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Nej, se af mig får han då icke så mycket som ett öre!” ro

pade storbonden Ole Olsson och slog handen i ekbordet. ’ Har 
inte det här fördömda kriget kostat' blod och penningar nog; 
är det kanske meningen att suga ut oss ända till det yttersta.”

”Han tycker väl han, Stenbocken, att efter som I far är 
den rikaste i socknen” —

”Den som säger det, skall jag skära tungan ur munnen 
på. .. den fattigaste är jag, för ingen har fått släppa till så 
mycket” .. .

”Eftersom I har mest —”
Nu bief Ole alldeles topprasande, han sprang upp och 

stälde sig framför hustrun. ”Fattig är jag,” skrek han till henne, 
med en af vrede darrande röst. ”Fattig som en kyrkråtta!” 
Och dermed neg han för henne, likasom till bekräftelse på 
sina ord.

Hon såg lugnt på honom. ”1 ären röd i synen som en 
kalkontupp, kom ihåg doktorn!”

”Jag tror inte på några qvacksalfvare. Det är för resten 
inte värre att dö af slag än något annat; då slipper man åt
minstone snart ifrån.”

”Åh, det kan allt vara olika!” —
Nu dansade det dyrbara sjöskumshufvudet i golfvet, så 

att det flög i tusende stycken.
”Du kan reta gallfebern på ett helgon mor,” sade han, 

betydligt afkyld genom den skada han vållat sig.
Hon hade på tungan att fråga, om han räknade sig bland 

helgonen, men lyckligtvis höll hon den gången munnen och 
fortsatte sin sömnad.

Ole gick till dörren och ropade med dånande röst:
”Eva!”
Nästa minut stod en lång vacker flicka i dörren och såg 

på honom.

'■zmvmm:
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Han pekade på de kringströdda styckena af piphufvndet 
utan att säga något.

Det gick raskt undan för henne att plocka upp alltsam
mans.

”Hvar håller Erik hus?” frågade fadren.
”Vet inte.”
”Hvad har du haft för dig?” tilläde matmodern.
”Kommer från mjölkningen.”
Som en hurr var hon ute igen. Var det den första frå

gan eller den andra, som färgat hennes kinder rosenröda,t 

Gissar du orätt, så har du aldrig varit aderton år.
Samtidigt stod på stallgården hemmanssonen, den rike 

och högmögne 01 Olssons ende son Erik, en ståtlig och res
lig yngling om tjugo år, med ett mera tankfullt än vackert 
anlete. För ögonblicket var hela hans uppmärksamhet fästad 
vid ryktningen af en häst.

Det var en sextonårig pojke, som verkstälde arbetet, och 
han hade en sådan påfallande likhet med vackra Eva, att man 
vid första anblicken förstod att de voro syskon. Men när 
hon såg folk rakt i ögonen, då undvek han att möta den 
blick, som sökte hans. Med ett ord, han ingaf intet förtroende.

Ändå stod Erik och betraktade honom, som om han icke 
kunde få se en vackrare syn.

”Har far sagt det sjelf?” sporde han efter en stund.
”Ja, i går afse! Blir jag så illa tvungen att skicka nå

gon, så får du gå — sa’ han.”
”Är det karl att skicka i fält?”
”Duger väl till kanonmat.”
”Om jag fick gå!”
”Han, Erik?” Pojken hvisslade.
”Menar du jag inte duger till det?”
”Jag menar ingenting, jag!”
”Hör på du, Nils, när jag frågar vill jag ha svar, och 

innan den andre hann vända sig om, grep han honom i rock
kragen och lyfte honom från marken.

Nils skrek som om knifven suttit på strupen.
I samma stund kom Eva in på gården.
”Hvad gastar du öfver!” sade hon med en viss spotsk

het i rösten — ”vet du inte att det är unge husbonden.”
Denne hade genast satt honom ner igen. ”Nils är just 

en ynkrygg” — sade han.
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”Det är väl derför jag skall ut och släpa” — svarade 
denne — och ruskade på sig, innan han ledde hästen tillbaka 
in i stallet.

”Skall Nils med ut i kriget?” frågade flickan, som nu 
lät alla andra tankar fara.

”Han säger så.”
”Af egen lust går han inte!”
”Far lär ha sagt något.”
”Och det veten I intet om?”
Det låg ett sådant hån i hennes blick, att han kände 

hur han rodnade. ”Tror du kanske jag yrkat på det för att 
sjelf bli fri?” sporde han.

”Jag tror hvad jag vill.”
”Men det är du skyldig att säga mig,” utropade Erik, 

som inte hade så litet af fadrens häftighet.
”Får jag annars stryk?” sporde hon och såg honom trot

sigt in i ögonen.
”Det vet du nog, att det inte faller mig in” — sade 

han och såg helt slagen ut.
”Hvad hade bror min, stackarn, gjort honom — kem- 

manssonen ?”.. . Med dessa ord styrde hon stegen till stallet, 
dit Nils' förut hade gått.

Erik stod och såg efter henne.
I dörren vände hon sig om. ”Far hans har frågat efter 

honom.” Så försvann hon.
”Hemmanssonen” gick långsamt ut och styrde stegen till 

storstugan. Det var märkligt att se hur det unga, nyss förut 
nästan barnsliga ansigtet, i en hast hårdnade i likhet med 
fadrens.

”Jag vånne, jag vore en simpel dräng,” mumlade han... 
”då vore vi lika goda och då. . .”

Det slog hett emot honom, när han steg in.
”Hvad vållar du är så röd i synen?” sade Monika.
”Hvar håller du hus?” sporde Ole.
”Kommer från stallgården.”
”Har den lättingen slutat ryktningen ännu?”
”Vet inte!”
”Hvem är närmare att se till det än du?”
”Tänken I skicka Nils med i kriget, far?” .
”Jaså, det löper redan omkring.”
”Jag ville bara veta om jag sedan skall ta hans syssla?”
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”Du?” inföll modren skrattande.
”Hvarför spörjer du om det?”
”Jag tror kan kar bättre kunskap i yrket än kvad jag 

kar —”
”Det har han väl” —
”Men jag är starkare än kan.”
”Beror på födan,” genmälde Monika.
”Hvart vill du komma med det?”
”Att kan kan gerna sitta hemma på gödning, medan jag 

går ut i kriget.”
”Vår endaste son!”
”Är du galen, pojke!”
”Jag tröttnar vid att gå kär och göra ingenting!'5 — 

återtog Erik. ”Jag är som mors julgris, som bara häfves uti 
det bästa som fins! Gif kreaturet åt Stenbocken, så få Ni 
veta kvad det är värdt.”

Föräldrarne stodo begge och gapade på honom, de visste 
inte om de förstodo honom rätt.

”Vill du ut?”
”Ja far, visst vill jag!”
Fader Ole bara stirrade på honom, och Monika, som såg 

att det började koka, gaf honom en knuff och yttrade mycket 
mildt:

”Kär sonen min, vi ha just talat om din framtid, far och
jag-”

”Hvem bryr sig om den!”
”För hvem är det som vi släpa och arbeta?” —
”Om I gjort det litet mindre, hade jag inte blifvit skäld 

för ”hemmanssonen” i hvart ord.”
”Är det inte en heder” —
”Jo, lika stor som julgrisens!”
”Jag märker allt att det är bäst du snart får ditt eget,” 

sade fader Ole.
”Men då skall han också gifta sig.”
Erik gjorde stora ögon.
”Vi kunde föra upp en gård på den nyköpta hemmans- 

delen.”
”Erik fick sjelf ha tillsynen.”
”Ladugården är i godt stånd, jag skall låta föra dit krea

tur så måDga som rymmas.”
”Utstyrseln ligger färdig, det vet jag.”
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”Torrt timmer fins tillgång på, så arbetet kan börja îe-
dan i morgon dag.”

»Och arbetsfolk tlå?^
”Han skall få så stor styrka han vill, här fins att betala

dem.” M .
”Och fästeqvinna har du också, käre Erik, sa nog går

allt dig i händer.”
Erik hade med yttersta förvåning lyssnat till samtalet.

”Nästan för mycket” — sade han.
”Se så, nu är han heller inte nöjd med det!’ ropade Ole

med ett förnöjdt skratt. _
”Han är det nog, bara han får tänka sig för litet in

föll mor Monika.
”Kära föräldrar!” — .....
”Vi ha nog tänkt på din lycka och talt om hur vi bäst

skulle ställa till för dig.”
”Mor har tyckt du var för ung att gifta dig, hon ville 

inte släppa dig, förstås; men jag, som nog visste att det skulle 
komma, jag gjorde upp saken, så att den blef klappad och 
klar vid det sista stora julgillet... Hahaha! se på honom
Monika!” . . „ . ..

”Jaha du,” sade hon och slog honom pa axeln; sa star
det till. Gå nu och tag far i hand och kom öfverens med 
honom att fara och fria i morgon dag, I ären väntade.”

”Hos hvem?” sporde Erik med stor häpnad.
”Gissar du inte!”
”Nej !”
”Det öfverstiger hans förväntningar,” sade Ole och blåste 
sig som en kalkon. ”Uff, uff!”
”Ser du sonen min, högdjuren söka hvarandra, och när 
här i socknen fans någon jemlik, så sökte jag i grann

socknen ...” _ , ,, , .
”Tänk att kemmansdelarna stöta ihop. Det syns att den

gode Guden vill så ha det” — sade Monika.
”Visste jag inte du skulle tala om det.. . Ser du Eiik, 

Anders Andersson och jag väga ungefär lika, kanske är han 
till och med litet tyngre — fast det tror han då också om 
mig. — Han likasom jag har bara ett enda barn.”

”Och hon tycker om dig Erik!”
”Päron-näsan?”
”Ja, det rår hon då inte för.”

upp

inte
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”Om också hennes näsa vore skapt som ett äpple, så 
hade hon ändå friare så tjockt som gräs, för hvad som fattas 
i skönheten, har hon så mycket mera af i åkrar och ängar 
och kreatur.”

”Jag vill inte ha henne” — sade Erik lugnt.
”Du vill inte?”
”Dervidlag far, har jag min egen vilja.”
Nu bief Oie arg, och hade han haft en annan pipa till 

hands, hade den kanske gått samma väg som den förra.. . 
nu tog han i stället käppen och stötte den hårdt i golfvet, 
medan han sade:

”Hvarför vill du inte?”
Erik hade blifvit mycket blek; han svarade med en rö

relse, som han sökte qväfva:
”Kära föräldrar, I skolen finna mig otacksam, men jag 

kan icke hjelpa att jag nästan vämjes vid allt det goda I bju
den mig. I gören allt dertili och jag intet... Det blir ju 
återigen samma historia om mors feta julegris”. ..

”Jag vånne du och grisen vore der pepparn växer.”
”Det önskade jag också! Endast det att taga sig hem 

igen vore ju ett stycke arbete.”
”Du kan väl åtminstone tänka på saken?”
”Nej mor, inte en timme; gifter jag mig en gång, vill 

jag välja en flicka efter mitt tycke, och kan jag inte vinna 
hennes, så blir jag ungkarl.”

