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I.

Fångsten.

1.

Vid Kyrksundet, vester om Tjörn, funnos i 
fordna tider sex runda stenpelare, benämnda S:t 
Olofs valar eller vårdar, uppmurade på ett högt 
berg i Klöfvedals socken. Sägnen förmäler, att de 
i långt svunna tider haft lif och gestalt. De voro 
nemligen de troll, som försökte hindra konung Olof 
från att för fulla segel gå igenom det grunda, knappt 
för småbåtar tillgängliga, Kyrksundet, när han kapp- 
seglade med sin broder Harald, som tog vägen utom- 
skärs. S:t Olof, såsom nämnde konung kallas, hade 
då i vredesmod förvandlat de sex trollen till lika 
många stenpelare. Enligt en annan sägen hade 
konungen, såsom ett minne af den underbara genom
seglingen, om hvilken det i en gammal visa heter:

“Sä seglade de *) förutan allt mehn, 
der veko för dem Mde stock och sten“,

låtit uppresa dessa stenpelare för att tjena till sjö
märken.

) S:t Olof och hans män.
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Af de sex pelarne hafva ett par nedrasat. Den 
högsta af de fyra qvarstående har en längd af åtta 
fot. Genom tidens åverkan och kanske äfven i 
följd af yttre våld, har en af pelarne gjorts ihålig, 
samt erhållit det betecknande namnet “kyrkan“. 
Från denna plats har man en vidsträckt ntsigt öfver 
hafvet med dess öar, holmar, skär och seglare.

En stormig höstdag 1720 stodo två resliga män, 
den ene iklädd fiskardrägt, utanför nämnde “kyrka“ 
och förde ett lifligt samtal, allt under det de ofta 
pekade utåt hafvet, der ett till utseendet ganska 
stort fartyg vräktes omkring af de våldsamma brott- 
sjöarne.

“Det der har då inte många timmar qvar“, 
yttrade efter en kort paus den äldste af männen, 
och hans små svartbruna ögon lyste af en hemsk 
eld. “Det är ett svårt bråthaf1) i dag.“

“Ja, det var länge sedan en dylik storm rasade 
här“, inföll den andre och såg uppmärksamt utåt 
hafvet. “Se bara, hur skutan vräker.“

Den äldste, som bar liskardrägten, mumlade 
ett par otydliga meningar för sig sjelf, strök der- 
efter det våta, fladdrande håret bakåt nacken, och 
sade, i det han lurande fixerade den andre:

“Det är hårda dagar för oss, fattige fiskare. 
Sjön ger snart sagdt ingenting, och ...“

“Jag förstår dig, Bål“, afbröt den yngre. “Men, 
se dit ut! Tror du inte att sjön i afton skall af- 
hjelpa våra bekymmer?“

En nervös skakning ristade Båls kropp. Ett

) Bråthaf kallas de vägor, som bryta öfver slcären. Störtsjö.
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par gånger for han med båda händerna öfver pannan 
liksom för att reda de tankar, som stormade in 
på honom. Sedan han lugnat sig en smula, utbrast 
han:

“Men, om någon skulle ...“
Han fullbordade ej meningen. De oroliga blic

kar, han kastade omkring sig, afspeglade tydligt 
den ängslan, som besjälade honom.

“Åhjo“, talade han mera för sig sjelf', under 
det han mätte den lilla platsen framför kyrkan med 
stora steg, “anters L) hade vi nog lika hårdt väder, 
och många skutor purrade djupet, utan att vi dock 
fingo något godt af dem. Det vore väl besynner
ligt om ej den der .... Herr Michael“, utropade 
han plötsligt och grep den andre häftigt i armen, 
“jag vet, att vi äro öfverens. Det här tillfället 
kanske ej återkommer så snart. Och dessutom“, 
fortfor han med lägre stämma, “gömmer nog hafvet 
hvad det en gång fått i sitt våld.“

“Ja, det är rätt väl, det“, svarade Michael Koch, 
som var komminister under fadren. “Anters gömde 
det åtminstone ostindiefararen och hela hans be
sättning.“

“Det minnes jag nog“, inföll Bål. “Han var 
vid samma storlek som den der, der ute.“

En skarp blixt genomskar i dessa ögonblick 
den allt mera mörknande rymden. En kort stunds 
uppehåll och dånet af nödskottet från det med 
stormen kämpande fartyget rullade fram öfver 
“kyrkan“.

) An te vs = I fjol.
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“Ännu ett“, utropade Bål, när den andra blix
ten syntes. “Nu är det liög tid för oss att börja, 
om ban ej skall undgå oss. Plar ni förstått mig?“

I stället för att svara skyndade Michael Koch 
att med den största ifver sammanföra grenar och 
qvistar, och inom kort flammade ett väldigt bål, 
en falsk fyr, från platsen framför “kyrkan“. När de 
båda männen hunnit riktigt öfvertyga sig om, att 
bålet ordentligt fattat eld och ej af sig sjelft skulle 
slockna, ilade de utför berget till den nedanför 
belägna S:t Olofs källa, samt afvaktade der hvad 
som komma skulle.

