
Det här verket har digitaliserats i ett samarbete mellan Litteraturbanken och
universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att
OCR-tolka korrekt vilket medför att den tolkade texten kan innehålla fel. 
Därför bör du visuellt jämföra den tolkade texten med de scannade bilderna för att avgöra 
vad som är riktigt.
Om du anser dig ha upphovsrätt till detta material, ber vi dig vänligen kontakta Göteborgs
universitetsbibliotek.

The digitisation of this work is a collaboration between The Literature Bank and the 
university libraries in Gothenburg, Lund, Umeå and Uppsala.
All printed text is OCR processed into machine readable text. This means that you can search
the document and copy its text. Older documents with print in poor condition can be hard to
process and may contain errors. Compare the interpreted text visually to the scanned image
to determine what is correct.
If you believe you own the copyright to this work, please contact the Gothenburg University
Library.

BL



IRRIFTC^ §1
UTGIFNA AF SÄLLSKAPET Ei

SvenskaF olkskolansVänner

Ädertonde häftet.

Pris: 40 penni,

pr



Direktionen för sällskapet „Svenska Folkskolans Vänner“:
Värkställande direktör: Folkskoleinspektör V. Öhberg, 

adr.: H:fors, Annegatan 5.
Ledamöter: Professor M. G. Schybergson, Pastor K. T. 

Broberg, Ingeniör C. Carstens och Professor I Heikel.
Suppleanter: Rådman A. Nyberg och Pastor F. L. Ben- 

gelsdorff.
Sekreterare: Filos. Lic. P. Nordmann, adr.: H:fors, Skil- 

naden 15.
Kassör: Ingeniör Fredr. Rosberg, adr.: Rödbärgsgatan 2.

Till salu.
Valda sånger oeh visor

utgifna af „Svenska Folkskolans Vänner“, Första samlingen 
I—VIII à 5 penni per häfte. Återförsäljare erhålla 40 % 
rabatt. — Rekvisitioner insändas till kassören Ingeniör Fredr. 
Rosberg, Helsingfors, Rödbärgsgatan 2.

Läsebok för Folkskolans två lägre årsafdelningar
af V. Ö. Andra upplagan. Pris: 1 mk 55 p:ni. 

Behofvet af en läsebok för de folkskolor, där professor 
A. Freudenthals svenska rättskrifningslära följes, har framkallat 
detta försök.



Skrifter utgifna af Föreningen „Svenska Folkskolans Vänner“. Häft. 18.

Gånge-Holf:
(K. E. WiEteanB).

Ryssarne i Pärnå 1713.
Skildring från Stora ofredens dagar

af

P. Nordm ann.

HELSINGFORS
TIDNINGS- & T U Y CKEEI - AKT 1EB O LAG El S TRYCKKRi

1889.





Md den gamle skolmästaren berättade,

Inledning,
hvari det berättas, hvem den gamle skol

mästaren var.

^fjfet såg så hemtrefligt och inbjudande ut i skolmä- 
starens hem, isynnerhet om man en kulen vin- 
terkväll trädde in i den rymliga och hvitmenade 
stugan med dess ljusmålade panelningar, vägg

fasta sängar, bänkar och bord. Till och med spisbrädet 
omkring härden var måladt och hölls alltid så rent om
ständigheterna och ett anständigt spiselbräde rimligtvis 
kunde medgifva. Ty skolmästaren var en i alla afseenden 
ordentlig man och därtill en man, som höll på förfäder
nas seder och bruk. Gladlynt och språksam var han 
därjämte och viste berätta många „gamla världsens histo
rier“, så att ung och gammal i byn gärna brukade sam
las i hans stuga för att språka bort en ledig kvällstund 
vid den flammande brasan och höra på skolmästarens be
rättelser.

Enkla och anspråkslösa såsom han själf voro hans 
„historier“. En del hade han själf upplefvat; det mesta 
hade han hört från folkets läppar, ty till folket hörde 
han genom sin moder, och det var hans stolthet och 
glädje. Några få af historierna hade hade han läst i 
gamla böcker och papper, ty skolmästaren var för sin 
ställning i lifvet en beläst man. Han var enda sonen till
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en fattig soekneadjunkt, som försökt gifva gossen en s. k. 
lärd uppfostran. Men vid faderns död måste sonen af- 
bryta sina lärda studier, utan att hafva hunnit längre än 
genom ett par klasser i Vasa gymnasium. Efter en tid af 
växlande öden och befattningar slog han sig slutligen på 
„skolmästeri“, såsom han själf brukade uttrycka sig, och 
hade härtill både lust och kallelse. Gud välsignade hans 
ärliga arbete, så att han med tiden blef i stånd att bygga 
sig en egen stuga och se en älskad maka och duktig 
husmor med fyra välartade barn blomstra omkring sig.

Ej blott i sin hemsocken, utan vida omkring i byg
derna åtnjöt han stort anseende för redbarhet, kunnig
het i många stycken och stor hjälpsamhet i råd och dåd, 
hvarför han äfven allmänt anlitades af allmogen ej blott 
i uppfostrings, utan äfven i kommunala och juridiska frå
gor. Ortens s. k. ståndspersoner sågo gärna den hygg
liga och anspråkslösa mannen hos sig vid sina fester och 
och bjudningar; till och med själfvaste prostefar „behe- 
drade“ honom då och då med besök. Ryktet om hans 
förmåga som berättare gick vida omkring, och därför 
samlades, som redan förut nämts, byns unga och gamla 
gärna i hans treåiga stuga, när han var på det „rätta 
humöret“.

Nu är den gamla skolmästaren död och slumrar vid 
sidan af sin äkta hälft på en enslig kyrkogård i svenska 
Österbotten. Men bland folket lefva ännu hans berät
telser jämte minnet af hans gammaldags trohjärtade och 
genomduktiga personlighet.

Sin lilla ärelystnad hade äfven han, den beskedliga 
gubben. Han önskade gärna uppträda såsom berättare 
för en större allmänhet än den, som rymdes omkring 
hans härd, och det var hans mest brinnande önskan att 
få läsa något „själfskrifvet“, såsom han plägade säga, 
„riktigt präntadt och trykt i bok“. Därför upptecknade 
han äfven några af sina berättelser, renskref dem pryd
ligt på konceptpapper och häftade dem ordentligt i blått 
omslag. Så långt som att låta trycka något kom likväl
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gubben aldrig i världen. Han var, när alt gick omkring, 
för mycket blygsam att låta det komma längre än till 
blotta tanken och drömmen. „Att låta trycka böcker“, 
plägade gubben säga, „det kostar mycket multum, plus, 
plurimum!“ Ett och annat latinskt ord lefde nämligen 
alt fortfarande envist och hårdnackadt i den gamla gym
nasistens minne, och någon gång dök det äfven upp i 
hans berättelser.

Nu har efter hans död en vänlig förläggares bered
villighet satt en af skolmästarens forna åhörare istånd att 
låta trycka ett par af hans sägner och berättelser. Gånge 
de härmed ut kring bygderna såsom en enkel gärd åt hans 
minne! Söke äfven de i sin ringa mån bidrag att bibe
hålla samma hans kärlek till förfädernas bragder och lif! 
Tale ur dem hans folkliga, flärdlösa och fosterländska 
anda; då skola de kanske, trots sin nya omklädnad, finna 
lika uppmärksamma åhörare som i forna dagar, då de 
flöto från gubbens läppar vid vinterbrasans sken i den 
österbottniska stugan. Frid med ditt stoft, du äkta dan- 
neman, hvars lif och personlighet kunde ännu i dag ut
göra en värklig mönsterbild för vår tids folk och främst 
för dess skolmästare. Med denna önskan begynna vi den 
gamle skolmästarens första berättelse:

En sannsaga om Brudliolmarna.

— „Håhåja“, suckade den gamla skolmästaren och 
knackade ut sin pipa mot spiselbrädet, där han satt i 
sin trefna stuga, omgifven af lyssnande åhörare. ,,Vår 
svenska allmoge börjar, Gud ske lof, lägga bort mycket 
af de gamla, vilda vikingasederna. Men mycken heden
dom finnes ännu kvar, trots kristendomen i århundra
den predikats i bygderna. Yid bröllop och andra hög-
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tidligheter bryter den gamla vildheten och råheten ännu 
fram med slagsmål och dråp. Och, Gud sig förbarme, 
äfven kvinnorna bete sig mången gång ingalunda vack
rare än männen. Ett sådant lif medför alltid sitt eget 
straff, och den illa gör, han illa far!