”Du har väl icke redan fästat dig?”
”Så fri är jag” -— sade Erik med en lätt rodnad — ”att 

jag endast önskade att få begifva mig hemifrån.”
Det blef tyst i rummet några minuter.
Då slog Ole käppen i golfvet och sade:
”Det sker inte!”
Erik blef ännu blekare än förut: ”Som I vill far!” sade 

han och steg upp.
”Hvart skall du gå?”
”Upp och lägga mig.”
”Så här dags ?”
'”Jag har ingenting annat att göra.”
”Vill du inte äta?” — jemrade Monika.
”Nej tack!... Var lugn mor, jag lägger nog på hullet 

ändå!” Dermed gick han upp på löftet, der han hade sin 
kammare. Men sofva kunde han inte; han satt vid fönstret
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och såg ut, utau att egentligen se någonting af de yttre före
målen. Deremot såg han mycket tydligt ett par ögon som 
hånfullt betraktade honom. Gerna hade han gifvit både hem- 
mansdel och nybygge,- ja sig sjelf, om de endast velat se på 
honom en enda gång med kärlek... Kunde de icke begripa, 
att det var för syskontyckets skull, som han så gerna var 
tillsammans med brodern, den elake pojken, som hon visade 
sådan huldhet.

Hade Erik blott kunnat höra hur hon just i den stunden 
trätte på brodern!

”Om han kallade dig en ynkrygg, gjorde han rätt” — 
sade hon — ”en sådan är du.”

”1 dina ögon är ingen så god som han.”
”Hvem säger det?”
”Det gör jag! Tror du kanske, jag är lika blind som 

han; men var lugn du, jag gömmer på hemligheten, tills den 
kan inbringa något.”

”Du skulle understå dig?”
”Så röd hon blir i synen och vill ändå inbilla mig att 

det inte är sant!”
”Jag vill bara, att du icke skall draga ondt öfver både 

dig och mig” — sade hon upprörd.
”Ser du inte att han är tokig i dig!”
”Det vet jag inte!”
”Att du kan få honom till hvad du vill.”
”Jag orkar inte höra mer.”
”Yill du att han skall gå ut i kriget.”
”Han lär inte fråga mig till råds?”
”Vet du, Eva, om jag vore i ditt ställe, skulle jag göra 

något för min fattige bror.”
”Hvad då?”
”Jag vill inte gå i kriget.”
”Din kruka!” sade hon föraktligt — ”jag skulle gerna 

gå i ditt ställe.”
Nästa gång som Nils och Erik stodo tillsammans på stall

gården, berättade den förre, att Eva hade sagt, att hon gerna 
velat gå ut med i kriget, så hedersamt yrke tyckte hon det var.

’’Det bevisar att hon har mod i bröstet,” sade Erik och 
höjde stolt hufvudet.

”Skada att de, som det ha, ska’ sitta hemma och skicka 
ut de rädda!” anmärkte Nils.

«
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Erik teg, men han begrep meningen.

Vid denna tid hade underrättelserna om Karl XII:s se- - 
naste olyckor mycket nedstämt det svenska folklynnet. Kung 
Karl var och skulle alltid bli föremålet för svenskarnes kär
lek och beundran; men hans sol gick ner med Pultava-slaget, 
och de otroliga försakelser, som folket måste underkasta sig 
för anskaffande af medel till krigets fortsättande, tillskref man 
regeringen.

Utomordentliga gärder och kontributioner pålades, lån 
upptogos, kronans egendom och hennes redbaraste inkomster 
förpantades, afdrag gjordes till hälften eller tre fjerdedelar af 
embetsmännens löner, och ändå stod man af medellöshet hand
fallen inför de vigtigaste behof, och hade skäl att bäfva för 
en statsbrist, som redan första året uppgick till millioner och 
växte alltjemt, trots alla försök att fylla den.

Den allmänna krediten förföll, handel och näringar rå
kade i lägervall genom de stockningar i rörelsen, som kriget 
förorsakade, och folkets produktionsförmåga aftog, i samma 
mån som Karl XII kallade tusental af sitt lands arbetskraf- 
tigaste män att utan ändamål blöda och förfrysa.

Den indelta armén visade sig otillräcklig, och det gälde 
att stampa soldater ur marken.

Rothållarne anbefaldes att utöfver det vanliga knekte- 
hållet uppsätta nya soldater, de så kallade tre-, fyr- och fem- 
männingsregementena till fots, och de öfriga samhällsklasserna 
fingo likaledes underkasta sig motsvarande offer för att under
hålla trupper. Det såg nästan ut som om kriget skulle komma 
att blifva allas yrke.

Det var inte underligt om under sådana förhållanden al
strades ett missnöje, som grep djupt ned i samhället, och Ole 
Olsson hade många liktänkande.

För honom var det ärfda och förvärfda lifvets högsta, ja 
nästan enda goda.

Att lägga den ena penningbundten på den andra, det var 
hans fröjd, och kassakistnyckeln som han ständigt bar på brö
stet, var en ljuflig påminnelse om de många tusenden, den 
höll innestängd.

Men nu begärde man folk och penningar af honom, och 
derför att han egde mest, ville man också att han skulle gifva 
mest — — —
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Det var att taga hjertat ur bröstet på honom och han
höll igen allt hvad han förmådde.

Så länge det köm underrättelser om att kungen vann 
den ena segern efter den andra, var det alldeles som om han 
fått socker på gröten för intet; men när så de nya utskrif- 
ningarne kommo, när hvar och en måste släppa till det mesta 
han kunde, då syntes honom äran såsom en lyxartikel, som 
rikt folk kunde bestå sig, men som småfolk inte borde bry 
sig om. För sin del ville han hellre ha sina penningar, ty 
de inbringade honom något.

Än värre blef det när underrättelsen kom, att danskarne 
ärnade sig åstad igen att fiska i grumligt vatten. När alla 
svenska trupper voro ur landet, skulle de passa på och taga 
igen Skåne.

Nyheten spred sig hastigt öfver hela länet och samtidigt 
fick man veta att guvernören, grefve Magnus Stenbock, rest 
till Yexiö, för att båda upp folk.

Rothållarne hade fått befallning att taga manskap hvar 
de kunde, men — såsom vanligt -- visste de rikaste bön
derna att undandraga sig och storbonden Ole Olsson tyckte 
sig göra en vacker uppoffring, om han skickade ut en lat, 
sextonårs pojke.

Efter samtalet med föräldrarne hade Erik blifvit tystlåt
nare än förut; men man kunde nog se att han rufvade på
något, fast ingen visste hvad.

Det var en dag i Februari 1710. Skogskörslorna fort- 
gingo som bäst. Då fick man se en hel rad af hästar och 
fordon lastade med virke, som körde rätt in på Ole Olssons 
stora gård.

”Tänk att så många kunna rymmas på en gång!” sade 
Monika, som räknade dem.

”Åh! här är allting tilltaget i stort!” svarade Ole mycket 
belåten.

”Far!... hvilka komma der?u
”Ryttare, tror jag — —
”Är det inte... är det inte” —
”Anamma och regera, det är guvernören!” Med en ha

stighet, som eljest för honom var alldeles främmande, rusade 
Ole ut på dörren, ropande: ;

”Undan med fororna.”
Men det var nu alldeles för sent. General Stenbock var
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redan inne på gården, han hviskade några ord till den unge 
officer, som stod honom närmast, och hoppade af hästen.

”God dag 01 Olsson!” ropade han och räckte handen.
”Herr guvernör!” genmälde denne och bugade ända till 

marken.
”Vil.jen I bjuda mig en bägare öl?”
”Hustru! har du en bägare öl att bjuda vår nådige gu

vernör?” sporde Ole med en röst, som tycktes betvifla att det 
fans en droppe öl i huset.

Monika stod strax bakom på trappan och neg aldra öd
mjukast: ”Om jag har?” sade hon helt förnärmad. ”Har här 
någonsin varit brist?”

Stenbock drog smått på munnen och lät föra sig in i 
storstugan, der han, på inbjudning af den förlägne värden tog 
plats i en af de stora, rikt utsirade stolar, som utgjorde det 
så kallade högsätet,

När han då lät blicken fara öfver rummet, såg han hur 
ända från taket gick hylla efter hylla omkring väggarne. På 
den öfversta stodo silfverbägare, större och mindre, ordnade 
efter höjd och storlek. Sedan kommo tallrikar och slutligen 
också fat af silfver. Till sist skedar, nedstuckna hvar för 
sig, i konstfull ordning.

Ole såg hans blickar; det kändes, som om de drogo bort 
ifrån honom allt livad han egde, och i sitt hjerta förbannade 
han den fåfänga, som förmått honom att sätta sina skatter 
kring väggarne.

Monika kom inbärande med ölet i en silfverkanna ; hon 
steg upp på en bred trappstege och tog ned tvenne bägare, 
som hon omsorgsfullt torkade, innan hon satte dem på bordet.

”Får jag inte bjuda något tilltugg?” sporde hon.
”Har du något mor?”
”Jag föredrar att vänta till middagen,” sade generalen; 

”efter den tröttsamma resan tänker jag hvila ut här tills i 
morgon middag, om I viljen behålla mig?”

Monika tackade för den stora äran och skyndade ut att 
ordna middagen.

Ole beklagade att hans fattiga hus icke kunde visa sig 
värdigt en sådan ära.

I stället för svar tog generalen bägaren. ”Skål!” sade 
han och satte den för munnen.

Ole bugade ånyo och smuttade ur sin.
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”Präktigt öl!” sade generalen. ”Det likasom allt omkring 
mig visar att jag gästar ett rikt hus.”

”Ack, eders nåde!” stönade Ole.
”Hur många barn hafven I?”
”En son.”
”Och hur många döttrar?”
”Ingen.”
”Det är ju besynnerligt, att fattigt folk nästan alltid ha 

många barn, medan de rika ha få eller inga! Yeten I jag har 
sett torparehem, hvarest funnos åtta, tio rödkindade barn; 
det är en vacker syn.”

”Ja, ja!” suckade Ole.
”Och hur sjelfuppoffrande voro de inte: När jag sade till 

dem, vi hotas af en öfverrumpling af danskarne, I ären vis
serligen långt ifrån och hafven, hoppas jag, intet att frukta; 
men tänken på edra landsmän och bröder, som bo närmare 
kusten, och hjelpen dem hvad I förmån!”

”Tror eders nåde det är fara för oss kustbor?”
”Stor fara, Ole Olsson! Nå, veten I hvad de svarade?”
”Att deras stora fattigdom —
”Den talade de icke om, det var deras rikedom jag ville 

dela, och den gåfvo de mig.”
”Rikedom?”
”Deras söner, förstån I.”
”Åhl”
”Från en stuga fick jag tre! Ni skulle ha sett modern; 

det är en af dessa qvinnor, om hvilka historien borde tala: 
tag dem alla tre, sade hon till mig — Gud har gifvit dem 
åt mig, och jag ger dem åt fäderneslandet; mina böner skola 
följa dem.”

”Hade hon flera qvar?”
”Ja en, men han var vanför!”
”Gud hjelpe!”
”Jag skulle kunna berätta eder många sådana drag af 

sj elf uppoffring, synnerligast bland qvinnorna, men jag tänker 
det är som att bjuda bröd åt bagarbarn. I ären nog väl be
kant med sådant förut.”

Ole mumlade något som ingen kunde förstå.
Derefter frågade generalen om det förflutna årets äring, 

och hur han lade sina ord, så lockade han ur Ole Olsson det 
ena förtroendet efter det andra; alldeles som när man söker
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luta på en ärttunna, den slutar inte rinna förr än hvarenda 
ärta är ute; de vilja vara lika goda allesammans.