Yid skenet af den falska fyren skyndade de 
närboende fiskrarne till platsen. Hvar och en kunde 
lätt ana hvad som var på färde, ty dylika falska 
tecken användes ej sällan för att leda sjöfarande 
till undergång.

Bland dem, som styrde kosan ned till Kyrk- 
sundets strand, befunno sig äfven magister Michaels 
fäder, prosten på Tjörn och före detta huspredikanten 
hos fältmarskalken Rutger von Ascheberg, Michael 
Christiansson Koch, samt den smått förmögne bon
den Tufve på gården Stordal i Stenkyrka socken.



Ett skeppsbrott är i och för sig sjelft ett för
färligt skådespel att åse, men när det framkallas 
af vinstbegäret och lusten att förstöra, då är det 
ännu mera fasansfullt.

Utan att ana tillvaron af den falska fyren, styrde 
fartygets befälhafvare rakt på dess sken. För sent 
märkte han den öfverhängande faran. Bränningarne 
hade då redan gripit skeppet, och lång tid hann 
ej förgå, innan det var mer än till hälften sönder
slaget.

Förtviflade kastade sig besättningen i båtarne. 
En af dem slogs i spillror innan den nådde land 
och hvarje lif gick förloradt. Den största båten 
hann visserligen kusten, men rönte här ett mot
tagande likt det de skulle erfarit hos Söderhafvets 
vildar.

På ett gifvet tecken af Bål framstörtade nem- 
ligen en hop tj örnfiskare och anföllo de så godt 
som värnlösa sjömännen. Några af dem värjde sig 
med förtviflans mod, men deras af arbete och vakor 
försvagade krafter dukade snart under.
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Magister Michael Koch hade deltagit i morden 
pâ de skeppsbrutna, likaså den förmögne Tufve. 
Efter massakern möttes de i närheten af “kyrkan".

“Det är allt bra att ibland ha ett bö *) i far
vattnet“, hviskade magistern.

“Ja, hvarför skulle han vara så enröjen2) och 
sticka näsan inom skären“, ifylde Tufve och lät 
höra ett kort, obehagligt skratt. “Hade han haft 
en flättare 3), skulle han nog undkommit oss. Men 
hvarför ser magistern så ängslig ut?“

“Jo, det ska’ jag säga dig, Tufve“, svarade 
Michael Koch efter en stunds funderande. “Jag 
fruktar att någon kommer att anmäla saken för 
länsmannen.“

“Hvem skulle det vara?“
“Gissar du inte det?“
lufve funderade en god stund. Derpå yttrade 

han tveksamt:
“Det måtte väl aldrig vara Kjell?“
“Jo, jag tror det.“
Tufve gjorde nu en hotande rörelse under det 

han utbrast:
“Skulle Kjell vara så falsk, då vill jag inte 

ge många runstycken för hans lifhank. Det är 
visserligen en dagsens sanning, att han är halebred 4) 
och stark, men ... men . .. har han varit synlig 
här?“

“Ja, för en stund sedan såg jag honom smyga 
omkring i bergsklyftorna.“

*) B5 = blindskär. 2) Enröjen = envis. 3) Flattere = 
strykande vind. 4) Halebred = axelbred,
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“Jag tror, att vi kunna vara temligen lugna“, 
inföll Tufve. “Han har nog sett Bål, och honom 
anger han säkerligen inte, eftersom han håller hans 
dotter kär. Olug är också så ansqvättig 1), att hon 
nog tystar munnen på Kjell.“

Dessa ord yttrade Tufve med det lugn, som i 
allmänhet karakteriserar innebyggarne på Tjörn. 
Han tycktes ej heller gifva synnerlig akt på de 
mörka blickar, som Michael Koch slungade på 
honom.

Den sistnämnde hade synbarligen mörka stun
der. Gående oroligt fram och tillbaka, mumlade 
han för sig sjelf en hop otydliga meningar, hvilka 
Tufve förgäfves sökte uppfatta. När tålamodet 
ändteligen trutit honom, sporde han med en vresig 
ton:

“Hvad rör väl eder Kjells och Olugs förhål
lande? Han har ej ännu fått gifva henne psalm
boken 2 3).“

“Hvad säger du!“ utbrast Michael. “Är det 
sanning?“

“Ja, Gu’ bäre mig8)“, svarade Tufve raskt. 
Han ämnade tillägga ännu mera, men då han såg 
efter om magistern var qvar, kunde han endast 
skönja en hastig skymt af honom der han ilade 
nedför berget. Efter en stunds väntan följde han 
honom.

') Ansqvättig säges den flicka vara, som gerna vilt gifta sig.
2) X stället för förlofningsring gafs en psalmbok. I och med 

detsamma hade också fästmannen samma rättigheter som en gift 
karl. Så var seden på Tjörn.

3) Gud hjelpe mig.
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När den första skymten af dagen visade sig, 
var det strandade skeppet redan omgifvet af ett 
stort antal fiskarbåtar från Tjörns alla fisklägen. 
Med en hastighet, som var beundransvärd, fördes 
lasten i säkerhet, och innan den dagens skymning- 
inbröt var fartyget spårlöst försvunnet. Det hade 
helt enkelt blifvit sänkt för att ännu säkrare dölja 
brotten.



