
Mina yrande lekars fröjd.
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Pina minnens prakt 
Och din stortids makt,
Pina krigares segerfärd,
Pina skalders säng 
Och ditt ryktes gång 
Fyllde ynglingasjälens verld.

Pina strömmars brus,
Pina skogars sus,
Pina blomster på ängens stig, 
Pina sjöar blå,
Pina klippor grå —•
Allt mig manat att älska dig.

I din furuskog,
Per mitt hjerta slog,
När jag qvaldes af tviflets röst,
Har jag funnit frid
För min lefnadstid
Vid den hulda naturens bröst.

Nar jag slagen stod,
Fann jag åter mod
På ett skär invid klippig kust.
Pina vågors dans,
Pina fjärdars glans 
Återgåfvo mig lefnadslust.
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Sâ har du mig lärt,
Att af allt, som kärt
Och som dyrhart mig är pä jord,
Jag i lifvet må
Sätta högst ändå
Dig, min fädernebygd i nord !





Till allmänheten!

Föreliggande lilla bok är den tredje i ordningen 
af »Illustrerade tolkböcker». Denna samling är ämnad 
att upptaga för folket lämpliga skrifter, försedda med 
fina illustrationer, ocli säljas böckerna till ytterst låga 
priser för åstadkommande af en större spridning. N:o 1 
och 2 af samlingen innehålla Berättelser af den 
danske folkskalden Thyregod, illustrerade af C. Larsson, 
N:o 3 Sagor af Richard Gustafsson, N:o 4 Skil
dringar ur folklifvet af Richard Gustafsson, N:o 
5 Sagor och N:o 6 Skildringar ur folklifvet af 
samme författare, alla böckerna med talrika illustratio
ner af C. Larsson. Genom sin billighet och sitt både 
för ung och gammal passande innehåll, böra dessa Folk
böcker äfven kunna tjena som premier i folkskolorna.

Af Illustrerade Folkböcker har förut utkommit:
N:o 1. Från Herregärd och Bondby I. Berättelser af 

C. A. Thyregod. Illustrerade af C. Larsson. Pris 50 öre.
N:o 2. Frän Herregärd och Bondby II. Berättelser 

af C. A. Thyregod. Illustrerade af C. Larsson, Pris 50 öre.
(Samlingen fortsättes.)

Förläggaren.
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