Ett exempel.
”Ett sådant här hemman ger god behållning?”
”Nej, ytterst liten.”
”Men I hafven mycket folk?”
”Kan icke skötas med mindre.”
”Ringa aflöning?”
”Ohiskligt stor.”
”Men då blir det ju förlust?”
”För hvarje år.”
”På några mark?”
”På många tusende!”
”Och det hafven I nu hållit i med så många år?”
”Ja eders nåde!”
”Och är utan skuld?”
”1 det närmaste!”
”Men då måsten I ju vara omätligt rik?”
”Nej, Gud hjelpe!”
”Ja då sitten I och drifven med mig!”
”Åh, hur kan eders nåde tro!... Saken är den att om 

man förlorar på ett, så förtjenar man på ett annat,”
”Och I räknen endast förlusterna?”
”Dem först och främst.”
”Och sedan?”
”Den lilla behållningen!”
”Jag ser, jag har missräknat mig på eder.”
”1 hvad afseende?”
”Rörande en affär, som jag ville föreslå, men som fordrar 

en man med säker rygg.”
”Affär i spannmål?”
”Det också!”
”Ja — — så illa med mig är det väl inte” — — och 

nu när det gälde att förtjena, gick Ole så långt i uppriktig
het, att han slutligen redogjorde för innehållet i hvarje sedel- 
bundt.

Stenbock insåg, att om det också var en god del skryt 
med i uppgifterna, så hade han i alla fall för sig en af Skå
nes rikaste bönder, och denne var skyldig att göra icke så 
litet för länet, särdeles, som det helt säkert gälde hans egen 
gård och grund.
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Mor Monika kom återigen in, omklädd i stor stass. Det 
finaste spetsstycke ock en bindmössa af guldtyg, med två stora 
rosetter, tronade på hennes hufvud. Kjorteln var af silke- 
brokat och så tjock, att den stod som en klocka omkring 
henne, medan tröjan, likaledes af silke-brokat i andra färger, 
påminte om flaxande påfågelsvingar. < n

”Alla eders nådes officerare vänta derute i matsalen —
sade hon med en djup nigning.

”Så låten oss gå, kära vänner,” sade Stenbock, vid myc
ket godt lynne. ”1 begge äten vid samma bord som jag och
mina officerare.”

”Nej, eders nåde!”
”Hvad nu, det är väl icke gift i maten?”
”Åh, Gud bevare mig!”
Och generalen slog armen om mor Monika. ”Vi gå, mor

lilla; han kommer nog efter!”
Som ett ungt par kommo de tillsammans intågande i

salen, och strax derefter kom Ole Olsson i heldagsrock och 
med förnöjdare uppsyn, än han haft på mången god dag.

Officerarne stodo i en grupp och samtalade, medan Erik 
ett stycke derifrån betraktade dem med det lifligaste intresse.

Nu vändes allas uppmärksamhet till de inträdande. Oak- 
tadt allt motstånd särdeles från Monikas sida, tvingades värd
folket att taga plats på ömse sidor öm generalen.

Erik och husets pigor skulle sköta uppassningen och fylla
på kannorna.

Medan hungern var som värst, talades icke mycket; men 
så hviskade Ole till Erik att han skulle taga upp några bu
teljer af ”det bästa.” Det var gammalt godt vin, som han 
köpt af en Spaniefarare, och riktigt lifvande måste det ha va
rit; ty redan efter första glaset sköt generalen stolen litet från 
bordet, likasom för att skaffa sig utrymme, och derefter bör
jade han berätta om kriget och om kungen: ”1 skullen se ho
nom sade han —, strax före en drabbning, när han rider 
fram mellan lederna, hur gamla ”bistra anletsdrag bli milda 
vid hans åsyn och hur de unga lifvas af lust att strida för
honom.”

”Vi ska’ väl göra heder i dag åt gamla Sverige, eller hui 
gossar?” brukar han säga; och då svara alla soldaterna med 
en mun. ”Om I fören oss an, kung Carolus?”

”Derefter hålla vi chorum!” sade en af officerarne.

WW/Mw,



;;Och sjunga stuudom Stenbocksmarschen” tilläde en annan. 
”Få vi sjunga den nu, general?”
”Gerna för mig, jag skall sjunga med!’1
Och så uppstämdes af sju mansröster följande sång:
”Marsch bussar! gån på uti Herrans namn,
Spännen hanen friskt opp, läggen sedan ifrigt an,
Gifven fyr, bräcken af, tan pliten i hand,
Gån på, frukten ej hvarken mord eller brand,
Gån på för vårt fädernesland!
Att våga sitt lif för sin konung och slägt.
Det är både Gudi och menniskom täckt.
Derför ska vi käckt
I vår blå drägt
Gå på, stå, dundra och slå,
Ja dem klå alla så
Ått de döda ligga neder som strå.
Helt litet vi akta att vi äro få;
I Gudi så äro vi många ändå”
Men åhörarne förblefvo icke längre stumma, de grepo i 

med hela sin själ, och generalen öfverraskades vid åsynen af 
hemmanssonen, som uttalade orden med en känsla, som om 
han varit med i drabbningen, och när alla de andra slutat, 
ännu en gång upprepade:

“Gån på. frukten ej hvarken mord eller brand,
Gån på för vårt fädernesland!“
Ingen mer än generalen fäste uppmärksamhet härvid; 

sinnesstämningen hade blifvit så hög och lifvad, att alla ta
lade om hvarandra.

Under sången hade gårdsfolket kommit in, fader Ole sade 
att de skulle ha öl, och sedan gästabudet var slut, gick gene
ralen omkring ibland dem, han berättade äfventyr från fält- 
lifvet, hur mången ringa bondeson hade tjenat sig upp till ära 
och anseende.

Och allas tanke var nu att gå ut och slåss mot danskarne 
under Stenbocken — —

Att det nya friskare lifvet lockade, var ju naturligt; inen 
det var också detta, att pröfva på, att visa hvad det svenska 
mannamodet dugde till, som låg till grund för att drängarne, 
man efter man, redan samma afton sade sin husbonde att de 
ville följa med generalen ut i kriget.



17

Ole Olsson var beredd på att låta några gå. Men alle
sammans ! Hur skulle han sedan bära sig åt?

Härunder stod hans egen son inne hos generalen och an
förtrodde honom sina önskningar.

“Jag står inte ut här hemma längre”, sade han, ”jag måste 
bort!u

“Hvarför vill du inte vara hos din far?“
“Han vill gifta bort mig!“
“Du har kanske någon annan kär?“
”Erik rodnade och slog ner ögonen.“
“Haf förtroende för mig!“
“Jag vet inte, om hon bryr sig om mig.“
“Fins hon bär i gården?“
“Ja!“
“Den långa fagra flickan?“
“Gåfven I akt på henne?” sade Erik förnöjd.
“Bed henne komma och göra upp eld i spiseln, men dröj 

sjelf qvar härinne.“
Ett par minuter senare kom Eva med ett stort fång ved. 

Hon kastade en flyktig blick åt sidan och lade sedan veden 
på spiseln.

Generalen satte, sig i en stol, så att han noga kunde ge 
akt på henne; Erik stod ett stycke ifrån.

“Du är således fast besluten?“
“Det är jag, general!“
“Men du kan komma hem med en arm eller ett ben 

mindre“ — —
“Får väl det!“
”Det händer ock att du förblir borta!”
”Mina föräldrar äro gamla och ingen annan finnes, som 

saknar mig.”
”Tag hit eldstål och flinta, händerna darra ju på dig, flicka, 

så du kan inte slå eld.”
Hon lemnade honom dem och sprang ut.
”Är du närsynt?” sporde Stenbock skrattande.
”Hej general!”
”Då har kärleken gjort dig blind ... Hon vill inte mista 

dig för allt i verden!”
”Men jag går ändå!”
”Dermed gör du dig sjelfständig !”
”Just det räknar jag på!”
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”Nu gå vi ner tili din far!”
”Jag måste ändå säga Eva —”
”Låt henne vara, hon söker nog upp dig.”
”1 kännen henne inte?”
”Bättre än du, min gosse! de äro sig alla lika ’
”Så får jag väl stå mitt kast.”
Ole Olsson var redan förut alldeles handfallen, men när 

generalen underrättade honom om Eriks önskan, då blef han
som slagen af åskan. 1

”1 hafven redan förut tagit alla mina tjenare” — sade
han — ”är det icke nog!”

”Så går det när man vill behålla allt för sig sjelf och 
inte betänker att man också har pligter.”

”Måste jag derför nu förlora allt.”
”Fäderneslandet hotas af stor fara. Om danskarne öf- 

versvämma eder gård, härja och bränna, önsken I icke att många 
komma till eder hjelp?”

”Jo visst!”
”Sådan är ställningen, derför har jag samlat en trupp

styrka, men i första rummet begär jag att de, som saken när
mast angår, hellre skola lemna af sitt öfverflöd till sina för
svarare, än tvingas afstå det till sina fiender”

”Men jag tror att — —”
”1 kunnen dröja att bestämma eder till fienden står utan

för dörren?”
”Inte det, men —”
”Hör på 01 Olsson, om edra hveteskylar stå ute, när 

åskmolnet närmar sig, hvad gören I då?”
”Jag kör in dem!”
”Edra drängar visa nu mera förstånd än I, ty de gå ut 

emot fienden, när jag säger dem att han är i antågande.^ De 
gå att försvara eder jord och många gifva lifvet derför. 

”Herre Gud, hvad skall jag göra?”
”Kasta all njugghet åsido, tänka att hela landet är edert 

och att I bören göra hvad I förmån att skydda och bevara
det - —”

”Jag ensam?”
”Gören I hvad I kunnen, de andra få göra sitt. Yeten 

I hvad som är svenska bondens värsta fel?”
”Egennyttan kan jag tro!”
”Jo, der han I det! Det är den djefvulen som ständigt
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sticker sig emellan ock hindrar honom att bli för sitt land 
hvad han kunde och borde.”

”Vi få släpa och arbeta så tungt — —1,4 
”Åk strunt, inte värre än vi andra, men I ären lata och 

beqväma af eder —”
”Skall jag först förlora allt och sedan ha ovett till.. . 

det är nästan för mycket — —“
”1 skolen lära att ge af godt hjerta.”
”Hur mycket skall jag gifva?”
”Hvad I icke unnen fienden —“
”Det vill säga allt hvad jag eger —”
”Kunnen I icke skaffa säkerhet för något?”
”Jag vet icke hvart jag skall vända mig.”
”Såsom guvernör för länet kan jag gifva eder en skuld

sedel på banken i Stockholm för de reda penningar I innehafven. 
Edert silfver mån I gräfva ner eller på annat sätt förvara, men 
eder spannmål, edra hästar och slagtkreatur, dem mån I lemna 
åt oss — —”

”Mot skälig ersättning — vet jag--------”
Nu föll Stenbocks hand hårdt på Oles axel. ”Jag har 

från Yexiötrakten samlat ihop alla getaherdar, som finnas i 
Småland,” sade han, ”de gå till flera tusende, och för att 
skaffa dem vapen har jag, jemte goda vänners hjelp, sålt allt 
hvad jag eger af värde. Mina getapojkar äro klädda i ut
slitna vadmalskläder och så brokota som möjligt; jag under
kastar mig den smälek jag derför får lida af danskarne, men 
när de och jag gifva allt hvad vi ega för att skydda eder 
gård och grund, hören I då ha betaldt för den föda, som I 
icke sjelf kunnen bruka och som fienden annars skall taga?” 