Detta se vi nu dagligen och stundligen, och så
som det tyvärr ännu är, har det varit sen långa tider 
tillbaka. Jag kunde kanske berätta Er en sannsaga härom 
från våra egna bygder, men kanske Ni inte tycker om 
att höra så sorgliga saker“.

— „Jo, jo, berätta, berätta, bästa skolmästarn“, ro
pade nu många munnar på en gång.

— „Det skall bli riktigt trefligt att få höra något 
från egna hemknutar. En kan då riktigt tro, att det är 
värkligen sant, hvad skolmästaren säger“, sade „Ader- 
stufar“ och nickade uppmuntrande åt skolmästaren.

— „Ja — men — det är också riktigt sant, hvad 
jag nu skall berätta“, sade skolmästaren och stoppade 
i en ny pipa med „Jakobstads kosack“. „Berättelsen, 
tror jag, hafva dessutom många bland Er förut hört om
talas, ehuru inte så omständligt, som jag nu vill be
rätta den.

På den tiden när påfven i Kom herskade öfver värl
den och katolicismen ännu var vårt folks religion, byg- 
des också den dåvarande första och enda kyrkan i hela 
det svenska Österbotten, nämligen Pedersö. Då måste 
folket alt från Kristinestad och Lappfjärd, Närpes och 
Vörå, från Ny- och Gamlakarleby färdas till Pedersö, 
för det mesta med båt, (ty landsvägar funnos inga) om 
de ville lysas och vigas, låta barnen döpas och de af- 
lidna begrafvas. Kyrkan själf var liten och oansenlig 
till det yttre, där hon, hälgad åt Sankt Petrus, stod på 
sin på den tiden kringflutna holme. Kyrkfönstren voro 
små, men smyckade med grant målade bilder af den he
liga jungfrun och apostlarna. I dess inre såg man mån
gahanda bilder och beläten och all den grannlåt, hvar-
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med katoliken älskar att pryda sina gudshus. Och det 
ligger ju intet ondt däri, blott man ej tager tecknet för 
saken och för den förgängliga bilden förgäter den odöd
liga anden.

En vacker söndagsmorgon 1488, midt i högsomma
ren, kommo där tre stora och långa kyrkbåtar från Vörå- 
sidan, styrande för sakta vind genom Nykarleby skär
gård åt Pedersö till. Det var brudfolk med „stass“, och 
alla voro de muntra och glada. Mat och dryck hade de 
med sig i stor myckenhet. Brännvinet saknades väl ännu 
på den tiden, men i stället hade man hembrygdt öl och 
mjöd, brygdt, enligt förfädrens sed, på porsris och försatt 
med honung för att förtaga bäskheten. I bakstammen af 
den främsta båten sutto brud och brudgum högtidsklädda 
bredvid styrmannen. Spelmannen satt i framstammen 
och spelade på sin fedla, och brudtärnorna sutto glada 
i hågen och sjöngo, medan brudsvennerna grepo till 
årarna. Det mojnade af alt mer och mer, och vadmals
seglen hängde slappa ned längs masten.

— „I dag hinna vi ej fram till mässan i Pedersö“, 
sade styrmannen i brudfolkets båt och blickade förargad 
omkring sig. „Men där ha vi ju Karleby skärgård, och 
kanske lägga vi här i land och bida till morgonen, då 
vi kunna fortsätta seglatsen, utan att behöfva anstränga 
oss med rodd“.

— „Se, se“, sade bruden, „där ligga tre vackra hol
mar tätt bredvid hvarandra i en rad, rätt ut i hafsban- 
det. Låtom oss lägga till vid den största och taga vårt 
nattläger där, efter det nu en gång så tokigt måste vara“.

— „Må gå“, sade styrmannen.
Alla båtarna lade nu till vid den största af de hol

mar, som vi nu kalla Brudholmarna. Under skämt och 
skratt gick man i land.

— „Låtom oss nu fira bröllop på förhand“, ropade 
den yre och öfverdådige brudgummen, ende sonen till
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storbonden på det rika Ulfs i Karfvat. „Hej, fram med 
ölstånkorna och dansen i gång“.

Såsom brudgummen önskade, vardt det. Där blef 
ett lif på holmen. Dans och dryckjom i öfvermått och 
slagsmål på sistone, såsom seden varit och tyvärr ännu 
ofta är i Österbotten, när det heta blodet råkar i häfti
gare rörelse.

Den unga Anna, bruden, tykte ej om det vilda ge
laget. Icke hade hon tänkt sig sin bröllopsdag firad på 
detta vis i sus och dus midt ute på det vida hafvet. 
Men — hvad kunde hon göra! — Hennes fader, styr
mannen, var den förste som grep till ölstopet och som 
snabbast såg bottnen på detsamma. Modern var död för 
många år tillbaka.

Så förgick dagen.
Solen sjönk redan bakom granar och alar. Alt låg 

dock hafvet stilla och lugnt, likasom lyssnande till män
niskobarnens vilda larm där uppe på skäret. Men sky
arna summo i rosenrödt, och bekymrad blickade Anna, 
som ensam ej deltagit i dansen och dryckeslaget, mot 
himmelens rand i öster.

— „Båtarna böra göras väl fast och flyttas i lä“, 
sade hon till sin fader. „Himlen är blodröd, och vi få 
storm österfrån i natt“.

— „Prat“, sade fadern. Aftonrodnad, vacker natt! 
— Se här, tag dig en duktig klunk ur stopet! — Eider 
dig djäfvulen, flickunge, som ej vill dricka din gamle far 
till på din egen bröllopsdag?“

— „Ännu har ej mitt bröllop stått, innan prästen 
lyst välsignelsen öfver oss“, sade dottern undvikande 
och försökte skjuta undan ölstopet, som den rusiga fa
dern med våld ville föra till hennes mun.

— „Hvad fan pratar hon för slag, allerkärestan 
min?“ ropade nu i sin tur förargad fästmannen. „Drick 
du, vid alla de älfva tusen jungfrur, eller . ..“, och den 
öfverlastade älskaren ville med våld tvinga den modiga 
flickan att följa faderns exempel, medan denne, liksom
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ett djur, sörplade i sig ölet, så att skummet stod honom 
om det grånade skägget.

— „Låten mig vara“, sade Anna, lugnt, men be- 
stämdt och blickade sin rusige brudgum stadigt i ögo
nen. „Allesamman borden I skämmas, och far och du 
främst, att på detta vis fira söndagen och min och din 
hedersdag, efter som ni nu en gång vill ha den till i 
kväll' '.

— „Anna har rätt, det är värkligen både oanstän
digt och ogudaktigt“, sade nu en af flickorna, Nygårds 
Karin, brudens barndomsvän, och slet sig med detsamma 
lös ur ringen. „Kom, låtom oss höra upp med alt detta 
och lägga oss till ro för att i morgon bittida friska och 
uthvilade fortsätta färden".

Alla flickornas böner och föreställningar voro dock 
fåfänga. Det vilda lifvet fortfor, tils både män och kvin
nor i synd och rus sjönko ned här och där på holmen.

Anna och Karin gingo arm i arm ned till stranden 
för att se om båtarna. De fruktade nämligen att en 
storm skulle blåsa upp i dagningen. Fåfängt försökte 

#de dock, under de öfrigas liånskratt, att röra de tunga 
farkosterna och flytta dem i lä. Lika fåfänga voro de
ras försök att väcka det rusiga folket till sans och med
vetande. Tysta och bekymrade satte de sig på stran
den, lyssnande med oro till dyningen, som sakta bröt 
sig mot holmens stenar.

— „En ogudaktig natt", hviskade Karin till Anna. 
,,Så vildt trodde jag ej, att våra egna fäder och bröder, 
ja våra väninnor skulle kunna bete sig, som de gjort 
i afton. Det riktigt svider en i hjärtat att se dem ligga 
där såsom djur i sitt elände, när de som bäst borde vaka 
med bön till helga Guds moder och hennes son, att de 
måtte beskydda er, nygifte, och oss alla från fara och 
fördärf".