Båls lilla stuga, en af de snyggaste i hela fisk
läget, var belägen ej långt ifrån den plats, der 
skeppet gått förloradt. Mot denna stuga styrde 
den unge fiskaren Kjell sina hastiga steg just som 
öborna höllo på med att föra sitt rof i säkerhet.

Han var endast några steg ifrån den lilla gårds- 
grinden, då han förbluffad stannade vid det han 
fick syn på Olug, som längs stranden oekså när
made sig fädernehemmet. När båda kommit hvar
andra så nära, att blott några alnar skiljde dem åt, 
tvärstannade de och betraktade hvarandra med häpna, 
oroliga blickar. Och samtidigt uttalade de äfven 
sina farhågor:

“Hur tror du detta ska’ sluta?“
“Du har då sett allt?“ sporde Kjell.
“Ja. Men jag såg också“, fortfor Olug och 

fattade den unge fiskarens händer, “att du ej var 
med.“

“Nej, Glud bevare mig“, svarade Kjell och 
gjorde en afvärjande rörelse.

“Men far var med“, utbrast den unga flickan 
med sorgsen röst.
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“Ja, och äfven magister Michael“, inföll Kjell. 
“Jag hade god lust att för hans skull anmäla ill
dådet för länsmannen.“

“Hvarför just för hans skull?“ sporde Olug 
med knappt hörbar stämma.

“Jo, derför att han jemt och samt hänger efter 
dig. Såg jag inte hur han härom aftonen stod 
gömd på andra sidan glashagen1) och koxade inåt 
stugan. Träffar jag honom en gång till der, så 
kan du vara viss och säker på, att jag märker 
honom, så att han aldrig ska’ glömma det.“

“Käraste du“, svarade den unga flickan och 
såg den unge fiskaren trohjertadt i ögonen, “du 
vet ju, att jag aldrig blir någon annans än din.“ 

“Tack för de orden. Jag kan ändock inte 
hindra, att mitt blod sjuder och att det kliar i finger- 
spetsarne, när jag ser den smilande prestpojken. 
Vågar han säga någonting, eller göra dig något 
för när, så smäller det, var säker derpå.“

De unga hade ej varit länge inne i stugan, 
förrän Bål, flåsande och andtruten, visade sig på 
den lilla gården, bärande på en mängd olika saker, 
som tillfallit honom vid delningen. Bland dessa 
befann sig äfven en dyrbar och väl arbetad spatser- 
käpp med massiva silfverbeslag. Genom det lilla 
fönstret sågo Kjell och Olug, hur han förnöjd be
traktade käppen, men de kunde icke höra hans 
monolog:

“Den här käppen ska’ gamle prostfar ha’. Den 
passar bra åt honom.“

1) Glashagen benämnes täppan utanför fönstvet.
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Sedan Bål gömt sin fångst i ett litet skräpigt 
träskjul och omsorgsfullt tillstängt den rankiga 
dörren, tog han käppen med sig och inträdde i 
stugan.

Vid åsynen af den blifvande mågen, den han 
nu icke väntade finna der, studsade han. Hans 
blickar vågade knappt möta Kjells. Slutligen tog 
han mod till sig och yttrade, under det han skygt 
betraktade honom:

“Du var inte med oss der nere.“
“Nej“, svarade Kjell sarkastiskt, “jag tycker 

inte om att mörda värnlösa" menniskor.“
Bål ryckte till, när han hörde dessa ord. Hans 

vrede höll på att bryta ut, men han lyckades tygla 
den och sade i stället med en anstrykning både 
af ironi och förebråelse:

“Det är sant, jag borde ha kommit ihåg, att 
du håller dig för bättre än vi andra, sedan du 
kommit från Göteborg. Jo jo, men, nu för tiden 
vilja också pojkkycklingar spela herrar, äfven om 
de inte ega en klädtrasa att skyla sig med.“

Vid denna anspelning på Kjells fattigdom svällde 
ådrorna i den unge mannens panna, och endast 
Olugs närvaro hindrade honom från att bryta ut i 
hårda ord. I stället sade han:

“Ni har ingen rättighet att förebrå mig derför 
att jag är fattig“, och han fortfor, i det han pekade 
på käppen, som Bål ännu höll i handen: “Tror jag, 
det! Det är ingen konst att bli rik, när man...“ 

“Kjell, Kjell“, utbrast Olug och lade hastigt 
ena handen öfver den unge fiskarens läppar, “hvad 
är det du säger?“
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“Ja, det frågar jag med“, inföll Bål vredgad. 
Inom sig sjelf förbannade han den stund, då han 
deltog i morden och rofferiet, ty nu var han helt 
och hållet i Kjells våld. Denne skulle kunna be
tinga sig hvad som helst för att ej yppa brottet 
för länsmannen. Då Bål något hemtat sig, sade 
han derför med så inställsam röst som möjligt:

“Jag vet, att jag handlat orätt, men ser du, 
köttet är så svagt, och de svåra tiderna ... nå ja, 
hvad är det väl nu lönt att orda om det, som redan 
skett! Men, det säger jag dig på allvar, att om 
du håller dotter min riktigt kär, så tiger du med 
det här, förstår du, annars så...“

“Annars“, upprepade Kjell och såg Bål stadigt 
i ögonen.