”Jag blir en utfattig man!”
”Det är jag redan!”
”Mig bjelper ingen!”
”Gud gör det, om vi redligt verka hans verk.“
Det stod hårdt för generalen att bringa Olof till förnuft, 

och han gaf mera efter för nödvändigheten än för öfvertygel- 
sen. Slutligen öfverlemnade han hela omsorgen åt Monika, 
och hon visade genast detta praktiska förstånd, som alltid ut
märker qvinnan i stunder af verklig fara. Inne i skogen fans 
en jordkällare, som låg mellan träden och lätt kunde döljas 
medelst risqvistar; dit bars allt silfret under natten. Spann
målen lassades på alla fordon, som funnos att tillgå, och hä-

- ... , • ” Wz- ............: ....____ : ~ .... TTZ i ti Hnn iii-
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star och oxar förspändes, för att tidigt på morgonen afgå till 
Malmö.

En stor drift af kor och får. skulle medfölja.
Fader Ole, skulle sjelf bege sig till staden med sina pen

ningar.
”Ville han bli qvar” var der det ingenting som hindrade, 

menade Monika, hon och tjenarinnorna stannade hemma på 
gården, och blef fara å färde, finge de väl gifva sig af.

I första dagningen aftågade fororna.
Sedan fördes generalens och officerarnes hästar fram. . Der 

var också en för Erik.
Åfskedet från föräldrarne var inte mångordigt; det bru

kas icke bland bönder, men känslan är inte mindre varm och 
sann för det.

Ingen Eva hade synts till, och det kostade nog på Erik, 
att han skulle resa utan att få säga henne ett farväl. . . Om 
han skulle förtro sig till Nils?... Nej det ville han inte!

Men när han så tagit afsked af föräldrarne och medan 
generalen ännu stod qvar och skakade hand med mor Monika, 
skyndade han ut för att söka henne —- finnas måste hon 
väl — —

Der stod hon ju utanför dörrn, gråtande.
”Eva!”
”Åh kors, är det Erik —”
”Vet du af att jag reser?“
“Mor sa’ det och — och —”
”Hvad menar du Eva —”
“Jag har allt varit — — stygg —“
“Mot hvem?“
”Mot honom Erik —“
”Hur så du?”
”Det vet han nog och nu — nu vill jag bara be honom 

— in-te va-ra — ond —”
”Räck mig handen.”
”Hvad skall han med den —”
”Se nu snällt på mig en gång.”
”Nej låt mig slippa ■—“
”Vill du inte vi ska bli goda vänner i sista stunden, 

”Jo, visst vill jag det!”
Men i samma stund hon vände sig till honom, låg hans

Eva
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aim kring hennes hals och den varmaste kyss brann på hen
nes läppar.

”Säg att du älskar mig, Eva?”
”Ja!” hviskade hon.
Men i samma stund öppnades dörren, och generalen kom 

ut — — —
Hon blef röd som drypande blod, men han smålog och 

sade, i det han klappade henne på hufvudet: ”Lycka till, mitt 
vackra barn! . .

Erik var längesedan sin väg.
Hon måste springa ut för att se affärden.
Han nickade och såg på henne med riktigt strålande ögon 

. .. nej, nu såg generalen också och skrattade ... då fick hon 
lof att springa igen ... hvad skufle han tänka om henne. . . 
en fattig ringa flicka, som låter kyssa sig af en hemmansegare- 
son .. . hvarför kunde hon icke hålla i med att se ond ut... 
Stackars liten Eva, det gick omkring i hennes hufvud — hon 
hade så mycket att sörja öfver, och ändå erfor hon en glädje, 
en lycka, sådan hon aldrig förr känt... Erik höll henne 
kär!... Det förstås, att det visste hon förut, men nu hade 
ett enda ögonblick gjort klart emellan dém och det skulle 
hon aldrig glömma. . . Få honom kunde hon inte tänka på, 
derför skulle hon bege sig bort, när han kom tillbaka; till dess 
skulle hon taga hand om allt; de gamla trodde kanske inte 
hon dugde till något... för att hon aldrig velat ställa sig in.

Der satt mor Monika och gret!
”Lägg det inte på sinnet, mor, han kommer nog igen.”
”Det kan en sådan der hjertlös varelse säga; du vet 

inte du, hvad det är att hålla någon kärare än sig sjelf.”
”Nej det förstås, men hur ska vi nu styra — — —”
”Gör hur du vill —”
Och det fick Eva hålla i med i tre dagar; på den fjerde 

väntades fader Ole tillbaka, och då var det som Monika känt 
att nu ålåg det henne.

Från tidigt på morgonen var hon uppe och såg sig om
kring öfverallt, och det visade sig att Eva haft godt förstånd 
med allt hvad hon gjort.

De få återstående kreaturen voro ordentligt skötta, hä
sten var ryktad som far ville ha den.

Men öfverallt var det tomt och ödsligt —
”Är du ensam qvar på gården, Eva?”
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”Ja mor, de ha begifvit sig af allesammans.”
”Bror din också?”
”Han skulle ju bli soldat, sa far.”
”Men hur ska det här gå?” . _
”Bra, tänker jag; det är inte mer än jag kan sköta.
Fader Ole kom riktigt tillbaka som sagdt var; både mor 

och Eva gingo ut för att taga emot honom. Han såg sig om
kring, mörk i synen, lät Eva styra för hästen och^ gick in i 
stugan, utan att säga så mycket som ’ Guds fred en gång.

Mor följde efter, hon såg honom hänga upp helgdagsroc- 
ken på sin spik, taga ner och sätta på sig hvardagströjan och 
derefter slå sig ner i den gamla länstolen framför ekbordet.

Tobaksskrinet och pipan var framme, men hvad kom nu 
åt honom, han rörde inte vid dem utan satt bara orörlig och 
såg framför sig.

Hur hon vred och vände på sig, den stackars Monika, 
stickstrumpan riktigt flög mellan händerna på henne. .. slut
ligen måste hon gripa sig an och sa: ’Hur har Erik det?

“Bra!“
Så blef det alldeles tyst igen ... Om icke Monikas qvicka 

fingrar vändt strumpan så flitigt, skulle man trott dem vara 
döda begge två, och så sutto de en lång stund.

Men så kom Eva in med en mugg varmt öl; den stälde 
hon framför honom och sade:

”Drick, käre far, det skall göra eder godt.“
Yid åsynen af muggen var hans första känsla att säga 

ett vresigt ”nej ;“ men uttrycket i hennes röst kom honom att 
se upp, och då mötte han ett par så vänliga ögon, att det i 
stället blef med en förnöjd grymtning han tillät muggen stå 
qvar.

Hon gick ut igen, men kom strax tillbaka med ett stort 
vedfång . .. Den gången darrade hon inte på handen när hon 
slog eld, och snart flammade det högt i spiseln ....

”Får jag vända eder stol, far, I är bestämdt frusen ...” 
Och tänk, han reste på sig och lät henne göra så. ”Drick 
nu också“ — sade hon — och satte muggen i handen på 
honom.

Om det nu var ångan af ölet som steg honom i näsan, 
men han tömde verkligen muggen till sista droppen och gaf 
henne den sedan tillbaka.
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Då tog hon pipan och stoppade den, och så tände hon 
en sticka.

Han såg undrande på henne.
“Se der far! — —”
Monika trodde knapt sina ögon, Eva fick be honom att 

taga pipan, hon tände den åt honom och der satt han nu och 
rökte.

Flickan drog fram spinnrocken och hjulet gick snart i svind
lande fart.

Men ingendera sade ett ord.
Då rann henne så klart i hågen den der gästabudsdagen, 

som blef så ödesdiger för hela gården, och nästan omedvetet 
började hon gnola:

”Marsch bussar, gån på, uti Herrans namn .. .”
Men då brast det lös för Monika, det riktigt regnade 

ur hennes ögon ner öfver strumpan och — hvilket under — 
det ryckte till i ansigtet på fader Ole och han snyftade till 
ett par gånger.

Men Eva hade glömt hela verlden utom sin Erik, orden 
kommo allt tydligare fram dch det var med full och klar röst 
hon sjöng:

”Helt litet vi akta att vi äro få;
I Gudi så äro vi många ändå!”
Men större öfverraskning väntade.
”Ja Stenbocken, det är en karl det” utbrast fader Ole — 

”maken fins inte!”
Både mor och Eva läto händerna falla, tungbandet hade 

lossnat på far.
“Han höll tal på Malmö torg, mån I tro.“
”Hva sa’ han?” —
“Han talte om den förlorade sonen som förspilde sina 

egodelar och sedan gick ut i främmande land och i sin stora 
nöd fick mätta sig med svinadraf... Det menade han skulle 
också bli vårt öde, om vi icke stredo för vårt land, liksom 
det vore vår egen gård och grund. Och den som ingen sådan 
har, sade han — den har ändå någon torfva kär framför andra, 
den stuga der han är född, eller den graf der hans moder 
hvilar! Har han det inte — utbrast han — ja då är han 
sämre än kreaturen, ty de återvända hvarje qväll till det väl
kända båset.“

Och så visade han på sina getapojkar, en ohiskelig hop,
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trasiga och broketa, men unga och oförvägna. ”De här poj- 
karne ska’ hjelpa mig att hålla danskarne härifrån”, sa han. 
”1 Malmöbor bören visa eder tacksamma emot dem, ty dessa, 
som intet hafva, de ska nu gå ut för att skydda eder egen
dom och edra lif.”

”De buro väl fram allt hvad de hade.”
”De gjorde likasom jag, fast jag tror nog det kostat på 

många af dem, lika så mycket som mig.”
”Hur gick det med våra drängar?”
”De exercera hvar dag med de andra. Generalen håller

strängt på exercisen.”
”Och Erik?”
”Som de andra.. . Alla äro nu lika goda” tilläde Ole

med en suck.
”Komma danskarne?”
”De äro redan här.”
”Herre Gud!”
”De ha stigit i land vid Råå fiskeläge och ha tagit Hel

singborg.”
”Stanna de qvar der?”
”De rycka öfver Kristianstad in i Bleking.”
”Gud hjelpe oss!”
”Hvad gör generalen?”
”Han far omkring som ett yrväder, flera regementen ha 

kommit. . . det sägs att han skall ha 14,000 man, men 8,000 
af dem a’ bara getaherdar och annat löst folk, 6,000 äro 
ryttare och det är väl de som ska’ görat. ”

”Hur många ä’ danskarne då?”
”Det lär ska vara en riktigt grann här, både ryttare 

och fotfolk, 16,000 man.”
”Hvad är det då värdt för oss?”
”Stenbocken sa’ att vi äro mycket, mycket starkare, för 

det vore strunt till getapojke, om han icke kunde taga mmst 
två danskar på sin del.”

”Och hvad svar fick han?”
”Att de skulle taga minst tre!”
”Skrytsamma pojkar!”
”Nog sågo de ut, som de tänkt sig till det alltid, när 

de gåfvo sig i väg.”
”Äro de redan borta?”
”Ja, i morse, der både skrattades och grets, så illa



25

rustadt folk har väl aldrig gifvit sig ut. Hela regementet va’ 
klädda i getskinspeisar och träskor, men de voro lika glada 
för det.”

”Såg I Nils, far?” dristade Eva att fråga.
”Ja, han var vid godt mod.”
”Och Erik?” inföll Monika.
”Han kom bland rytteriet, och bad helsa att han skulle 

låta höra af sig, när det blef något af.”
”Nu kojnmer det väl till strid uppe i Bleking.”
”Gör väl det ... Så nog har jag låtit plundra mig för 

intet” . .. mumlade Ole mellan tänderna.
En lång tystnad inträdde. .. hvar och en hade nog med 

sina egna tankar.
”Hvem har skött om huset här?” sporde Ole slutligen.
”Eva.”
”Ensam?”
”Det är så litet” svarade hon.
”Alla borta?”
”Ja! ”
Eva styrde om med qväilsvarden och till de begge qvin- 

nornas stora glädje åt Ole sin gröt med större aptit än van
ligt. Det var som om han velat förvissa sig om att det verk
ligen fans något i huset att äta.