— „Gud vakar ju, och hans hälgon och änglar stå 
oss nära", sade Anna. „Mins du ännu, Karin, vår vackra 
aftonbön, som min moster Agneta under ett af sina be-
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sök lärde oss, när vi bägge ännu voro små, den som de 
fromma systrarna i Nådendal bruka bedja, när de gå till 
sängs. Låt oss åtminstone turvis vaka, ifall stormen 
kommer och här blir än mera nöd på färde“.

— „Ja, du har rätt, Anna“, sade Karin gladt, „det 
skola vi göra. Vaka du nu först, så skall jag blunda 
litet grand. Men låtom oss först läsa vår barndoms bön, 
så vet jag att jag sedan somnar in så sött och lugnt, 
som jag brukade somna vid min moders sida, då jag 
ännu var en liten flicka i mitt barndomshem“.

De två flickorna knäföllo på stranden och läste med 
knäpta händer nunnornas bön. Bottenhafvet sorlade vid 
stranden. Granar och alar susade svagt för den begyn
nande nattfläkten. Tydliga och klara ljödo bönens vackra 
ord i den stilla natten:

„Guds högra hand betäoke mig!
Jesus söfve ooh väcke mig!
Jesus, som pä korset stod,
Gif oss en rolig natt och god!
Hälga Guds moder, hed för vår ro!
Hälga Guds anda, signa vårt bo!
Tolf Guds hälgon varen oss när!
Tolf Guds änglar vakten vår säng,
Två vid hand och två vid fot,
Två vid hvarje ledamot!
Två oss söfve och två oss väcke,
Två oss hjälpande händer sträcke 
Till Guds ljufliga paradis!
Högsta Guds ängel går kring vårt hus.
Han bär två förgylda ljus.
Han har boken i sin hand.
Han har Jesus i sin famn.
Så somna vi i Jesu namn!“

Så bådo flickorna.
Därpå lade sig Karin till hvila med hufvudet i An

nas sköte. Fram mot midnatten väktes hon af Anna, som 
i sin tur lade sig till ro, slumrande lugnt och stilla, så
som oskulden sofver. Men stackars Karin orkade icke
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vaka. Snart somnade äfven kon vid väninnans sida, 
trots sitt löfte och sina goda föresatser.

Så sofvo då alla på skäret. Men himlen mulnade 
till mer och mer. I dagbräckningen blåste där opp en 
hvinande nordost. Hvita böljor rusade upp mot hol
marna.

Och det vardt ett herrans väder. En storm, sådan 
som denna, kom man ej ihåg i mannaminne. Hvarenda 
farkost på Bottenhafvets kuster slogs den natten i spill
ror. Stormen vrok hela skogar omkull och rasade med 
häjdlös häftighet öfver hela Europa. Den dåvarande rika 
och odlade bygd, som nu hvilar under Zuider-Zees böl
jor, begrofs af Nordsjöns vilda vågor, och med fasa och 
förfäran antecknade munkarna i sina klosterkrönikor den 
helige Crispi dag anno domini 1488*).

Med denna storm slutar vår berättelse. I stormen 
förgingos vårt brudfolk och följe. Och därför heta hol
marna ännu i dag: Brudholmarna. —

Men nu har brasan brunnit ut, och mor väntar med 
aftonvarden. Innan vi dock skiljas åt, så kommen hit 
i min kammare, så skall jag visa för eder Zuider-Zee 
på min stora väggkarta. Och ni små barn! Läggen nu 
nu vackert på minnet nunnornas bön och läsen henne, 
när i gån till sängs, så sömnen i in sött och roligt. Se 
så, godnatt med er alla för denna gång!

Andra berättelsen.

— „Se, skolmästaren, livad jag har hittat för slag i 
åkern, då jag plöjde upp den i dag“, sade dräng Anders

*) Skolmästaren tyckes här, i likhet med andra långt större 
författare, begagna sig af den urgamla „licentia poëtica“.
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en kväll och steg stolt in i stugan. Ytterst nöjd och ny
ter räkte han åt skolmästaren ett gammalt, rostigt kop
parmyt med påskrift: En daler Silfvermynt, årtalet 1739 
och däröfver två korslagda pilar.

— „Ser man på“, sade skolmästaren, „det är ju ett 
gammalt mynt från kung Fredriks tider. Det skola vi 
gömma i min lilla myntsamling, och du, Anders, skall 
i stället få en blank tjugofempennis slant, ty större pen- 
ningevärde har fyndet ej.

— „Stor tack“, sade Anders. „Men tror inte skol
mästaren, att i åkern finnes en hel skatt, som man kunde 
gräfva opp, bara man gick riktigt tillväga“.

— „Jag skall säga dig“, sade nu grannasmor, Brita 
Lis’, medan hon tacksamt neg för skolmästarfrun, som 
bjöd henne kaffe. „Jag skall säga dig, Anders, huru du 
skall gå tillväga för att hitta skatten ; annars får du henne 
aldrig i dina dar.

— „Nå låt höra“, sade skolmästaren och blinkade 
skälmskt åt sin gumma. „Kanske också vi andra kunna 
draga nytta af lärdomen och ännu på gamla dagar skaffa 
oss stora rikedomar“.

— „Skolmästarn må nu vara så kyndoger han vill 
öfver sin stora lärdom“, sade Brita Lis’ förargad, så vet 
jag ändå, hvad jag vet. Förståndigt folk har sagt och 
lärt mig, huru man skall göra i slika ärenden. Nog vet 
jag, att jag får bara skam till tack för alt hvad jag nu 
säger er. Men så har man lärt mig, att när man fun
nit på stället, där drakeiden brinner, så skall man kasta 
en bit stål däröfver, spotta bakom sig tre gånger och 
så hugga friskt tag i penningkitteln ; men inte för Guds 
skull knysa ett endaste ord, ty då försvinner altsammans 
plötsligt igen i jorden, eld, kittel och penningar“.

— „Kära mor Brita Lis’!“ sade nu skolmästaren 
och bjöd gumman en pris snus ur sin silfverdosa, en 
skänk af tacksamma elever i tiden. ,,Ni är ju en gam
mal och förståndig menniska och borde inte tro på alt 
gammalt skrock och vidskepelse. Den underliga eld,
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som folket kallar „drakaeldin“ och som här och där vi
sar sig, är intet annat än en naturlig sak. På så
dana ställen, där multnade ben eller andra dylika äm
nen finnas, uppstår genom förruttnelse en slags låga 
eller brand, som stiger upp ur jorden; likasom också 
gödselhögen, såsom ni alla vet, brinner af sin egen 
värme. Hvad åter skatterna beträffar, som man finner 
här och där, så äro de intet annat än penningar, som 
folket under ofredstider gömt i jorden och som af en 
eller annan anledning blifvit liggande för att i senare 
tider återfinnas. Ni skakar på hufvudet, mor Brita Lis’, 
men så är det värkligen. Som bevis på sanningen at 
hvad jag sagt, vill jag nu berätta för eder en berättelse 
om just en sådan skatt från ofredstiden. Berättelsen bar 
jag kallat: Kapten Långströms adjutant. Adjutant är 
befälhafvarens närmaste man, så mycket ni vet.

För några år tillbaka var jag rest till Oravais till 
Karfvat by. Min mor härstammade, såsom ni vet, från 
Ulfs hemman i Karfvat, det älsta — såvidt man känner 
till — i dessa trakter.

Eftet som vi nu en gång tala om Ulfs eller Ulfvis, 
så vill jag i sammanhang härmed berätta er något om 
det svenska folkets bosättningsålder i våra hemtrakter. 
På Ulfs hemman finnes en af vederbörlig domstol bestyrkt 
afskrift af ett gammalt dokument, hvars kärna hänför 
sig till år 1443. Detta gamla papper är ett dombref, ut- 
färdadt af en Gahrik Jopson och nämdemännen Anders 
i Herflax, Gragers i Vojtby, Oluf Kasa, Jony Pehrsson 
i Koivulax, Nils i Hankmo, Pehr Johnsson i Oxkangar, 
Oluf Jäppson i Kärklax, Matts Tomas i Valgrund, An
ders Marivax, Jostel Arsson i Nurmo sund, Oluf Rag- 
valdsson i Solfvå och Lasse Hallin, i anledning af en 
rättstvist mellan Anders Johnsson af Karvath och hans 
„granne och kände“ Nils Olsson i Kaitesur om en Ö, 
Ulfsö. „Rätten ransakade och vitnade och eftersvuro att
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Nils Ohlssons och Oluf Jönssons föräldrar hade haft för- 
bonämde Ulfsö rätt i fem mäns ålder ohindrad och o kvald 
och ingen annars visste“.