“Annars går du miste om henne, begriper du. 
Nog blir jäntan ändå gift, det...“

“Kör mig kan ni vara lugn, fader Bål“, afbröt 
Kjell, “jag ska’ inte yppa någonting, men om andra...“

“IIvilka andra?“ sporde den gamle fiskaren 
häftigt.

“Inte vet jag“, svarade Kjell, “men nog såg 
jag Here, som ej deltogo i striden och plundringen, 
och det kan nog hända, att någon af dem. .. “

“Skam ta’n!“1) skrek Bål till och hötte med 
käppen. “Det vore bäst om han aldrig blifvit född. 
Misstänker du någon?“

“Nej.“
“Nå, då löser det ju inte 2) att prata derom“,

]) Fan tage honom!
2) det löser icke = det tjenar till ingenting.
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svarade Bål med så likgiltig röst han kunde an
taga. Kjells fina hörsel upptäckte dock, att den 
gamle fiskarens stämma lindrigt darrade.

“Hvart går ni, far?“ sporde Olug, då Bål när
made sig dörren.

“Jag går hvart jag vill“, svarade denne vresigt.
“Store Gud, om han nu går och gör sig något 

illa“, utbrast Olug, då fadren stängt dörren efter sig.
“Vi ska’ se efter“, menade Kjell.
Inom några minuter smögo Kjell och Olug i 

den gamles spår. Deras ängslan, lade sig dock full
ständigt, när de sågo honom styra kurs rakt på 
prostgården.



Tufves dotter, som täflade med Olug i täckhet 
och fagert utseende, satt bekymrad och sorgsen i 
lillkammaren på Stordal. Arbetet ville ej gå med 
fart, ty hennes blickar fasthängde mest vid den 
slingrande vägen, liksom väntade hon att få se 
någon efterlängtad trampa den. Under det hon var 
som mest försjunken i sina allvarsamma betraktelser, 
öppnades dörren mellan lillkammarn och hvardags- 
stugan ljudlöst, och en medelålders qvinna trädde 
in. Sedan hon några sekunder skarpt fixerat den 
unga flickan, sade hon med len röst:

“Har du inte upphört att grubbla ännu, Karin?“ 
Grubblerskan for upp och en varrn rodnad 

bredde sig öfver hennes kinder. Hon ville svara, 
men förekoms af den äldre qvinnan, som fortfor:

“Du vet, att far är obeveklig så länge Eskil 
är fattig. Derföre tycker jag att det vore...“ 

“Mor, mor, hvarför talar ni så till mig i dag?“ 
sporde Karin ängsligt. “Eörr gaf ni mig åtminstone 
något hopp, men nu ...“

Den unga flickan slutade ej meningen, utan 
dolde ansigtet i båda händerna och började sakta 
snyfta.



17

“Se så, barn“, inföll den godhjertade mor Ingrid 
och tog Karins bänder från ansigtet. “Du vet väl, 
att jag ingenting bar emot eder kärlek, utan af 
hela mitt hjerta önskar, att ni måtte få hvarandra. 
Men det är bara ett förnuftigt ord jag vill säga 
dig, och genast sätter du till lipen“, slutade hon 
förebrående.

“Tala, mor“, hviskade Karin och aftorkade med 
förklädessnibben de klara tårarne, “jag vill lyssna 
till er.“

“Nåväl, mitt barn“, sade mor Ingrid och satte 
sig på sängkanten, “du vet, att far är ytterst girig. 
I förra veckan låt han alldeles förskräckligt på mig J) 
derför att jag bjöd Eskil på qvällsmat. Han sa’ 
också, att det ingenting skulle bli af med gifter
målet, förrän Eskil varit ute och tjenat hos någon, 
som betalar honom bättre än Jöns i Gfunneby. Du 
vet, att det är far, som afgör den der saken, och 
derför är det aldra bäst, att du öfvertalar Eskil 
att söka sig en annan husbonde så fort som möjligt. “

Mor Ingrid tystnade här och betraktade för
stulet Karin för att se hvad verkan hennes ord hade. 
Den unga flickan satt en lång stund tyst och grubb
lande för sig sjelf. Slutligen räckte hon modren 
ena handen och sade med fullkomligt lugn stämma:

“Par har nog rätt. Så fort jag träffar Eskil, 
vill jag uppmana honom att se sig om efter en ny 
plats. Men“, fortsatte hon och strök det nedfallande 
mörka håret ur pannan, “låt oss ej tala mera derom 
mi, utan om hvad som hände i går.“

’) Låta på någon, = vara ovettig, träta.
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“Hu“, utbrast mor Ingrid och slog händerna 
för ansigtet, “hvarför vill du tala om sådana för
färliga saker?“