Följande morgon, när han kom ut, fann han mor i kö
ket och Eva på vedbacken.

I trettio år hade Ole Olsson endast sett på, hur andra 
arbetade för honom. .. han gjorde så nu också och snart 
gick han in i stugan och satte sig som vanligt i den gamla 
stolen och tände pipan, ty någon försakande natur var han 
visst inte.

Men att sitta der allena och tänka på allt hvad han för
lorat, hur dumt det var att ge så mycket.. . och kreaturen 
sedan, och så Erik ute i kriget.”

Den bästa stunden på dagen var då mor och Eva sutto 
inne; den senare sjöng och emellanåt talte hon om små hän
delser i hemmet, som de gamla inte visste om, men hvilka var 
till heder för honom, som låg dem begge närmast om hjertat.

Följande morgon kom Eva in i kammaren medan Ole 
ännu låg. ”Skynda er upp far,” sade hon ”danskarne äro 
icke långt borta.”

Han var inte sen att åtlyda uppmaningen, men hvad 
Historiska Berättelser. II. 2
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skulle han sedan göra. Ville de taga det lilla som fans qvar,
inte kunde han hindra det.”

Emellertid hade den modiga flickan skyndat att lösa den 
bästa kon; hon ledde den ett stycke in i skogen till hölidret.
”Ät bara inte ihjäl dig, ’Blomman’ min”, sade hon och
stängde igen om det vackra djuret. Hästen, fåren och hön
sen dref hon ut ur ladugården, de fingo reda sig så godt de 
kunde.

En liten tiggarpojke hade medfört nyheten om att dan- 
skarne vore på återvägen till Helsingborg och att de rastat 
under natten några mil derifrån.

Monika bar sina kryddpåsar till källaren, och hon glad
des i sitt sinne åt allt hvad Stenbocken tagit. ^

Med Evas hjelp rullade hon upp flera tunnor öl. ’Het
skall vara att smörja dem om munnen med,” sade hon, ”så
dant lär nog behöfvas

De voro ännu sysselsatta dermed, då ett helt regemente 
danska ryttare sprängde in på gården. ”Hemmansegaren Ole 
Olson!” ropade anföraren.

”Det skall väl vara jag det.”
”Ortens rikaste karl?”
”Har varit!”
”Hvem har då varit här?”
”Stenbocken !”
”Den djefvulen ! Har väl lemnat något?”
”Ja, väggarne;”
»Vi ha satt fram hvad vi ha qvar,” sade Monika och 

visade på ölet.
”Först ska’ vi dricka, sedan ska vi nog undersöka om 

I bedragit oss. Ve eder då!”
”Skaffa något tilltugg,” sade anföraren till Monika, ”an

nars svarar jag inte för hur det går.”
Så släpades ut en tunna smör, två andra med bröd, 

några fläsksidor och ett par ostar. ”Det är allt hvad jag 
har!” sade hon.

Soldaterna läto sig väl smaka, och allt tycktes gå så bra 
man kunde önska.

När matförrådet var slut, befalte officern fram mera, 
och på Monikas förklaring att hon ingenting hade att ge, gaf 
han ordres om visitation.

Likt lössläppta vilddjur rusade soldaterna genom hela
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byggnaden från vinden ända ner i källaren; der var ett vä
sen och skrik, ett slående i dörrar; bord och stolar kastades 
öfver ända, kistor brötos upp, och det för roflystnaden gagn
lösa innehållet slängdes i golfvet.

Under tiden hade en annan afdelning begifvit sig till 
stall, logar, matbodar, öfverallt der man trodde sig finna nå
got som kunde tillgripas; endast en ko stod och råmade i 
båset, denna blef ögonblickligt utförd, slagtad och styckad, 
men hvad var väl det mot hvad de hade väntat att finna.

Ole hade redan förut gått in i stugan; han hade vinkat 
åt Eva att följa och med dödsbleka kinder sagt till henne: 
”Jag bär på mig generalens revers; det blefve min död om de 
toge den.”

”Låt oss gömma den annorstädes — —”
”De skola nog finna den, om inte du -—”
”Skall jag gömma den?”
”Ja, men sedan får du inte gå ifrån mig.”
”Jag stannar gerna qvar”, sade hon och satte sig bred

vid honom.
Officern kom strax derefter in. ”Jag tror ändå inte att 

Stenbocken gjort så rent hus som här är,” sade han förbitt
rad. Här är svek på färde, och för att utröna det, skolen I, 
Ole Olsson, sjelf undergå visitation.

Bonden reste sig. ”Men I rören icke henne,” sade han 
med en flammande blick.

”Är hon ert barn?”
”Ja!”
”Hur många hafven I?” »
”Blott ett!”
En korpral fick befallning att följa Ole Olsson till sof- 

kammaren.
”Eva!” ropade han nästan förtviflad.
”Var utan fruktan far!” sade hon och tog lugnt ner en 

yxa, som hängde på väggen.
Officeren betraktade henne med välbehag. ”Du är väl 

icke så sträng, som du låtsar” sade han.
”Jag är en hederlig flicka.”
”Du känner min makt.”
”1 kunnen få lära känna min.”
”Skulle du ha mod att slå till?”
”Ja, herre!”
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”Och om jag nu säger, att du skall bli fri, med vilkor 
du ger mig en kyss.”

”Så gör jag det inte!”
”Akta dig!”
”Jag är inte .rädd!”
Han ville gripa tag i henne, men yxan hven i luften 

och löjtnanten hade tre fingrar mindre.
”Det skall du få betala!” skrek han.
Men i nästa ögonblick ljöd utifrån: ”Svenskarne komma, 

svenskarne komma!”
Han rusade ut på gården, signalpipan ljöd.
”Alla man till häst!” ropade löjtnanten, som med sin blö

dande hand, måste kasta sig upp på hästen. ”Tänd eld på 
rucklet!” tilläde han och ilade bort i fyrsprång, och soldaterna 
följde efter så hastigt de förmådde; ingen gaf sig tid att full
göra den erhållna befallningen.

Den svenska ströfkår, som förföljde dem, ilade pilsnabbt 
förbi, och derefter var det lika tyst på gården, som före de 
danskes ankomst.

När Eva lemnade det dyrbara papperet tillbaka till 
Ole, sade han: ”hvadan kommer blodet ... och se der, der 
ligga tre fingrar, tror jag?”

”Dansken ville gripa efter hvad som icke hörde honom 
till och då — —”

”Bra gjordt Eva; en annan gång aktar han sig bättre, 
ty nu är han bränd.”

Redan följande dag förnams kanondunder från Helsing
borg. Förmodligen var det endast någon förpostfäktning, ty 
svenskt rytteri och fotfolk skyndade ditåt på skilda vägar.

Dagen derpå, som var den 28:de februari, började skjut
ningen tidigt på förmiddagen och den höll uti i flera timmar. 
Nu förstodo de att den afgörande striden stod, och fruktan 
och förskräckelsen var lika stor hos alla tre.

Fader Ole hade slagit upp bibeln; han läste högt derur, 
och de begge qvinnorna lyssnade så andäktigt som deras stora 
ångest tillät.

Skjutningen fortfor några timmar; sedan blef det allde
les tyst. .. Hur hade det gått! ...

”Lefver Erik!” suckade Monika.
”Sårad är han väl åtminstone!”
”Du gode Gud, beskydda honom!” bad Eva sakta.
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När de gamla hade lagt sig, smög sig Eva nedåt vägen; 
hon tänkte att hon skulle träffa någon, som kom derifrån och 
kunde bringa underrättelser.. . Det var till och med inte 
omöjligt att Erik kunde komma för att se till sina gamla 
föräldrar.

Mycket snö hade fallit, och det var svårt nog för henne 
att komma fram.

Månen tittade emellanåt fram mellan molnen, och som 
det dessutom var snöljust, kunde Eva se framför sig ett bra 
stycke.

Då blef hon varse en person, som närmade sig — han 
var inte alldeles så lång som Erik — kunde det vara Nils, 
som kom med bud.

Hon började springa, men stannade efter några minuter 
helt häpen öfver att afståndet icke minskades mellan dem 
begge .. . Hon ville ropa, men kunde icke få fram ett ord — 
då — ja, det var ingen synvilla, skuggan gled förbi henne 
och hon kände igen — Nils.

Hon blef stel som is, men så snart besinningen återkom, 
gaf hon sig till att springa allt hvad hon förmådde, tillbaka 
till hemmet.

Det var inte tvifvel om att Nils var död, och hon bad 
Gud för hans själ, bad af hela sitt hjerta!

Påföljande morgon, sprängde en ryttare in på gården. 
Det var verkligen Erik.

”Vi ha segrat!” ropade han.
Nu blef det ett jubel, och under tusende afbrott berät

tade han, att danskarne blifvit drifna på flykten och hade 
sökt skydd bakom Helsingborgs vallar, derifrån de skulle iff- 
skeppa sig.

”Är det möjligt!” ropade alla.
”De högfärdiga danskarne hånade bocken och hans geta- 

pojkar,” sade Erik, ”men nu ha de fått veta hvad vi duga 
till. Redligt ha Stenbockens soldater hållit sitt löfte att 
segra eller falla.”

”Jag önskade ingen dansk kommit undan”, sade Ole.
”Fyra tusen äro döda och sårade.”
”Hafven I icke tagit några fångar ?’
”Omkring tre tusen.”
”Det var bra!”
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”Dessutom tjugo kanoner, kela trossen och en stor kop 
fanor.”

”Hvad hade danskarne här att göra?”
De ha vräkt en förfärlig hop spannmål i sjön och dess

utom dränkt 6,000 hästar, hellre än att låta dem blifva vårt 
byte.”

”Hvad säger generalen?”
”Han är strålande glad och så äro alla man träffar. . . 

De säga att efter det sorgliga Pultava-slaget, var det en stor 
lycka att det här inträffade.”

”Blir det nu slut på kriget?”
”Nej far, de norske komma också med i striden, och 

derför skall generalen nu tukta dem.”
Ingen yttrade ett ord, men alla hade samma tanke. Slut

ligen var det Erik som bröt tystnaden.
”Far, jag vill bli soldat” sade han.
”Vill du nödvändigt mista armar och ben?”
”1 sådana här tider får man icke bara tänka på sig sjelf. 

Generalen ger ett sådant exempel, att lite hvar vill efterfölja 
det. Han är nöjd med mig och har sagt jag kan vinna be
fordran. Kanske kommer jag en vacker dag hem som korp
ral och hjelper er att sköta hemmanet. Går det annorlunda

stuper jag, så fins alltid någon kamrat, som kan bringa 
er bud derom.”

”Hvem ska vi då ge vårt åt?”
”Åt hvem I viljen.”
”Jag vet ingen. —”
”Låt mig då råda. Den som tar omsorg om eder, går 

i mitt ställe.”
”Hvem är det?”
”Eva, trodde jag.”
”Jaså hon — —”
”Vi få väl tänka på det, om så illa skulle vara,” sade 

Monika gråtande.
”Ja vi få väl det, för Eva är nog bra,” tilläde fader Ole, 

”och jag vill inte mista henne.”
”Låt mig säga dig några ord mellan fyra ögon,” gen

mälde Erik till flickan.
Föräldrarne sågo begge undrande upp på dem.
”Jag vet att Nils är död,” sade Eva bleknande.
”Hur vet du det?”
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”Vi möttes på vägen.”
”Hur dags?”
”Mellan 8 och 9.”
”Så vid pass dog han.’*
”Kan tro det.”
”Du har inte talt om det,” sade Monika.
”Nej, hvad var det värdt.”
”Jag har något enskildt från honom att säga dig.”
”Det var en annan sak.” Så följde hon honom.
”Jag underrättade honom om att vi begge vore öfver- 

ens,” sade Erik, och han bad att du för den skull ville för
låta alla de gånger han retats med dig för denna sak.”