Häraf finna vi till först, att landet var ytterst glest 
befolkadt den tiden, eftersom för år 1443 uppräknas bland 
de tolf, som då i nämden suto vid Vörå ting, en från 
Vojtby i Yasa socken, en från Kveflax, en från Soif, en 
från Valgrund långt ut i Bottniska viken o. s. v.

Det visar oss vidare, att åtminstoae den delen af 
Vörå, som ligger utmed hafvet, beboddes af svenskar 
minst „fem mäns ålder“ förut. Räknas en mans ålder 
till 60 år, fås 300 år, och tager man dessa från 1443, fås 
året 1143. Tänka vi nu oss vidare att „Kaitesurboerna” 
för sin del haft Ulfsön från och med år 1143, men att 
den dessförinnan tydligen varit i Karfvatboarnas eller rät
tare i Ulfvis hemmans ego, emedan dessa gjorde anspråk 
på att återfå sin gamla egendom, så få vi ett visserligen 
obestämdt, men med säkerhet djupt till hedenhös gående 
årtal för den svenska inflyttningen till Vörå.

Härom vittna äfven de nyligen isynnerhet i Vörå i 
backen Gulddylt, upptäkta rika fornfynden af vapen 
och redskap alt från bronsålderns tider, äfvensom i sin 
mån de många ortsnamnen i våra trakter, med benäm
ningar, lånade från hedna gudar och gudinnor, och an
nars fornnordiska namn; exempelvis Torsön, Frösön, 
Skadörn och hundratals andra. Det stämmer äfven öf- 
ver ens med folksägnerna å orten, som berätta, att 
landet småningom blifvit i hednatid befolkadt så, att 
„storläderna“ först kommo öfver från svenska sidan af 
Bottniska viken för att bedrifva fiske under sommaren, 
men senare stannade kvar, det ena hushållet efter det 
andra. De förut mera vårdslöst uppförda fiskarstugorna 
ersattes af stadiga byggnader af runda, icke bilade stok- 
kar. Så nedsatte sig redan i hedenhös alt flere och flere 
hushåll, tils hela kuststräckan var befolkad. Det var 
den tidens emigration. Det älsta hemmanet i Karfvat 
är just mor mins hemman, Ulfvis eller Ulfsö, såsom det
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heter ännu i dag, fastän landet numera icke är en ö, utan 
fastland.

Men jag håller ju alldeles på att glömma bort, hvad 
jag egentligen ville berätta för er. Innan jag dock slu
tar med mitt skryt öfver mor mins hemgårds historiska 
anor, vill jag ännu till sist omnämna att det är just till 
detta hemman, som den vackra folktraditionen, behand
lad af Topelius i „Sagan om björken och stjärnan“, hän
för sig. På Ulfvis hemman står ännu samma gamla trä, 
som de hemkomna svenska barnen igenkände såsom sin 
fädernegårds. Så godt som alla de vackra ortsminnen 
och traditioner, som Topelius framstält i sina berömda 
„Fältskärens berättelser“, förskrifva sig just från våra or
ter och deras befolkning.

Som sagdt, en vacker dag på 50-talet besökte jag 
mina fränder i Karfvat. När jag kom till Ulfvis, rådde 
där stor uppståndelse. En vallpojke hade i Karfvatmos- 
sarna hittat fyra gamla kopparmynt från Karl XI:s ti
der. I de samma Karfvatmossarna hade i början af seklet 
en dräng hittat en hel hop gamla silfvermynt, hvilka 
likväl hans husbonde egenmäktigt behållit, emedan skat
ten hittats på hans mark. Ännu i dag påstår allmogen 
att mossen gömmer en stor skatt, som där nedlagts af 
„Kapten Långströms adjutant“.

Det roade mig nu att på ort och ställe taga när
mare reda på traditionerna och berättelserna om denna 
mystiska personlighet. Hvad jag lyckats uppsnappa om 
honom, skall jag här nu berätta för er, så mycket eller 
så litet som jag själf vet om saken:

Råd- och handelsmannen Klowensijsh från den lilla 
sjö- och stapelstaden Nykarleby begaf sig om sommaren 
1768 ombord på egen skuta till Stockholm i affärer. 
Rådmannen var en durkdrifven affärsman, men ägde 
tillika ett godt hjärta, som ömmade för nödstälda li
kar. Därför voro äfven han och hans skuta nogsamt
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kända af Stockholms alla fattiga lösdrifvare. När han 
lade till vid skeppsbron, samlades alltid en mängd af 
dessa samhällets olycksbarn ombord för att af den ,,be- 
skedelige finnkrämarn“ mottaga en extra välkomsttrak- 
tering af hålkaksbröd och sur strömming.

Denna gång befann sig bland skeppsbrons snylt
gäster en märkligare och förut osedd gäst, som från 
första ögonblicket tilldrog sig den människovänlige råd
mannens uppmärksamhet, så att han till och med bjöd 
den nya klienten in i sin egen kajuta och där und
fägnade honom med en ärlig svensk sup. Det var 
en ännu ståtlig, ehuru af åren böjd åldring, med mi- 
litäriskt skick och pli. I hans uppförande låg, trots 
trasorna, som skylde hans kropp, en viss värdighet. Gub
ben var både halt och till hälften blind. Med möda 
stapplade han ombord till den vänliga rådmannen, som 
på gubbens finländska brytning genast i honom igen
kände en landsman.

När gubben med hjärtlig tacksamhet inmundigat 
sin extra traktering, presenterade han sig såsom en af 
kung Karls bussar.

— „Jag är hemma från Orvajs (Oravais) i Finland“, 
sade gubben. „Ni har väl hört omtalas den tappre fri
kaptenen Långström. Jag har varit den mannens högra 
hand och medhjälpare i otaliga äfventyr, fastän jag nu 
är gammal och utlefvad. En af de få, som undsluppo 
den hemska nyårsnatten på norska f jällen anno 19, stan
nade jag efter fredsslutet kvar i Sverge, emedan mina 
närmaste anförvandter i hemorten alla hade afiidit. Så
som underofficer vid Västmanlänningarna deltog jag i 
hattarnas båda olyckliga krig, det pommerska päronkri
get och husaråren i Finland. I Stralsund fick jag mig 
en kula i axeln och i Villmanstrand på näset den här 
skavanken i foten. Afskedad under mössornas råttrege- 
ring, går nu gubben halt och halfblind omkring och tig
ger sitt bröd på gamla dagar“.

— „Men“, fortfor karolinen, och rätade på sig, „hade
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ej krafterna svikit mig, så kade jag hämtat min nöd
penning, som jag gömt för gamla dagar. Ofta medan 
jag ännu var ung och rask, tänkte jag därpå, men upp
sköt det alltid, tils jag skulle bättre behöfva densamma. 
Så kommo olyckor, sjukdom och nöd och hindrade mig 
att återvända till Finland. Länge har jag nu gått för 
att få tag i någon redlig och pålitlig landsman, som 
möjligen ville försträcka mig litet handpenningar på 
mitt ärliga krigsmannaord samt kanske taga mig med 
sig till hemlandet. Ingen af dessa „vattusvenskar“ vill 
jag vända mig till. Kanske bestule de gubben på hans 
enda, af honom själf i ärlig och blodig strid hopskra
pade lifstidspension“.

Den öfverraskade rådmannen tvang nu veteranen 
att riktigt slå sig ned och vid en bägare „glödgadt 
franskt“, ty toddyn hade ännu ej gjort sitt inträde i 
sällskapslifvet, berätta om sitt skiftesrika lif. Hans upp
maning följdes med beredvillighet af den gamle kriga
ren, sedan de bägge landsmännen till först vederkvikt 
sig med väldiga klunkar ur rådmannens präktiga silfver- 
bägare.

— „Min far“, begynte karolinen, „var en burgen 
bonde på Mårtens hemman i Oravais. Han drog ut med 
den af Armfelt uppbådade Vöråallmogen till Storkyrö, 
där han redeligen stupade för kung och fosterland i det 
blodiga slaget. Medan min mor med sina tre söner ängs
ligt afbidade hans återkomst, som aldrig skulle inträffa, 
kommo ryssarna i stället, dödade mor och mina två små 
bröder, men mig, som var något äldre, omkring fjorton 
år, jämte några andra jämnåriga gossar i byn togo de 
med sig. Under svår misshandling släpades vi nu genom 
det inre af Finland, på väg till Ryssland. När vi kommit 
till östra Finland, till trakten af Villmanstrand, blef 
fienden alt oroligare och försiktigare, ty Långström och 
Luukkoinen ströfvade med sina frikårer öfveralt omkring

2
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för att uppsnappa ryska transporter ock smärre trupp- 
afdelningar.