“Jo“, svarade Karin och såg modren stadigt i 
ögonen, “derför att inte allenast far och Eskil voro 
med, utan äfven derför, att prosten och hans son 
också voro tillstädes. Yet ni, mor, hvad det pra
tas om i stugorna?“

“Nej“, svarade mor Ingrid och ryste.
“ Jo, det säges helt öppet, att magister Michael 

var en af de grymmaste mot de skeppsbrutne.“
“Gud vare deras själar nådig“, suckade mor 

Ingrid. “Men hur ska’ detta väl sluta?“
“Ja, det vete Gud allena“, hviskade Karin med 

tanken på Eskil och fadren.
Mor Ingrid ämnade just svara, då Karin i det 

samma utropade:
“Nu kommer far hem! Jag hör hans stamp

ningar på farstubron.“
Mor Ingrid reste sig för att gå mannen till 

mötes, men hann knappt ut i hvardagsstugan, förrän 
Tufve, betydligt påstruken, stöflade in, slängde 
mössan bort i motsatta vrån och kastade sig på 
en bänk.

“Hur är det, far?“ sporde Ingrid med vek 
stämma.

“Hur det är!“ utropade Tufve med rå ton. 
“Kagatre1), man har lurat mig på bytet, säger jag! 
Det finnes personer, som fått mera än jag, oaktadt 
de inte arbetat hälften så mycket. Tog inte den

) Ragatre är en ed.



skälmen Bâl så mycket lian ocli två till orkade 
bära hem. Kämmenl), jag blir så arg, att jag 
hade lust att gå och krossa skallen på den skurken! 
Men det är sant, ha, ha, ha, han ska’ ju snart hålla 
bröllop åt sin dotter och fattiglappen Kettil, och 
dertill behöfs ... men hvar är Karin?“ skrek han 
vildt och reste sig fastän med möda. “Hvar är hon?“

“Här, far“, svarade den unga flickan, som hört 
Tufves stojande, och nu visade sig i dörren till 
bilkammaren.

“Kom hit!“ röt Tufve.
Karin närmade sig oförskräckt bänken. Då 

fadren ville gripa henne i armen, drog hon sig 
hastigt undan, i det hon lugnt yttrade:

“Om ni vill tala med mig, far, så kan ni ju 
göra det, utan att hålla i mig; jag ämnar inte 
springa min väg.“

“Jaså, du blir uppstudsig också“, skrek Tufve 
och försökte resa sig upp för att tukta Karin. 
Men hufvudet var för tungt och' de svaga benen 
ville ej bära honom. Han sjönk derför svärjande 
ned på bänken igen.

“Det vore bäst om far finge sofva“, hviskade 
Karin till modren.

“Sofva“, utbrast Tufve, som var utrustad med 
en ovanligt god hörsel. “Sofva! Ne-ej, du. Nu 
vill jag tala med dig om den der lättingen Eskil, 
som inte vill ta’ sig en annan plats derför att han 
då får arbeta mera. Men jag säger en gång för 
alla, att det inte är lönt, att du tänker få honom

) Rammen = lan.
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till man så länge.... han .... går .... på . . . 
på .. ..“

Längre kunde Tufve ej motstå. Värmen i 
stugan hade småningom ökat på ruset; hufvudet 
slängde åt alla sidor och hade mor Ingrid och Karin 
ej i så hög tid skyndat fram, skulle han slagit det 
våldsamt antingen i golfvet, bänken eller väggen. 
Högljudda snarkningar gåfvo snart tillkänna, att 
sömnen var så djup, som den drucknes plägar vara.

Då Tufve efter ett par timmar vaknade, såg 
han sig förskräckt omkring i stugan. Men då han 
märkte, att han var ensam, reste han sig häftigt 
upp och for med händerna upprepade gånger genom 
det yfviga håret.

“Jag har således bara drömt att länsmannen 
kom för att gripa mig“, mumlade han för sig sjelf. 
“Hu då!“

Vid det buller han gjorde då han skulle stiga 
upp från bänken, öppnades lillkammardörren och 
mor Ingrid trädde ut. Efter henne kommo dottren 
och Eskil, den sistnämnde med ett bylte under 
armen.

Kär Tufve varseblef detta, sade han:
“Hå, ska’ du nu ändteligen bege dig af här

ifrån?“
“He-ej“, svarade Tufve raskt. “Jag ämnar 

stanna qvar här och snart gifta mig med Karin.“
Gubben Tufve hade ej den dag han mindes 

blifvit så förbluffad som nu. Det lilla, som ännu 
fans qvar af ruset, dunstade hastigt bort.

“Du snart gifta dig med dotter min“, skrek
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han och sprang upp. “Är du från vettet, pojke! 
Skaffa dig först en gård, har jag sagt.“

“Den har jag här“, svarade Eskil och lade 
ena handen på byltet.

Tufve stirrade först några sekunder på honom, 
derpå utropade han:

“Du är ju galen, vet jag!“
“Jaså“, inföll Eskil och började att varsamt 

uppveckla byltet. Tufve, hvilkens nyfikenhet mer 
och mer väcktes, närmade sig småningom för att 
se hvad det var för en gård, som kunde få rum 
under hans arm. Plötsligt gaf han till ett utrop 
äf öfverraskning, då en vagga af gediget guld 
glänste emot honom. Hans ögon, i hvilka girig
heten tydligt stod att läsa, kunde icke tagas ifrån 
den dyrbara klenoden.