”Jag skall endast minnas Nils med kärlek” svarade hon.
”Och mig, Eva, skall du också minnas mig med kärlek?”
Hon vände sig ifrån honom.
”Om Gud låter mig lefva,” sade han ”och jag vänder 

tillbaka, då skall du, ingen annan än du bli min hustru — 
— så vida jag icke är en sådan krympling, att du inte vill 
veta af mig — och då, lika väl som om jag aldrig vänder 
åter, skall allt mitt blifva ditt — mina föräldrar äro förbe
redda, och jag skall skrifva till dem ytterligare om samma 
sak — längre fram.”

”Nej Erik — det vill jag inte — —”
”Medan jag är borta skall du vårda och omhulda dem, 

och kommer jag aldrig åter, blir du dem nog en god och 
tillgifven dotter. De ha nu ingen annan än dig.”

”Allt hvad jag kan vill jag göra.”
”Tack!” han tryckte henne i sin famn och skyndade 

hastigt tillbaka till föräldrarne.
Begge räckte honom sina händer och han höll dem länge 

i sina. Det blef icke heller nu mycket taladt, men när de 
skildes från hvarandra greto alla tre, och fader Ole vände 
sig bort, likasom blygdes han för en sådan oroande svaghet.

Erik begaf sig genast af, och till afsked svingade han 
sin hatt, då han nickade åt de hemmavarande.

”Jag undrar hvad han sade Eva?”
”Qvittar mig lika,” svarade Ole.
Lifvet på gården blef härefter så till vida förändradt att 

några tjenare anstäldes i de afgångnes ställe; men svårighe
ten var att få karlar. På qvinnor var deremot ingen brist. 
Synnerligast var det en mängd enkor som sökte arbete; de

- :
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ville plöja oeh så, ingen möda syntes dem för tung, allenast 
de kunde förtjena födan åt sina hungrande barn.

Ole var som i skärselden, -han visste ieke hvad han 
skulle företaga.

Monika och Eva öfverlade med hvarandra och de kommo 
öfverens om att den svagaste af qvinnorna skulle hafva till
syn öfver barnen, medan de andra förrättade arbetet så godt 
de förmådde.

En ung karl på träben ville köra plogen, en annan, med 
endast en arm, sade sig kunna hugga timmer. Den tredje 
med blott en arm och ett beu, sade sig duga till hvad helst 
man önskade.

Det • var ett elände utan like, och fader Ole underka
stade sig det, på samma sätt som en svår operation, den man 
inte kan undvika.

Det är sant att Monika och Eva underlättade mödorna 
på ett märkvärdigt sätt.

Efter hand bevisade det sig att de andra qvinnorna inte 
heller voro så oäfna.

Det var likasom den ömhet och omtanka, som visades 
deras barn, ingifvit dem sjelfva insigt i saker, om hvilka de 
förut icke haft begrepp ... En qvinna, som sysselsatt sig med 
sömnad i staden, lärde sig att gräfva, att plantera rotsaker 
och dylikt; en tvätterska skötte kreaturen, tjärnade smör 
och gjorde ost. Monika åtog sig ingenting bestämdt, men 
hon var med om allt och deltog i allt, medan Eva var hen
nes trogna hjelparinna.

Men så kom tiden att vårsådden skulle företagas.
Hvem skulle verkställa den?
Ole gillade hvarken den ene eller andre.
”Om jag skulle försöka,” sade Eva.
”Du duger inte till det.”
”Ån fårklipperskan?”
”Intet qvinfolk.”
”Du sjelf då, far?”
Han gapade på henne.
”Jag gjorde det i min ungdom.”
”Nå så bli ung på nytt nu.”
Det dröjde en lång stund, innan han svarade. ”Jag får 

väl lof, efter ingen annan finnes.”
Men från den dagen blef fader Ole som en ny menni-
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ska; han deltog i arbetet lika träget som alla de andra. Det 
kändes tungt nog i början, den late tycker bäst om att göra 
ingenting, men nöden drifver hund i band, och hvad som i 
början var en tvingande nödvändighet, det blef snart ett dag
ligt behof. Det dröjde inte många månader innan man fick 
böra fader Ole säga:

”Den som vill äta, ban skall ock arbeta.”
Och bur förändrad ban under tiden blifvit! Vänlig ocb 

hygglig mot alla människor.
Det fans ett stort stengärde ett stycke från gården. Der 

växte naturligtvis ingenting, ocb de som förstodo sig på så
dant, sade att det var rent af ett underverk att ett sådant 
kunde finnas midt emellan bördiga åkrar.

De riktigt kloka menade att det en gång i tiden varit 
ett berg derpå fläcken, men så kom kristendomen och ett li
tet kapell blef bygdt på berget, ocb alla fromma i granska- 
pet gingo dit för att hålla bön. Men inne i berget bodde en 
ond jette, och han pinades ocb våndades af sången, ocb en 
dag när de hållit på dermed längre än vanligt, blef han så 
rasande, att han gick ut och slog igen dörren efter sig med 
sådan fart att berget flög i tusende smulor. Men se kapellet, 
det bars oskadadt på englavingar ett långt stycke derifrån, 
ocb de bedjande visste ingenting om hvad som händt, förr än 
de kommo ut ur kyrkan ocb funno att berget var borta. Det 
var naturligtvis de som upplyst om bur det gått till med allt
sammans; men fader Ole sade- alltid att jetten gerna kunnat 
sopa stenarna med sig när han gick, ty den städningen ville 
nog ingen annan åtaga sig, så att nu fingo de nog ligga qvar 
till domedags ottan.

Men för Gud ocb en qvinna är ingenting omöjligt. För 
bvar morgon tog Eva hela barnskaran med sig. ”Plocka, 
plocka sten, mina små,” sade bon; ”den som får största hö
gen, får ost på smörgåsen.”

Ocb derefter kunde man räkna trettiotvå små flitiga bän
der, som kånkade sten till kanten af gärdet. Lyckan var att 
stenarne bvarken voro stora, ej heller lågo djupt nere; med 
ett ord, det öfversteg icke deras krafter.

Ole sade genast: ”det är som att tömma hafvet med 
fingerborg, men under tiden göra de ingen annan odygd, 
och derför må de gerna hålla på.”
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Men tre månader derefter sade han: ;;Det här blir ett 
godt jordstycke framdeles.”

Under tiden hade bref kommit från Erik, som innehöll, 
för det första: att norrmännen fått draga sig tillbaka inom 
sina bergmurar; för det andra: att han nu dagligen ritade 
kartor och inhemtade de kunskaper, som erfordrades för en 
krigsman.

”Generalen kallar mig sin getapojke,” skref han ”och 
som jag nog märker, att det är ett smeknamn, bär jag det 
gerna — — Här i Stockholm hör jag mycket talas om ställ
ningen i landet och den är jemmerfull. Pesten griper allt
mera omkring sig, hungersnöd och ‘ fattigdom råder nästan 
öfverallt och ingen utslgt till bot finnes. Kungen och rege
ringen draga hvar åt sitt håll; der nere hos oss höllo alla 
med kungen, men här har han många emot sig och de säga 
att det aldrig slutar väl.

”Jag sporde generalen, som de nu kalla fältmarskalk, 
härom och han svarade: om huset brinner, bör man icke först 
släcka elden innan man frågar hvem som tändt på? Jo visst 
sa’ jag. Nå väl, så låtom oss först göra slut på detta olyck
saliga krig och sedan det är gjordt, laga så för framtiden, 
att inte en allena kan ställa för alla.”

”Kungen är ännu qvar i Turkiet, och alla dagar hoppas 
man få underrättelse om att han begifvit sig derifrån. Yore 
han bara här igen! Det önska både vänner och fiender.” —-

I Skåne var sinnesstämningen nedtryckt, och oron i 
sinnena stegrades genom de underrättelser, som öfver Dan
mark kommo öster ifrån. Kyska zaren sade anfallit Fin
land, intagit Yiborg och härjade och brände skoningslöst.

Det var allom bekant att på Själland drogs mycket 
krigsfolk tillsammans och man visste nog att så snart dan- 
skarne vågade, skulle de ånyo erbjuda strid. Många anhän
gare hade de också på svenska sidan, och dessa skrockade 
ständigt om att Skåne skulle bli danskt, det kunde inte 
hjelpas.

Det hade egentligen varit detsamma för Ole huru det 
blifvit, allenast han fått behålla sitt i fred och ro, men nu 
kom det till att icke räntorna utföllo. Allt gick till kriget, 
man hoppades kunna betala honom när bättre tider komme.

Monika visste sig aldrig förr ha sett honom gråta, men 
nu gjorde han det; den som gjort penningen till sin gud,



sörjer förlusten deraf lika bittert, som vore det hustru och 
barn.

”Käre, vi har ju hemmanet qvar,” sade hon ”och det ger 
oss mer än dagligt bröd.”

”Men jag nöjer mig icke med det!” ropade han i ett 
utbrott af sin forna häftighet, jag är roffad, bestulen och den 
här dyrbara handlingen är nu mera värd ingenting.” Och 
dermed, kastade han den till golfvet och trampade på den.

”Ären I från vettet, far, ropade hon förskräckt och ville 
taga upp den.

”Jaså, du tror mig inte, jag vet väl inte hvad jag sä
ger; så skall jag visa dig hvem som är husbonde. Och så 
slet han papperet ifrån henne och vipps på elden med det.

Hon stod slagen af häpnad och såg på hur det brann, 
och elden hade den gången en kylande verkan, ty Ole bief 
blek som ett lik och började skaka af frossa.

Ingendera sade ett ord åt den andra, hon gick ut till 
sitt arbete, men han blef sittande inne den dagen och ingen 
undrade heller på det.

För att det nu skulle vara riktigt på tok, så kom på
följande morgon rike Anders Andersson körande i vagn; han 
hade ”päronnäsan” med sig. Hon skulle se sig om litet här 
och hvarstans, efter som de skulle till Köpenhamn, sa’ far 
hennes, och nog tycktes det också vara hennes afsigt, så snodde 
hon omkring.

Mor Monika måste riktigt låta pumpa sig, synnerligast 
i allt som angick Erik, och flickan sade henne i förtroende, 
att 'blefve han officer, så kunde han vara säker på att få 
hvem han ville.

Under tiden berättade storbonden för Ole att han hade 
en särskild orsak för resan till Köpenhamn. De danske ville, 
som hvar man visste, gerna ha igen Skåne, och för att nu 
ställa sig väl med bönderna, så köpte de in de reverser, som 
svenska banken hade gifvit ut, och betalade dem fullt och 
med löpande ränta.

Ole bief röd som blod. ”Hur ska de sedan få igen sitt?” 
frågade han.

”Det angår inte mig! Jag lofvar bara att gå dem till
handa, hvad jag förmår, och dermed är saken klar. Nu har 
jag sport att I likasom jag visst lär ha en vacker fordran 
på banken.”