En natt kände det sig, att den stängda dörren till 
det finnpörte, där vi rastade, kelt oförmodadt ryktes upp 
ock en stark, manlig stämma ropade på svenska: Eins 
kär några svenska barn, så stigen strax ut!“ — Tack 
vare fiendernas käpnad ock förskräckelse vid denna oför
modade kändelse, lyckades vi barn smyga oss ut i nat
ten ock befunno oss plötsligt midt ibland en kop skäg
giga, förvildade män, som till vår outsägliga glädje på 
svenska ock finska utöste mustiga förbannelser ock ko- 
telser mot ryssarna, kvilka äfven ofördröjligen sattes i 
värket. Sedan alla ingångar af sissarna tillbommats, 
antändes stugan, och våra plågare omkommo ömkligen 
i lågorna. Detta var mitt första möte med den ryktbare 
Långström, den fruktade sissköfdingen och kaptenen 
vid den store kung Karls (kär höjde den gamle på kat
ten) frikår.

Från denna stund följde jag Långström åt, delande 
hans faror, ära ock byte. Otaliga äfventyr hade vi till
sammans i den skoningslösa kampen mot våra vildsinta 
ovänner, men endast några mera betecknande ifrån hem
trakterna må jag kär omnämna.

Från östra Finland drogo vi upp genom skogar och 
ödemarker till det kära Österbotten och kunno så sist 
de älskade hemtrakterna, då nästan en folktom öken, 
full af rykande ruiner. Hämdkänsla och kat lågade vid 
denna syn med fördubblad kraft upp i våra hjärtan, ock 
kårdt fick fienden umgälla sin vildsintket, hvar han af 
oss påträlfades.

En kulen köstafton hade vi i köld ock mörker kom
mit till Karfsor by och i en där liggande bondgård, som 
ännu kvarstod obränd, upptändt en brasa för att värma 
våra förfrusna lemmar. Helt oförmodadt öfverraskades 
vi här af en tjugofaldigt manstarkare rysk trupp, som 
redan omringat huset ock begynte intränga genom dör
ren. Men Långström var ej af de rådlöse. Han sprang
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upp, samlade den brinnande brasan i sin famn, och un
der ropet: „följen mig gossar!“ störtade han mot rys
sarna. Slagna af häpnad och skräck vid den sällsamma 
synen, veko fienderna öfveralt undan, och så sluppo vi 
helskinnade ut i skogen.

Fienden dröjde nu i byn några dagar. I sitt följe 
hade han med sig en rysk köpman, marketentare, eller 
hvad han nu var för en. Han hade upplagt sina va
ror i ett loft, där han ensam tillbragte nätterna. En 
vacker morgon funno ryssarna sin handelsman med sina 
varor — putsweg! — Långström och jag knackade 
nämligen en vacker natt hål i taket och hål på ryssens 
skalle och knepo bort hela lagret. Till hämd härför 
brände ryssarna hela Karfsorby.

Därpå begåfvo vi oss, Långström och jag, ut på 
rekognoscering. Jag hade redan, trots min ungdom, 
blifvit den käcke kaptenens gunstling, och fick därför 
samt till följd af min bekantskap med trakten åtfölja ho
nom öfveralt. I Munsala skogen påträffade vi en ensam 
rysk major, som, då han varsnade oss, red undan för 
pinkära lifvet. Men Långström tog fram sin stora, silf- 
verbeslagna pistol och sköt ryssen tvärt genom hufvu- 
det vid en backe. Därpå grep jag hans skenande häst. 
Det var ett vackert djur, äkta fullblodsspringare. Hä
sten kunde vi likväl ej begagna, utan måste skjuta ho
nom. Men skada var det värkligen på ett så vackert 
kräk!“------

Under den paus, som nu uppstod, passade rådman
nen på att fylla gubbens bägare. Sedan veteranen ta
git sig en väldig styrkedryck, fortsatte han, alt mera 
lifvad af sina minnen:

„Ryssame läto nu utgå en sträng hotelse, att alla 
gårdar och byar, som hyste Långström och hans bus
sar, skulle brännas, hvilket naturligtvis väkte den enfal
diga allmogens fasa för oss, sissar, och utsatte oss för förä- 
deri och många faror. Så t. ex. kommo vi sent en af
ton till Bagg hemman i Komåsa by, hvarifrån en kä-
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ringrackare strax i blåmörkret rappade af till ryssarna, 
som lågo i Tuckur by, för att för fienden tillkännagifva 
vår därvaro. Lyckligtvis varnades vi i tid af den foster
landsälskande husbonden på stället, och när käringen 
återkom med ryssarne, fick hon sin rättmätiga lön för 
sitt skurkstreck. De öfver sin missräkning förargade fien
derna risade henne rätt duktigt i hennes egen stuga, 
som de till på köpet brände upp, så att föräderskan med 
knapp nöd bärgade lifvet.

Ett liknande skurkstreck begicks mot oss af en 
bonde från Eurs hemman i Karfvat, men vi lönade ho
nom med, att hänga upp förrädaren öfver hans egen dörr
tröskel. Ser ni, herr rådman! Nöden har ingen lag, 
och kriget hade gjort oss vilda och obevekliga äfven 
mot egna landsmän, när det så bar till. —

Men jag ser, det kvällas redan, och gubben kän
ner sig trött af så mycket talande. Sjuk och krasslig 
har jag också varit nu på sistone i veckotal. Jag kän
ner på mig, att jag snart får uppbrottsordres af den store 
mönsterherren där uppe. Jag längtar också ofta att åter 
få träffa kung Karl, (gubben lyfte åter på hatten) och 
min kära kapten. Honom såg jag för sista gången i snö- 
drifvan på norska fjällen, och den synen går aldrig ur 
mitt minne. Äfven där gingo vi sissar främst, och al
drig, aldrig glömmer jag hans afskedsblick och ord: 
„Hälsa hem, gamle kamrat, och tack för hvar stund, som 
vi tillsammans lurat ryssen!“

Yill ni nu tro en gammal karolin, som inte har 
mera lång rastetid, på hans ärliga krigsmannatro och 
lofven, så låna åt gubben några plåtar för hans sista 
stunder och — begrafning; ty hederligt vill jag ändå 
komma ned i jorden! — Det anar mig, att vi ej ses igen, 
men pengarna skall Ni likväl återfå med ränta. I den 
s. k. Markmossan i Karfvat by i Oravais skall Ni finna 
ett helt lass med silfverdalrar och ryska rublar nedgräfda. 
Det är min rättmätiga egendom, som jag med lifsnöd 
och fara tagit från den röfvande fienden. Och nu far-
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väl och stor tack för gubben! G-ud välsigne Er! Hälsa 
så tusen gånger hem till Finland och Österbotten! —“

Djupt rörd skakade rådmannen veteranens hand 
och sökte öfvertala honom att följa med till Finland, 
dit han ämnade återresa efter några dagar.

— „Nej, nej“, sade gubben. „Jag orkar inte mer 
med den långmarschen. Inte häller vill jag falla någon 
till besvär där hemma. Hälsa hem än en gång! —“

Med bruten röst, för att dölja sin rörelse, stämde 
nu gubben upp den då för tiden allmänt sjungna hat
tarnas krigsmarsch eller Sinclairs visan :

„Kung Karl den tolfte var en läng 
Och väl uppväxter hjälte,
Som man kund’ se, att ej en gång 
Sitt svenska hjärta faite.
Hans ögon brunno oförskräkt,
Liksom på unga örnar;
Hans styfva näfvar knyttes käkt,
Likt ramar uppå björnar“.

Med högburet hufvud marscherade den gamle ka
rolinen ut ur kajutan och försvann snart ur den djupt 
rörda rådmannens åsyn, utan att denne vidare blef i till
fälle att råka honom.