“Hur har du kommit öfver den?“ sporde slut
ligen Tufve och rösten nära nog stockade sig i 
halsen.

“Jag tog den på skeppet“, svarade Eskil med 
låg stämma.

“Hvar fann du den?“
“I ett skåp, som jag bröt upp i kajutan.“
“Nå, livad ämnar du göra med den?“
Eskil, som länge ville pina den girige gubben, 

låtsade ej höra hans fråga. Detta gaf Tufve an
ledning att förnya den och nu med en stämma, 
som märkbart darrade af ängslan. Hans blickar 
voro så oaflåtligt fastade på guldvaggan, att han 
ej märkte de betydelsefulla blickar, som vexlades 
mellan Eskil, Karin och mor Ingrid.

“Nå, hvarför svarar du inte?“ ropade slutligen
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gubben Tufve och utsträckte mekaniskt handen 
efter vaggan.

Nu bröt ändteligen Eskil den för Tufve så pin
samma tystnaden.

Jag går i morgon till Göteborg“, sade han.
Der finnes det guldsmeder, som betala den bra och 

derefter smälta ned den, så att inga spår.. . “
“Nej, nej“, skrek Tufve till och rusade fram, 

“gif den åt mig, och du får genast hålla bröllop 
med dotter min.“

“Än gården, som jag skulle ha’?“ sporde den 
illparige Eskil.

Du får sköta min. Jag är nu gammal och 
behöfver hvila“, ropade Tufve, och innan Eskil 
kunde eller rättare ville hindra det, hade gubben 
ryckt vaggan ifrån honom.



5.

Ungefär samtidigt med det sist skildrade upp
trädet i Tufves hem inträdde fiskaren Bål till prosten 
Michael Koch. Denne satt med ryggen mot dör
ren hopkrupen i en länstol och blossade väldigt 
nr en långskaftad pipa. Ljudet af den knarrande 
dörren kom honom att utbrista:

“Hvem är det?“
Bål hade redan hunnit smussla in' käppen i 

dörrvrån, då frågan träffade honom.
“Guds fred, vördig herr prost“, svarade han. 

“Det är bara jag.“
“Hvilken jag?“ snäste prostfar, som just höll 

på att utarbeta sin predikan till den snart stun
dande söndagen, och vände sig häftigt om. “Jaså, 
det är du, Bål“, fortfor han något mildare och reste 
sig från stolen. “Hvad är ditt ärende?“

Det var med egendomliga blickar, som själa
sörjaren och hans “får“, hvilka kort förut träffats 
under andra omständigheter, nu betraktade hvar
andra. Ingen af dem hade på en lång stund mod 
att slå upp språklådan. Slutligen förnyade prosten 
sin fråga :



“Hvad är ditt ärende?“
“Vordig prost“, svarade nu gubben Bål och 

tog mod till sig. “I tron väl inte, att det kan bli 
några farliga följder af...“

( “Hvarför kommer du fram med dylika spörjs- 
mål?“ afsnäste prosten. “Har du kommit hit bara 
för den lapprisakens skull, så kan du genast gå 
din väg. Jag håller på med min predikan till om 
söndag, ska’ jag säga dig.“

Bål hade en sarkastisk anmärkning på tungan, 
men han uttalade den icke. I stället sade han.

“Det är just inte derför, som jag kommit hit, 
utan för . .. för .. . “

“Ut med hvad du har på hjertat, gubbe“, skrek 
prosten, som alldeles höll på att förlora tålamodet, 
“min tid är alltför dyrbar att förnöta med att höra 
dina dumheter.“

Jaså“, svaradde gubben Bål likgiltigt, vände 
om mot dörren och grep den i vrån stående käp
pen, hvilken han med flit lyftade upp så högt, att 
dess rika silfverbeslag stucko presten i ögonen.

“Hva’ hva’, hvarifrån har du fått den der?“ 
ropade Michael Koch och ryckte hastigt käppen 
ui Båls hand. Och utan att vänta på något svar, 
talade han högt för sig sjelf, under det han noga 
synade käppen på alla sidor: “Ett utmärkt arbete ... 
ett mästerverk . . . äkta silfverbeslag ... en dyrbar 
klenod, värd en konung...; nå, gamle Bål“, ut
brast han derpå, “hvarifrån har du fått den?“

“Erån ... från... skeppet“, stammade Bål och 
tummade förläget mössan mellan händerna.