• A A,,,;



36

”Jo så är det allt.”
”Nå, följ med, så får I ut pengarne.”
”Nej, jag kan inte” — sade Ole oeh vred på sig, som 

om kan suttit på brännande kol.
”Är det för edens skull?”
”Hvilken ed?”
”Att stå danskarne bi, vet jag. Den båller man, om man 

vill, men annars mister man sitt —”
”Det är allt hvad jag gjort.”
”Hör nu, I ären väl aldrig så galen att ha skänkt efter 

eder fordran?”
”Jo, det är just bvad jag gjort” — sade Ole oeh blåste 

upp begge kindbenen.
Storbonden gapade af förvåning. ”Det är väl aldrig möj

ligt?” sade han.
”När sådan nöd är i landet, får man icke bara tänka på 

sig sjelf.”
”Hvad rör det mig? Jag sköter mitt och bryr mig icke 

om någon annan.”
”Jag vet nog hur danskarne fara fram, när de komma 

öfver en.”
”Mig ska’ de väl skona, som tänker hjelpa dem.”
”Egennyttan är den djefvul, som ständigt sticker sig emel

lan och gör att vi bönder aldrig bli för vårt land hvad vi 
kunde och borde.”

Det var Stenbockens ord han uttalat. Han hade aldrig 
tänkt på dem, och nu lågo de likasom färdiga och kommo 
fram nästan som af sig sjelfva ... Han riktigt baxnades för 
dem.

Men det gjorde också Anders Andersson. ”Endera har 
Ole förlorat vettet, eller också kommer verldens sista tid” — 
tänkte han för sig sjelf. Men högt sade han: ”Det är väl 
inte värdt vi tala vidare om den saken,” och så sneglade han 
på honom.

”Nej, det är det inte.” Men dervid kunde Ole icke 
återhålla en mycket djup suck.

Men just den ingaf storbonden mod. ”Får jag säga min 
mening” — sporde han.

”Hvad gagnar det, när det ändå blir vid hvad som är!” 
utropade Ole förbittrad och slog med handen i bordet. ”Vill
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du veta mer, så skall jag säga dig, att jag bränt upp doku
mentet för att aldrig komma i frestelse att göra det gällande.”

”Det är lögn!”
”Der kommer Monika, spörj henne.”
”Svara mig mor, hvar har han bankreversen.”
”Han kan väl säga det sjelf” — sade hon och blef röd 

i synen.
”Är det sant att han bränt upp den?”
”Ja, nog är det så!”
”Jaså! Ja, kom då barn, här ha vi inte mer att göra!” 

Efter ett kort afsked reste storbonden med sin ”päronnäsa”, 
men kvart han kom, berättade han om hur galet Ole Olsson 
burit sig åt.

Följden blef emellertid den att Ole Olsson bief vida om
kring beryktad för att vara ortens märkligaste bonde; han 
hade skänkt större delen af sin förmögenhet till Eikets bank.

Från sin egen son fick han bref, som innehöll, att rätt 
var det gjordt af honom; i så trängande nöd borde ingen efter- 
sträfva mer än dagligt bröd; för egen del gjorde Erik det 
heller inte.

Och så gick det alldeles som när man i stark motvind 
får stickor och strå i ögonen. Yänder man hem igen, så får 
man vinden på ryggen och den drifver en kanske både fortare 
och längre än man haft lust till. Ole blef stursk öfver sin 
fosterlandskärlek, den skaffade honom både anseende och be
röm. Så väl det ena som det andra var för honom något 
nytt ; öfver sin egennytta hade han i hemlighet blygts litet 
smått, men öfver sin stora uppoffring kunde han stoltsera, 
och det tröstade honom till någon del åtminstone. Yar han 
allena, kunde han slå sig för hufvudet och säga: ”Mina vackra, 
kära pengar, jag kunde hafva eder nu, om icke .. . ”Men han 
undvek helst att tänka derpå och vistades derför mest ute 
bland folket, och de sågo nu mera upp till honom med vörd
nad och undran. Den som haft mycket pengar och gifvit bort 
dem är inte lik andra menniskor, och fader Ole hade den 
glädjen att bli stäld högre än alla andra.

Att en sådan ställning kunde bli ganska farlig, hade han 
inte en aning om.

Erik hade nu snart varit borta i tvenne år; han följde 
med fältmarskalken, exercerade soldater och skref att han blif-
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vit en krigsman, som endast önskade få pröfva på hvad han 
dugde till.

I början af 1712 kom återigen bref ifrån honom. Kun
gen skulle nu komma hem — skref han — och fältmarskal
ken hade fått befallning att möta honom i Polen med en stark 
armé. Men att få ihop en sådan under närvarande omstän
digheter, det hade sig icke lätt och kunde endast ske genom 
stora enskilda uppoffringar. Frågan gälde nu icke mer eller 
mindre än att godtgöra det förflutna och återtaga de länder, 
som gått förlorade genom kriget. ”Rådet arbetar af alla kraf
ter på att utrusta flottan” — skref han — ”och far kan icke 
föreställa sig hvilka uppoffringar som här göras. Jag tror 
det snart nog skulle anses för en skam att behålla för sig 
en silfversked, och dagligen komma hundradetals vigselringar 
till banken. I går sade jag till fältmarskalken att jag skulle 
be far göra hvad han kunde. ”Jag har tänkt på det samma” 
— svarade han — ”aldrig har jag så misstagit mig på en 
menniska. Jag trodde Ole Olsson egennyttig och utan delta
gande för fäderneslandets nöd, och han har gjort långt mer 
än jag väntat. Helsa honom att Stenbocken numera äter med 
träsked, sedan silfret gått till munderingspersedlar, och säg 
att får jag tid en gång i lifvet, skall jag skära en bägare af 
elfenben till den redlige fosterlandsvännen Ole Olsson; det 
blir min tack för hvad han sänder af sitt öfverflöd — —”

Ole Olsson stirrade på brefvet, så att det såg ut som om 
ögonen skulle krypa ur sina hålor.

Det var som att begära hans hjertblod — och han öfver- 
lade med sig sjelf hur litet han möjligen kunde gifva . .. Men 
hvad skulle Erik säga, han som var med om när silfret la
des ner i källaren, och Stenbocken, som sett det, när det 
satt kring väggarne. Den fördömda fåfängan, som lockat ho
nom att hålla fram det för allas ögon .. . Ku kom straffet.

”Skall jag taga fram det!” sade Monika,
”Hur mycket?”
”Alltihöpa förstås!”
”Ållt-i-ho-pa — —?”
”Käre, låt det gå på en gång, det skall ändå dit.”
”Hvarför skall det?”
”1 kunnen icke ge mindre än de andra.”
Der sade hon ett sant ord, och det träffade också.
Storbonden Ole Olsson kunde inte ge mindre än fältmar-
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skalken, grefve Stenbock, som hade gifvit allt hvad han egde, 
och nu åt med träsked; det skulle hädanefter Ole Olsson också 
göra; när det gälde fäderneslandet, kunde och borde den ene 
vara lika god som den andra.

Derför sade han till Monika: ”Tag alltsammans, men jag 
vill inte se på.”

Men. när hon tog en stor säck med sig och gick, då satt 
han allena för sig och betänkte hur han, som var en så mäkta 
rik man, nu mera egde endast gården.

Hur hade det inte gått småningom . . .
Under öfverläggningen härom kom Eva in. Hon hade 

småningom blifvit honom mycket kär, och utan att någonsin 
ett ord blifvit taladt derom, var det alldeles klart att hon och 
ingen annan skulle ha Erik till man.

”Hvad går åt dig?” sade han, när han såg att hon gråtit,
”Det är för fars skull —”
”Så, du tycker det är synd om mig?”
”Ja, om mor också.”
”Du må tro, det kostar på.”
”Hur skulle det kunna annat.”
”Att för alltid ta afsked af — — —”
”För alltid?” utropade hon — —
”Inbillar du dig att så mycket som en fingerborg kom

mer tillbaka.”
”Talen I om silfret far?”
”Ja, hvad annat?”
”Det är ju alltsammans förgängliga ting, hvad bryr jag 

mig om det.”
”Hvad talar du om då?”
”Om Erik!” utbrast hon — ”Jag har väl aldrig tänkt 

säga det, men om jag icke mera får se honom — kan det 
så gerna komma. Yi hålla af hvarandra, och han har sagt 
att när han kommer tillbaka, vill han taga mig till hustru. 
Det är något som jag vet I aldrig skolen samtycka till, och 
derför tänker jag heller aldrig på det. .. men återse honom 
en gång hade jag väl bra gerna velat — fast det är det 
samma, träffas vi inte här i lifvet, så blir det i ett annat.”

Medan hon sade detta — städade hon rummet och satte 
undan hvad som var i olag.

”Det är ruter i henne” tänkte Oie, ”hon gråter inte en 
gång. Jag håller också Erik kär” — sade han.

'■mmM
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Underligt vore väl annat.”
Men hustru väljer jag sjelf åt honom.’
Det kan jag väl tro.”
För resten har jag redan gjort det.”

Hon såg hastigt på honom.
”Ja, du känner henne inte.”
”Det samma kan det vara.”
”Hon heter Eva.”
Hur hon häpnade och rodnade.
”Jag väntar på att hon skall ta mig i famn.’
Ja det gjorde hon då också. ”Käre, käre far!”
”Det är bara egennytta, ser du, jag vill icke byta bort 

dig mot alla mina pengar.”
”Dem han I dock saknat så mycket.”
”Dig skulle jag sakna mycket mer.”
”Hvad står här på?” sade Monika, i det hon klef in ge

nom dörren.
”Begriper du inte det?”
Nu är det en gammal sanning att en sonhustru sällan 

är sin svärmor riktigt till lags. Det var väl orsaken hvarför 
Monika svarade: ”Visst värdt att tala om det nu, när han 
skall ut i krig.”

”Men han skall komma tillbaka, jag är viss på att han 
gör det,” utbrast Eva.

”Och delar vår fattigdom,” genmälde Ole.
”Vi ä’ rikare nu, far, än vi någonsin varit,” inföll Mo

nika, ”ty nu hålla vi af hvarandra. Kom hit flicka, nu vill 
jag också taga dig i famn.”

Silfret blef riktigt afskickadt, och derefter kom en liten 
biljett från Stenbocken, innesluten i ett bref från Erik. Den 
innehöll endast dessa ord:

”Gods och guld kunna vi icke taga med oss härifrån, 
men väl minnet af att vi försakat oss sjelfva, då vi offrade 
det på fäderneslandets altare. Heder och tack från Magnus 
Stenbock.”

”Jag skall bära det på bröstet i stället för den der ve- 
xeln” — sade Ole, och så gjorde han också.

Erik skref att han hoppats få resa hem på några dagar, 
men brådskan blef allt större; under vårdagarne skulle den 
första truppafsändningen afgå till Rügen och i början af som- 
marn den andra till Stralsund.
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Sedermera kommo muntliga rykten om att skeppen af- 
gått, lastade med manskap; det berättades, att några af dem 
blifvit drifna tillbaka mot Blekingska kusten, men från Erik 
hördes icke ett ord. Det var troligt att han skrifvit och bref- 
vet förkommit; man sade så till hvarandra, men hvar och en 
var lika orolig för det... I sin nöd togo de sin tillflykt till 
bönen. Den som — utom sedvänjan — knäpper händerna 
till innerlig bön, gör det af behof att söka hjelp hos den Ende, 
som förmår att gifva den.

Sommaren gick utan att något bref kom. Årets äring 
utföll temligen klent, kronoskatterna voro deremot nästan oer
hörda, och det gälde för litet hvar att se till hur det skulle 
gå ihop.

Ole bief ofta mörk i synen, men de begge qvinnorna 
köllo modet uppe, både på honom och sig sjelfva. Hösten 
kom, men inga bref hördes af.