Samma år om hösten uppsökte rådman Klowensijch 
karolinens gömställe å Karfvatskogen, vägledd af en 
bonde på Eännars hemman. Han påstås ock hafva gjort 
ett ganska vackert fynd af koppar- och silfverpengar, 
som, enligt folksägnen, skiftades mellan honom och väg
visaren, en aflägsen släkting till den gamle karolinen. 
Alt sen den tiden spöka Markmossans skatter i Karfvat- 
bornas fantasi, och minnet lefver i dessa trakter, friskt 
och oförgätligt, kvar om den käcke kapten Långström 
och hans Oravais adjutant.“
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Tredje berättelsen.
— „Det är med mig, som med skalden“, sade skol

mästaren, där han åter igen en afton satt färdig att be
rätta en ny berättelse för sina nyfikna och intresserade 
åhörare :

„Den gamla tiden är mig kär,
Den gamla karolinska tiden,
Ty glad var han som samvetsfriden,
Och modig, såsom segern är“.

— „Nyss berättade jag om Långström och hans 
sissar. Nu har jag åter en karolin på tapeten, men en 
karolin af helt annat skrot och korn, en karolin — i 
kyrktornet. Därför har jag också benämt min tredje 
berättelse :

Karolinen i kyrktornet.
— „En gång om senhösten på så där omkring 1840- 

talet“, begynte skolmästaren, „var jag jämte några Mun- 
sala- och Nykarlebybor rest till Brahestad för att sälja 
sik, lakar och „nätingar“ (näjonögon). När vi anlände 
till staden, rådde där en faslig uppståndelse.

Yi hade inkvarterat oss hos en gammal bekant till 
mig, kyrkoväktaren, gamle gubben Nissilä. Denne vörd
nadsvärda åldring var själf ett af stadens historiska min
nen. Barnfödd i Eevolax och lekkamrat med skalden 
Gustaf Henrik Mellin, hvars fader under kriget var ka
pellan därstädes, hade Nissilä jämte prästgårdsbarnen 
instoppats i bakugnen för att skyddas för svenskarnas 
kulor, då Cronstedt med sina savolaksare stormade präst
gården och på dess trappa tillfångatog den ryske gene
ralen Bulatow. Gubben träffade vi dock ej för tillfället 
hemma. Han befann sig jämte alt, som lif och anda
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hade i Brahestad, för närvarande i kyrkan, där högst 
märkvärdiga händelser försiggingo.*

Saken var nämligen den, att kyrkorådet i den goda 
staden ändtligen beslutat sig för att underkasta den gamla, 
vördnadsvärda stadskyrkan, ett minne från grundlägga
ren Peder Brahes tider, en grundlig reparation.

Det beställsamma ryktet påstod till och med, att 
icke ens liken under kyrkgolfvet skulle få hvila i ro i 
sina sekelgamla och kontant betalda grafvar; detta med 
anledning af det nyss utkomna förbudet, att hädanef
ter jorda lik i själfva kyrkan och i den omgifvande s. k. 
gamla kyrkogården, som ligger i stadens centrum. Med 
anledning af alla dessa, dels sanna, dels falska rykten 
skockade sig nu unga och gamla på kyrkogården för att 
med egna ögon öfvertyga sig om den fruktade restau
rationen.

Äfven jag begaf mig nu, äggad af nyfikenhet, jämte 
mina kamrater till händelsernas skådeplats. Tack vare 
den outtröttlige gubben Nissilä, kommo här också rätt 
märkeliga ting i dagen. Gubben snokade omkring i alla 
vinklar och vrår med en ifver och ett nit, som skulle 
kunnat ådraga honom hvarje hederlig tullvaktmästa
res eller polismans afund. Till och med under kyrk
golfvet kröp gubben för att anställa sina visitatio- 
ner och hittade värkligen där till sin fägnad, — ja, kan 
ni gissa hvad? — Jo, brännvin! — Riktigt äkta dugligt fin
kelbrännvin ! — En hel mängd skelett af män, kvinnor 
och barn, som under stora ofreden, lefvande förstås, hit ta
git sin tillflykt och här ömkligen omkommit, hittades i 
golfhvalfvet. Ett af skeletten bar en lädersäck med 
brännvin på sin knotiga rygg. Gubben Nissilä smakade 
med mera fördomsfrihet än mangen lärdare fornforskare 
i våra dagar skulle hafva gjort, på innehållet i „likets 
säck“. Han påstod det vara „äkta vara“.

Men både jag, kamraterna och de hederlige Brahe- 
stadsboarna skulle göra ännu större ögon, när gubben 
Nissilä på kvällkvisten klef upp i kyrktornet och där
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gjorde den allra märkvärdigaste upptäkten, som någon
sin gjorts i sjö- ock stapelstaden Brahestad. Ty se, när 
gubben på sin forskningsfärd kunnit upp ända till tak
åsen, så varsnade kan där i skumrasket något märkvär
digt. Först hajade gubben till en smula; men den som 
legat i bakugnen, när kanonerna dundrade vid Kevolax, 
han flyr häller inte undan i brådrasket! Gubben klef 
på och fick tag i — en lefvande människa hade jag så 
när sagt, ty lefvande såg han åtminstone ut. Nej, en 
värklig kung Karls karolin, dock icke en af de manhaf- 
tigaste att döma af den ställning, i hvilken han be
fann sig.

Denne fosterlandets käcke försvarare hade troligen, 
vid Armfelts brådstörtade reträtt efter Kyröslaget, för
sinkat sig på något vis, när kamraterna marscherade ut 
genom norra- och ryssarna in genom södra tullporten. 
I sin ångest klättrade soldatstackaren upp i kyrktornet 
och blef sålunda ett ögonvittne till alla de gräsligheter, 
som fienden begick mot de värnlösa innevånarna. Då 
han med sådana scener för ögonen ej vågade begifva 
sig ned, hungrade han ihjäl i kyrktornet. Kroppen bal- 
samerades af väder och vind till en sannskyldig mumie *), 
som nu från sin upphöjda ståndpunkt i samhället till 
min och alla närvarandes ändlösa förvåning nedhalades 
af gubben Nissilä.

Huruvida nu kyrkorådet med anledning af denna 
ovanliga händelse på rak arm utlyste ett extra, hög- 
viktigt sammanträde, därom kan jag ej upplysa. Men 
säkert är, att när jag återvände från Uleåborg med klin
gande rublar i fickan och gjorde min nya Brahestadbe- 
kantskap en påhälsning, så stod han kapprak i sakristian, 
styfvare och stelare än någonsin förr i fronten, klädd i 
sin blå rock med älghudskyller, handskar och bantler 
och den långa, rostiga huggvärjan vid sidan. Där fick 
vår hjälte paradera i många år, och aldrig försummade

*) Sä kallade de gamla egypterna sina lik.
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jag på mina senare Brahestadsfärder att hälsa på honom 
i sakristian. Han var den goda stadens förnämsta hjälte
minne och märkvärdighet jämte de tu ryktbara „Durch- 
mans Fijo“ och „Nya Sprothoset“, såsom det hette på 
den trefliga Brahestads munarten. Ja, han ansågs i denna 
egenskap värdig att till och med upptagas i den tidens 
„Vägvisare för Storfurstendömet Finland“, där de af mina 
åhörare, som tvifla på mina uppgifter, kunna med egna 
ögon studera faktum, trykt på riktig pränt. Och alt 
trykt är ju sant! —

På sistone ansåg dock det allsmäktiga kyrkorådet, 
att karlen-fattig stått alldeles tillräckligt länge som spek
takel här i världen, och att han en gång behöfde, lika 
som andra kristna människor, komma till ro i sin graf, 
hvarför han utan några vidare ceremonier pa stadens 
bekostnad begrofs på Haarata nya begrafningsplats, till 
stor bedröfvelse för alla kringresande främlingar och för 
stadens barnungar, som haft sin hjärtinnerliga lust och 
förnöjelse af att åtminstone hvarje söndagseftermiddag 
begapa den märkliga karolinska krigaren, som klef opp i 
kyrktornet, när fienden rykte an“.

k*
Fjärde berättelsen.