“Har du hittat den der?“



Vördig prosten betraktade alltjemt kappen med 
-.ystna blickar. Slutligen sade lian, icke utan en 
viss förlägenhet:

_ ‘Det gör ... mig .. verkligen .. ondt, att be- 
lofva säga hvad jag tänker, men för din egen väl- 
ärds skull... du förstår nog, Bål, ty du är ej något 

1 Urnhufvud. Men fattig är du, och . .. om .. . käp- 
Pen blefve funnen i din stuga, af... till exempel 
änsmannen ... eller fogden ... så kunde de undra 
varifrån du fått en så dyrbar käpp, och det vore 

’anske litet svårt för dig, att krångla dig undan. 
JaJa“> fortsatte presten och kramade käppen så tro
get, som om han aldrig ville lemna den, “du för- 

•står väl, att jag bara vill varna dig och framställa 
de faror, som . ..“

“Mitt ärende hit var just att bedja vördig pro
sten mottaga käppen som en gåfva“, af bröt fiska- 
rett raskt.

Prosten hade grufligt svårt för att tygla sin 
glädje. Med ansträngning lyckades det lik*'äl honom.

“Jag säger inte nej till din erbjudna gåfva“, 
svarade han slutligen, sedan han hunnit sansa sig. 
Men du har väl ej så brådt om, hederlige Bål; 

sitt ned och prata bort en stund.“
“Men vördig prostens predikan?“ invände Bål 

spetsigt.
“Ilar ingen fara; den hinner jag nog färdig“, 

svarade Michael Koch, som var så försjunken i 
åskådandet af sin käpp, att han alls icke hörde 
iskarens bittra hån.

Vördig prosten visade sig till och med så ned-
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låtande mot den fattige fiskaren, att han trakterade 
honom med porsöl, samt äfven drack honom till i 
egen hög person. Det var ett starkt och godt öl, 
såsom också syntes af de slingringar Bål gjorde på 
hemvägen.

Men långt in på natten satt prosten Michael 
Koch och beundrade sin käpp, och svårt hade det 
varit att afgöra hvilken som var nöjdast med sin 
gåfva, presten eller Stordalsbonden.

Något mer än en månad efter ofvan beskrifne 
händelser sammanvigdes af komminister Michael 
Koch, i Stenkyrka, i en ful och obehaglig utmark 
belägna tempel, Eskil och Karin, samt Kjell och 
Olug af prosten Michael Koch i Klöfvedals kyrka.

En tid derefter valdes Michael Koch till herre- 
dagsman (riksdagsman), för hvilken utmärkelse han 
nära nog glömt bort sin kära käpp.

Och hvart hade väl den snikne gubben Tufve 
gjort af sin guldvagga? Det visste icke ens hans 
barn och fingo ej heller veta det, hur enträget de 
än sökte locka det ur honom.

j



Käppen,

1.

Förlustelseställena i hufvudstaden voro vid tiden 
föl' denna berättelse livarken många eller särdeles 
storartade. Det förnämsta på söder var Mosis Backe, 
äfven kalladt “Mosis Berg“ (nu Mosebacke). På 
Norrmalm funnos Humlegården, till en del upp
låten åt allmänheten, samt Kungsträdgården. Före 
Gustaf HI:s tid gjorde Kungsträdgården skäl för 
■sitt namn, ty den var då en sannskyldig kunglig lust
park, sträckande sig från Arsenalsgatan fram till 
Hamngatan, tätt beväxt med yppiga träd, mellan 
hvilka svala gångar slingrade sig, samt afstängd för 
stora allmänheten medelst höga murar. Det var 
under den sist nämnde konungens tid, som allmän
heten fick tillträde till densamma. D. 5 nov. 1821 
aftäcktes derstädes Karl XIII:s, af Karl Johan be
hostade, staty och året derefter utkom ett kungligt 
påbud (d. 26 mars) att namnet Kungsträdgården 
skulle förändras till Karl XIILs torg. På Djur
gården funnos också mer eller mindre besökta stäl-



28

len. Det förnämsta bland dem var Lustbusporten, 
sedermera Blå Porten, som till grunden nedbrann 
d. 29 april 1869.

Fredrik I bade nyss bestigit den svenska tro
nen efter sin gemål Ulrica Eleonora, Karl XII:s 
syster, hvilken endast två år innehaft regentskapet. 
Olika partier kämpade sins emellan om den makt, 
som den nye regenten enligt sin konungaförsäkran 
afsagt sig. Alla sinnen voro i jäsning, ty det olyck
liga och nesliga kriget med Kyssland var ej slutadt 
ännu; på alla klubbar, politiska och icke politiska; 
på stadens källare och på utvärdshusen ; på pro
menaderna och under pauserna vid roande föreställ
ningar; ombord på roddarbåtar och i hemmen tala
des knappt om annat än hurudan freden skulle blifva 
när den en gång hunne afslutas.

Det ofvan nämnda förfriskningsstället Lusthus
porten, låg straxt till venster innanför den blåmå- 
lade djurgårdsporten, efter hvars färg namnet Blå 
Porten sedan upptogs. Den gamla porten måste 
sedan vika för de två ståtliga gjutjernsgrindar, 
hvilka nu pryda ingången till skogsinstitutet. Det 
enda minne, som ännu finnes qvar efter den ej 
särdeles allägsna tid, då åkande och ridande måste 
erlägga en viss afgift för att komma in på Djur
gården, är det ännu qvarstående lilla “tullhuset“.