Det hotade att bli en bedröflig jul. Det var sammaledes 
för hela landet, och nu hade man lärt sig att dela lika. Brygd, 
bak och slagt blef helt annorlunda än förut, allt måste göras 
mångdubbelt större, men betydligt sämre, ty otaligt många 
flera munnar måste mättas, krymplingar och tiggare öfversväm- 
made landet, och det har alltid varit svensk sed att mätta 
den hungrige. Särdeles under julen kan han räkna på dukadt 
bord.

Sorgen och saknaden efter ende sonen, var under dessa 
dagar nära att bli Monika öfvermäktig, men Eva bevisade sig 
vara af äkta skrot; hon gjorde allt för att muntra de andra, 
och ehuru hvar och en kunde begripa att hennes bjerta sved, 
förrådde hon det inte ... Men så var det också hon som först 
skulle få lönen.

Sjelfva juldagen kom bref från Erik, och det var hon 
som först tog emot det.

Det blef en glädje.
Fader Ole öppnade och läste. Erik hade skrifvit från 

olika ställen. Nu var han i Mecklenburg och en stor strid 
hade stått vid Gadebusch d. 9 December, der hans älskade 
general och fältmarskalk återigen vunnit en lysande seger öf- 
ver danskarne.

”De voro oss som vanligt mycket öfverlägsna” — skref 
han — ”men Stenbocken blef ändå den vinnande. Af mina 
föregående bref veten I att jag blifvit befordrad. Nu har jag
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efter det här sista blifvit löjtnant; det är vida mer än jag 
förtjenat, ty jag har endast gjort min pligt, men det gläder 
mig, för eder skull: löjtnants-far, löjtnants-mor och löjtnantska, 
ty jag vet nog I tänken ständigt på eder Erik.”

Glädjen och jublet tog ingen ända; allt folket skulle in 
för att höra brefvet och dricka löjtnantens skål, hvem som 
menades med löjtnantskan, sades inte, men gissades af alla.

Så vackra drömmar som nu drömdes och planer som gjor
des upp! Försakelserna kändes mindre bittra, sedan man fått 
en förhoppning att lefva på; förhoppning om återseende, om 
lycka och glädje för hela lifvet.

Nu väntade de inte att erhålla några bref så snart, och 
inga kommo heller. Månad efter månad gick. Så sades det 
att Stenbock blifvit tvungen att draga sig in åt Holstein, se
dan han förut bränt Altona, till hämd för att danskarne bränt 
Stade. Derefter blef det alldeles tyst; ingen visste hvar han 
kunde uppehålla sig.

I början af Maj kom en invalid till gården med helsnin- 
gar från löjtnanten.

Denne hade skrifvit, men brefvet som vanligt icke kom
mit fram.

”Fältmarskalken ligger med hela sin armé i Tönningen. 
Han är omgifven af fiender på alla sidor,” sade mannen, ”och 
illa ser det ut.”

”Kan han inte slå sig igenom?”
”Det vore detsamma som att låta slagta 11,000 man, och 

det har han inte hjerta till.”
”Så får han väl ligga qvar.”
”Så länge ammunitionen räcker.”
”Och sedan?”
”Dagtinga.”
”Med hvem?”
”Konungen af Danmark*”
”Hans värsta fiende.”
”Det vet han nog.”
I första dagarna af Juni kom den bedröfliga underrättel

sen att Stenbock, af brist på lifsmedel, gifvit sig fången åt 
kungen af Danmark; men det hade skett på goda vilkor; mot 
100,000 ^pecier skulle både chef och armé släppas lösa igen.

”Låt oss sälja kreaturen, pantsätta hemmanet, göra allt 
hvad vi förmå!” ropade Ole.
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De jordiska egodelarne hade på senare tider blifvit för
underligt lättrörliga för honom.

Penningarne sändes till Stockholm; der hade borgerska- 
pet allena skjutit tillsammans 8,000 specier. Summan blef 
full genom allas förenade bemödanden, och den afsändes också.

Nu väntade man få höra att fångarne återfått friheten ; 
men månad efter månad gick — så kom en dag underrättel
sen om att Stenbocken blifvit insatt i ett hårdt fängelse, att 
en del af armén tvingats svärja danska fanan, att andras hol
los instängda samt att danskarna, som vanligt, brutit sina 
löften.

Det blef en jemmer, en förtviflan öfver hela landet; den 
ena förskräckliga nyheten kom efter den andra. Den ryska 
tzaren eröfrade hela Finland, tillsammans med Danmark ho
tade han att tränga in i riket, och ”det gamla Sverige var 
vordet en kropp, hvars mesta senor voro afskurna och större 
delen af blodet ur ådrorna förrunnen.”

Det var i början af September. Hos Ole Olsson var 
äunu mycket höstarbete ogjordt, ty man led brist både på ar
betskrafter och ök. Den dugligaste karlen var husbonden sjelf 
och han gick en morgon och sådde sin åker, undrande på att 
han i så många år kunnat lemna det åt andra; då såg han 
en vandrare närma sig, men gaf ej vidare akt derpå, utan 
fylde ånyo sitt förkläde med sädeskorn, då en röst sade helt 
nära:

”Käre far!”
All säden låg på marken, när han vände sig om och ut

ropade: ”Erik!”
De togo hvarandra i hand, men yttrade icke på en lång 

stund ett enda ord.
”Vi trodde du var död.”
”Kan nog tro det.”
”Kom nu, det här får vara!”
Hand i hand gingo de till gården; der stodo Monika och 

Eva. Den förra brast i gråt och den senare uppgaf ett gläd
jerop.

Glädjen måste erfaras, den kan icke beskrifvas, och der- 
för låta vi dem vara för sig sjelfva en stund tills de senare 
på aftonen sitta hand i hand ute på förstuguqvisten.

”Jag träffade honom dagen innan jag begaf mig af” —
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sade Erik — ”det var af gunst och nåde jag fick slippa in i 
fängelset.”

”Hvad sysselsätter han sig med?”
”Han skrifver stundom, så svarfvar han eller skär i trä 

eller ben. Jag har allt med mig den bägare, som han lof- 
vade eder, far.”

”Den har han kommit ihåg?”
”Han glömmer inte sina löften, oeh ingen som känt ho

nom, skall någonsin kunna glömma så ädel herre,” förklarade 
Erik med djup rörelse.

”Tror du icke de släppa ut honom?”
”Det akta de sig nog för; ingen har uträttat så stora 

ting som han, med så små medel, och ingen har så förstått 
att elda till tapperhet och mod såsom han. Den som varit 
med vid Helsingborg glömmer aldrig hur Stenbocken satte lif 
i getapojkarne.”

”Har du fått behålla namnet?”
”Ja, och ett annat vill jag aldrig ha. Att kallas Sten

bockens getabock är den största heder, som jag eftersträfvar.”
”Men kamraterna dina?”
”De kalla mig så, jag har tagit mig det namnet.”
”När bief du sårad?”
”1 Köpenhamn, af en dansk öfverste, som tyckte jag gick 

för långt utom ledet,”
”Och då högg han till dig?”
”Hugget hade nog tagit värre, om handen varit färdig på 

honom.”
”Hvad fattades den.”
”De tre mellersta fingren.”
”Är det möjligt.”
”Dem miste han här.”
”Här?”
”Eva högg af dem!”
”Då hafven I allt henne att tacka för att jag är kommen 

tillbaka,” sade Erik.
”Och dig för att vi fått rå om henne under dessa pröf- 

ningens dagar. Hädanefter tillhör hon dig.*’
Nu blef återigen icke mycket taladt, men till följande 

söndag togs ut lysning för de unga, och tre veckor derefter 
stod det mycket enkla bröllopet, dervid endast gårdens folk 
voro närvarande,
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Hugget i axeln gjorde Erik oförmögen till krigstjenst åt
minstone för längre tid*

Derför begärde och erhöll han afsked ur tjensten. Han 
ville helt och hållet egna sig åt åkerbruket.

”Det är ett godt och friskt arbete” — sade han — ”och 
jag tror det skall bli mig kärt.”

”Men vi äro fattiga nu.”
”Nej far, vi äro rikare än förr, ty vi hafva lärt att älska 

och tjena vårt land.”
”Men det har kostat vackert.”
”Hur mycket tan I med er härifrån far?”
”Minnet af hvarje god gerning,” tror jag att han sa’, gen- 

raln, Stenbocken.”
”Och han som lärt detta åt eder och mig och många tu

sende, han försmäktar nu i ett hårdt fängelse, medan vi njuta 
af frihet och hem. Yet I, fader, jag skulle sörja mig till döds, 
om jag icke vore viss på att allt hvad han gjort för Sverige 
och Sveriges folk, det varder honom vedergäldt der ofvan.”

Det bästa förhållande rådde mellan far och son; de hade 
gemensamma intressen och arbetet var gemensamt för dem lik
som för Monika och Eva.

Låt förtroende och kärlek förena några menniskor och 
du skall få se hur lycka och glädje skola växa upp som vår
blommor omkring dem. Men utsås tvedrägtens frö, blifva de 
till törne och barr.

Det säger sig sjelft att hela landet lika djupt skulle gri
pas af de olyckliga politiska förhållandena. Konungen kom 
visserligen tillbaka 1714, men oredan blef derefter icke min
dre. Ett uselt mynt infördes, och eländet nådde slutligen sin 
höjd. Missväxt och hungersnöd, krig och örlig, brist öfverallt 
och den hårdaste framfart mot allmogen; under sådana förhål
landen måste missnöjet komma, men fördragsamheten hos fol
ket vittnade om ett hjeltemod, som nästan fördunklade konung 
Karls och hans karoliners.

Den ll:te December 1718 blef Karl 12:te skjuten vid 
Fredriksten.

Redan året förut hade den ädle Magnus Stenbock dött i 
dansk fångenskap.

Yåra vänner der nere i Skåne hade under landets bedröf- 
liga ställning bringats till fattigdom; men när bättre tider 
kommo, hemtade de sig småningom och kommo derunder till
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insigt om att hvad man förvärfvar genom ärligt arbete, har 
större värde och medför större välsignelse, än det som man 
erhåller genom arf.

Eva skänkte sin man tre söner.
De gamla föräldrarne lefde länge och fingo glädjas åt sina 

barns lycka.
Hvad Erik framför allt lärde sina barn, det var att älska 

Gud och fosterlandet. Så hörde man honom ofta sjunga till
sammans med tre späda barnaröster:

”Gån på, frukten ej hvarken mord eller brand,
Gån på för vårt fädernesland.”
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Till salu i bokhandeln :

Sftaska historiska berättelser
i romantisk form af F . . t.

I. Smedsonen från Örebro. 1 kr. 50 öre.

II. Gustaf II Adolfs ungdom. 1 kr.

HL En ädel drottning. 1 kr. 50 öre.

IV. Carl Xll.s drabant. 2 kr.

V. Illiana (från Gustaf IH:s dagar). 1 kr. 50 öre.

VI. Kungen och Riksdagsmannen. 1 kr. 50 öre.

— Arbetet förordas åt hvarje svensk läsare; i klara 
drag, med dramatisk kraft och liflighet upprullar förfin taf- 
lor och framställer personligheterna, (G. A.)

— Förfin berättar med talang, hans stil är behaglig 
och det valda ämnet är i hög grad tilltalande. (Sk. Pin.)

— Pörf. eger förmågan att, med bibehållande af den 
historiska sanningen, framställa sina berättelser i en roman
tisk form, som fängslar och drager uppmärksamheten till sig.

(Ö. P.)
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