„Nå, nu lär ju snåla nämndeman också på sistone 
gått hem till sina fäder, berättade någon en kväll i skol- 
mästarstugan. Hans son och svägerska hafva ändtligen 
sluppit hans beständiga kink och gnideri. Minsann ut
pinade han icke blott dem och hela deras hus, utan till 
och med hela byalaget, med domare och nämnd i spet
sen, genom sina beständiga trakasserier om sytningen. 
Aldrig fick han nog, den lede gubben, fastän han var 
stenrik.“
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„Man påstår ju, att han inte ärligt uppgifvit alt, 
hvad han ägde, då han tillträdde sytningen, utan att 
han undandolt det mesta“, sade en annan af sällskapet 
vid spiseln. „Det är synd och skam att sådana männi
skor ens finnas till i världen!“

„Om de döda intet annat än godt“, sade nu skol
mästaren allvarligt och tog sig en pris. Såsom den upp
märksamme läsaren kanske torde märkt, både rökte och 
snusade han, den hedersmannen. „Variationerna delec- 
tar, sa’ förra rådman“ plägade skolmästaren skämtsamt 
svara, när någon förebrådde honom härför. Jag be
gagnar tobak både i dess positivus och komparativus, 
men, Gud ske lof, dock icke i dess superlativus, den 
otäcka tuggningen. —

„Men annars heter det“, fortsatte gubben, „och vis
serligen med rätta, att girigheten är roten till alt ondt. 
Snålheten och egennytta äro, Gudi klagadt, icke säll
synta hos vår allmoge. Jag vet väl, att detta sorgliga 
förhållande finner, om man så vill, om icke sin ursäkt, 
så åtminstone sin förklaring i allmogens större svårig
het att skrapa lös sina fyrkar. Dessa fula drag före
komma visserligen ganska allmänt äfven bland herre
männen, men jag har med sorg trott mig, märka, att 
allmogen, särskildt den svenska, här i landet icke blott 
tillegnar sig dem, utan ofta söker urskulda, ja, berömma 
snålhet och egennytta såsom något eftersträfvansvärdt. 
Girighet är roten till alt ondt och främst till hjärtlös
heten i alla dess olika former. Därpå finna vi daglig 
dags bevis i de vårt hederliga bondestånd så djupt för
nedrande sytningstvisterna mellan föräldrar och barn, 
svärföräldrar och svärbarn. „Egennytta är bottenlös 
bytta“, detta fädernas kärnspråk må vi därför alla noga 
lägga på minnet! —

Huru girigheten kan intränga äfven i familjer, där 
förhållandet mellan dess olika medlemmar är det bästa 
och vålla namnlösa olyckor, därom vill jag nu berätta 
för er en berättelse från Alands utskär, som jag hörde
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af en bekant till mig, hvilken seglat på en åländsk 
skuta och på ort och ställe hört berättelsen omtalas så
som värklig.

Jag har kallat densamma:

En dyr fångst.

„I dag blir det ett riktigt fiskarväder,“ sade strand
fiskaren Jan Jansson tidigt en augustimorgon åt sin 
fjor tonårige son Erik. „Vinden kastar beständigt om 
från sunnan till västan och tvärtom och har snart sprun
git kompassen rundt. Nu skola vi strax till utskären, 
och, vill Gud, så återvända vi hem först vid nästa vec
kas slut, och då skall „mora vån“ få smaka färsk ström
ming.“

„Ja gu’, ska hon så far,“ svarade Erik, en rask 
och lifligt Ålandspojke och begynte utan vidare rusta 
sig till affärden, medan han gnolade:

„Se på de sjömansgossar,
Hur raska som de gå.“

„Ack nej, far“, sade fiskarhustrun, en ännu rätt 
ungdomlig åländska af den rena, vackra ansigtstyp, som 
utmärker vår svenska kustbefolkning och särskildt Ålands. 
„Gör det inte nu! Uppskjut färden till en annan gång!“ —

„Men hvarför det då, i alla dagar“, sade Jan Jans
son, på det högsta förundrad. ,,Du vet ju mer än väl, 
att fisket är vårt dagliga bröd. Inga svårare oväder 
bruka häller under just denna tid hemsöka våra kuster.“

„Ack ja“, slickade hustrun, och såg blek och be
kymrad ut. „Men Gud har ju välsignat vårt arbete, så 
att vi ej, åtminstone för den närmaste framtiden, be- 
höfva lida nöd, äfven om du denna gång skulle stanna 
hemma. Vi anses ju, i jämförelse med de flesta andra 
hushåll, för burget folk. En besynnerlig aning likasom 
hviskar till mig, att er färd inte blir lycklig. Elaka 
drömmar har jag haft en tid bortåt och senast i natt.“ 
„Du skrattar, Jansson“, sade hustrun, och tog sin man 
om halsen. „Tro mig, min egen, älskade gubbe! Stanna
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blott hemma denna enda gång, och jag skall aldrig bedja 
dig om något annat i hela min tid! — Tårarna glänste 
klara i hustruns trofasta, blå ögon.“

„Men käraste Anna Maj, gumman min“, utbrast 
Jan Jansson och besvarade kärligt sin makas famntag. 
„Tag nu reson och lät de där dumma inbillningarne fara 
med tro på drömmar och dylikt skrock. Alt bådar oss 
lyckligaste väder och vind, och vill Gud, äro vi hemma 
igen nästa lördags kväll. Sedan fara vi till stan *) och 
hälsa på kungen.

På det viset skämtade fiskaren nästan fullständigt 
bort sin hustrus bekymmer, tills hon sjelf syntes, åt
minstone till det yttre, glad och hurtig igen, gick att 
„rusta till“ mannens och sonens vägkost och själf hjälpte 
till att skjuta ut den tunga skötbåten.

Men när båten lagt ut och hustrun från den lilla 
skogsudden såg dess segel försvinna såsom en liten hvit 
prick mot den oändliga blå ytan; då snördes hjärtat 
igen ihop i hennes bröst af denna underliga ångest, 
som under vissa stunder i vårt lif bemäktigar sig äfven 
de kraftigaste och friskaste lynnen.

Dagarna kommo och gingo. Den första veckan 
var till ända, och hustrun begynte med otålighet räkna 
de återstående dagarna. Trött och olustig, ehuru hon 
om dagarna för ledsnadens skull knapt arbetade annat 
det allra oundgängligaste, vankade hon af och an mel
lan stugan och stranden, undrande ibland öfver sig 
själf. Aldrig förr hade hon så här oroat sig öfver sina 
egnas utfärder, ehuru dessa ofta varat både längre och 
begynt under farligare förebud. Ro hade hon ingen
städes. Det var som om osynliga röster afton och mor-

*) Ålänningen kallar Stockholm till „stan“. Att fara till 
Åbolänska kusten, kallar han att „fara till Finland“.
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gon ropat till henne från stranden, från hafvet: „Kom 
till oss, kom, kom till oss!“ —

Outtröttlig lefver tron på aningar och förebud hos 
vår svenska allmoge. Folket lefver närmare naturens 
hjärta och lyssnar till hennes underbara röst. Ännu i 
dag önskar det personliggöra de känslor det känner där
vid. Ännu i dag tror det orubbligt på älfvor, tomtar 
och „råd“, på fölgjornas maning, på drömsyner, sådana 
som Gunnars på Lidar och otaliga andra liknande i fom- 
sagan. Förfädernas benämningar har det delvis glömt, 
men själfva saken fins kvar: den bäfvande känslan af 
vördnad för naturens omätliga kraft och storhet och 
dess okända, dunkla, men dock öfver alt framträdande 
eviga lagar.

Ändtligen, — ändtligen var det lördagskväll! Timme 
efter timme späjade hustrun utåt hafvet. —

Intet segel syntes i fjärran, bebådande de sakna
des hemfärd.

Underliga tankar genomisade hennes hjärta. Med 
hastiga steg skyndade hon ned till stranden och sköt 
ut den lilla jullen. Utan eftertanke, utan någon egent
lig vilja och afsikt, endast ledd af sin oförklarliga äng
slan och längtan rodde hon ut på hafvet, som blånande 
utbredde sig i fjärran.

Hon rodde raskt, rastlöst, utan uppehåll. Och till 
utskärn. „Till hafs, till hafs efter far och Erik!“ Så 
ropade det i hennes inre.

Hon rodde långt ut i hafsbandet.
Hon märkte icke, att solen red alt lägre ned från 

himlens höjder; att hafsbruset blef allt dofvare, att af
tonskyn klädde sig i purpur och guld.

Först när nordvästen begynte räta ut sina svarta 
vingar och hafshästarna skaka på sina skinande manar, 
så att yret stod skumhvitt öfver stäf, kom hon till be
sinning.
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„Herre Jesus, hvad tänker jag på!'’ — utropade 
hon och ville vända jullen igen mot hemmet.

Men fjärran lågo nu hemmets fjärdar. Det lilla 
nötskalet låg i ett nu kullstjälpt, och den upp- och ned
vända båten guppade upp och ned, upp och ned på 
böljornas ryggar, tills den vroks mot ett af de otaliga 
klippgrunden i Ålands steniga skärgård. — —

Bittida om lördagsmorgonen voro de båda fiska
rena på benen i beråd att, såsom aftaladt var, rusta sig 
till hemfärden. Men vädret var vackert och hafvet låg 
så lockande till skörd, att Jan Jansson, i hvars själ 
guldets gudom begynt med åren njuta en alt ifrigare 
dyrkan, beslöt, trots sonens brinnande böner, för denna 
dag, endast för denna enda dag uppskjuta hemfärden 
och i stället därtill använda söndagen. Fåfängt för
sökte sonen framställa, huru mycket mor hade gladt 
sig åt att få följa med dem till kyrkan i morgon. Få
fängt försökte han med dystra aningar i hjärtat fram
hålla, huru möjligen detta dröjsmål kunde öka den irn- 
derliga ångest, hon befann sig uti redan vid affarden 
och locka henne till något öfveriladt beslut.

Fadren menade tro på, att mor var ett förståndi
gare kvinnfolk än, att hon skulle grubbla öfver en 
dags längre bortavaro. Desto gladare blefve hon ju, 
om de återvände med en långt rikligare skörd än de 
någonsin hoppats på; hvartill också nu alla utsikter 
förefunnes.

Efter denna kanske första träta mellan far och 
son lade de ut skötan.

Fadren hade varit sannspådd. Fisk fingo de i 
oändlig myckenhet. Om aftonen blänkte skötorna fulla 
af tusen sinom tusen silfverhvita strömmingar, som gi
ngt uppsamlades af Jan Jansson. Först sent på lör
dagskvällen återvände de till fiskläget. Men ingen af 
de två tyktes hafva lust att lägga sig till ro, trots 
dagens styfva arbete.

Långt in på natten satt nu Jan Jansson, nyter
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och nöjd på sitt klippiga skär, ute i hafsbandet. Där 
skänkte en rankig koja de fjärran farande fiskarne åt
minstone ett torftak öfver hufvudet och en brinnande 
hrasa på gråstenshällen, när stormarna tjöto omkring 
knutarna och måsarna med vilda skrän flögo ute bland 
de kala klipporna, klädda endast med enrisbusken, kråk
riset och här och där en Epilobium Angustifolium.

Som sagdt, nyter och nöjd satt gubben Jansson, 
rökte sin pipsnugga och öfverräknade i sitt sinne med 
stilla glädje de många blanka riksdalrar med kung 
Oskars bild på, som han snart skulle få i utbyte för 
sin strömming. Nedstämd och tyst satt däremot sonen, 
sysselsatt med att bota några refvor i näten.

„Hvad i all världen grubblar du på, Erik“, sade 
nu fadren, förvånad och halft förskräkt, i det han plöt
sligt vaknade upp ur sina penningefunderingar och kom 
att kasta blicken på sonen. Denne satt blek och mål
lös, och stirrade framför sig, liksom han gått i sömnen. 
„Kors i Jesu namn, pojke! Hvad går åt dig? Är du 
sjuk?“ —

„Det vet jag inte själf, far“, sade gossen liksom 
uppfarande ur en dröm. „Jag tykte jag såg mor, och 
hon såg alt så blek och eländiger ut, att det riktigt 
skar mig i hjärtat. Det må väl aldrig i herrans namn 
händt något tokugt där hemma.“ —

„Du pratar“, morrade gubben förargad, „det är 
bara skrock och inbillning, som mor satt i dig. Hon 
är alt ett så snält och hurtigt stycke kvinfolk, som man 
gärna kan begära, men i spökeri och tocke där litet 
finsker af sig. Men här är ej tid att drömma, märker 
jag“, fortfor fadren, något mildare, i det han tittade 
ut genom gluggen. „Skyarna rodna till storm och vä- 
dersnurran piper värre än grannas Anna Sann’, när 
hon tar opp psalmen med klockarfar i kyrkan. Så nog 
vore det bäst att vi lämnade hemfärdstankarna. Låtom 
oss nu gå till hvila, Erik. Det är långt lidet. Mojnar 
stormen och ty jag tycker det inte skall blifva så lång-
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varigt oväder utaf, den här tiden på året — så styra 
vi, vill Gud, i morgon hem till mor.“

Sagdt och gjordt. Snart slumrade far och son i 
utkojan på skäret vid sin hemvanda aftonunderhållning, 
blåsten och bränningarnas brus, sedan Erik sakta i en 
brinnande bön anropat Gud att beskydda den ensamma 
modern och lindra hennes ångest. Fadren sof lugnt som 
vanligt, men Erik kastade sig oroligt af och an på sitt 
läger. Först mot morgonen fick han en kort blund i 
ögonen. — —

Med gubbens spådom om väderleken hade det sin 
riktighet. Solen steg så blank och nytvättad ur böl
jornas bad på söndagsmorgonen, som om hon själf äm
nat sig i kyrkan, när far och son öfver det vindstilla 
hafvet rodde hemåt sin tungt lastade båt.

Snart syntes också den välbekanta stugan på sin 
mossbelupna häll. Förunderligt! — Ingen rök hvirflade 
blånande ur den låga skorstenen. Ingen skyndade ner 
till stranden för att, efter vanan, med hand och mun 
välkomna hemfararna.

„Ser ni nu far, hvad jag anat rätt“, sade sonen 
med gråten i halsen till fadren, som med en mörk skugg
ning i anletsdragen först späjat kring stranden, men 
därpå, tyst och allvarlig begynt lasta ur båten. „Mor 
har blifvit ängslig, då vi ej kommo hem på utsatt tid. 
Gud vet hvad hon tagit sig för i sin ångest!“ —

„Du skräflar, pojke“, svarade fadren barskt. „Mor 
har väl gått till Inderby’s för att prata bort en stund. 
Hon kommer väl hem emot kvällsidan. I afton lägga 
vi ut noten vid klippan i hafsbandet.“

Det blef middag. Det blef kväll. — Ingen kom 
gående längs stigen, som ledde till Inderby.

Alt dystrare blef fiskaren i hågen. Sorgsen och 
förgråten tittade Erik beständigt ut genom stugufönstret.

Det blef natt. En oändligt vacker natt. Augusti
stjärnorna strålade stilla i tusental öfver de vida vatt
nen. I det klara månskenet rodde de ut.
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„I morgon kommer nog mor hem igen“, sade Jan 
Jansson, liksom tröstande sig själf, då de lade ut no
ten vid klippan. Intet vidare ord växlades mellan far 
och son.

Mot midnattssidan begynte de draga noten i land. 
„Jesus, hvad hon käns tnng, far“, sade Erik. „Nu ha 
vi säkert en säl i noten.“

Med ett fasans utrop bärgade de in sin fångst. 
Det var — mor!

Länge sutto de två på skäret.
När morgonen ljusnade, rodde de hem. Disig och 

tung hvilade den första höstdimman öfver fjärdarna. 
Men hemstrandens alar glittrade så grant af rimfrost 
och i den uppgående solens första strålar blänkte den 
rika strömmingshögen frestande på stranden.

Liket låg i båten. Erik hade höljt dess ansigte 
med sin söndagsrock af blå fris.

„Nu har ni väl råd, far, att hålla en ståtlig be- 
grafning“, sade sonen bittert, när han lade årarna från 
sig. „Det vardt oss i sanning — en dyr fångst!“

3
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Aina. — En flicka som besökte folkskolan. Bokhandels
pris 30 yii.

Trettonde häftet: Norge förr ooh nu. Efter O. Jensen, G. 
Storm, J. Dyring m. fl. skildradt af P. Nordmann. Bok
handelspris 40 yii.

Fjortonde häftet: Sånger belysande Finlands historié. 45 yii.
Femtonde häftet: En gammal soldat. En lefnadssaga af Oskar 

Behm. — Skildringar från södern, af K. G. Bokhandels
pris 35 yii.

Sextonde häftet: Jerusalems förstöring. Af A. Ingerslev. Öf
versättning från danskan. Bokhandelspris 25 yù.

Sjuttonde häftet: Åland, dess natur, folk och minnen af M. R. 
Bokhandelspris 65 yù.