Det var en särdeles varm och behaglig dag på 
eftersommaren. Knuffade af gardister, pojkar och 
annat godt folk, samt nära att bli öfverridne af 
ryttare eller öfverkörda af de förnämas kalescher, 
vandrade två äldre män framåt Storgatan på väg 
till Djurgården.
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Den ene af vandrarne var herr Jeremias Örn, 
välbeställd skomakareålderman, den andre, vår gamle 
bekante, prosten Michael Koch. Orsaken till, att 
desse två i så olika samhällsställning så förtroligt 
följdes åt, var att prosten såsom herredagsman 
bodde hos Jeremias Örn, till hvilken han blifvit 
rekommenderad af en vän i Göteborg. De båda 
gubbarne hade snart vid remmarne, fyllda med 
rehnskt vin, blifvit goda vänner oeh Jeremias Örn 
hade sjelfmant erbjudit sig att just denna dag visa 
sin nyförvärfvade vän, som ej varit mer än åtta 
dagar i Stockholm, dess sevärdheter och folklif.

Michael Koch sprättade naturligtvis med den 
silfverbeslagna käppen och svängde den af och an 
så ofta han kunde i trängseln, eller förde dess silfver- 
knapp till näsan, på det att så många som möjligt 
skulle få beundra den. Han tyckte sjelf, att han 
var en riktig kaxe. Men så var han också herre
dagsman, och på dem hade för tillfället hela Sverige 
sina ögon fästade, ty det var på dessa “landsens 
fäder“, som allas välfärd och ära berodde.

Den, som landvägen begaf sig till Djurgården, 
och det var de aldra flesta, hade att betala inträ- 
despenningar på minst tre ställen, först vid passe
randet genom den torstensonska trädgården, sedan 
vid ankomsten till bron och sist vid djurgårdspor
ten. Afgiften var ej högre än ett runstycke åt 
gången, så att den njutningslystna allmänheten rätt 
väl kunde bära denna lilla åderlåtning i kassan. 
Men, det förargligaste var det dröjsmål, som upp
stod, isynnerhet om stora skaror strömmade till.

Också yttrade Michael Koch, som brann af
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lust, att så fort som möjligt få se den beprisade 
Djurgården, då en rätt ansenlig folkmassa före 
honom och hans sällskap hade packat ihop sig vid 
brons norra ända:

“Vi hade kanske gjort klokare i att antaga 
kära brors förslag.“

“Ja, nog hade vi det“, svarade Jeremias Örn 
och gaf sin nyförvärfvade vän en triumferande 
blick. “Ser bror, jag är född här i Stockholm och 
vet derför hvilken som är den ginaste vägen till 
alla mera besökta ställen i...“

“Ja, ja, kära bror tyckes nog ha rätt“, inter
folierade Michael Koch med en hastig blick på 
skomakareåldermannens i mörkrödt skiftande nästipp.

Utan att bemöta prostens spetsiga inpass, fort
for Jeremias Örn:

“Vill man undvika allt bråk, kalescher, ryttare, 
knuffningar och trampningar på tårna, med mera 
otyg,' som jag nu ej kan räkna upp, så går man 
helt enkelt ned till skeppsbron och sätter sig i en 
roddslup. Visserligen kommer man äfven der i 
beröring med folk af hvarjehanda klasser, men in
om en båts relingar går det ändock ej så otygladt 
till som här. Men, se så, Gud ske lof, nu är det 
vår tur. Har bror några småpenningar?“

“Skall se efter“, svarade prosten och gjorde 
sig redo att framtaga plånboken.

Ett maningsrop från en af de gamla fula qvin- 
nor, som fått sig uppdraget att mottaga broafgif- 
ten, att skynda på, kom Jeremias Örn att utbrista:

“Bror är för mycket senfärdig. Se här“, fort
for han och upptog ur sin vida sidficka två run-
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stycken och kastade dem i gummans framsträckta 
hand.

Med en belåten min igenknäppte prostfar sin 
rock och följde, gapande åt alla sidor, sin ledsagare 
fram mot djurgårdsporten. Sedan två runstycken 
med ännu större besvär blifvit lemnade äfven här, 
stod ändteligen den bohusländske herredagsmannen, 
prosten Michael Christiansson Koch, vid det länge 
efterlängtade målet.
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2.

Våra båda vänner hade slagit sig ned vid ett 
bord i ett af Lusthusportens låga och nära nog half- 
mörka rum. En tjock och qväfvande rök, än af 
Swicent, än af Köda Kosen, med Here sorters tobak, 
gjorde att Michael Koch nära nog storknat, hur van 
rökare han än var.

Sedan han med stor förundran sett sig omkring, 
och äfven blifvit bekikad af Here, som genast i 
hans uppträdande igenkände landtbon, hviskade han:

“Bäste bror, jag tror att vi dricka litet vin 
ur de der vackra glasen, som de ha vid bordet 
der borta.“

“Hvilka glas?“
“Der ... till venster!“
“Jaså, ur remmarne“, mumlade Jeremias Örn. 

“Ja, det är rätt prydliga glas, och gamla se’n! Anda 
från förra århundradet. Ah, se der ha vi den der 
lilla näpna ungen, som kom. hit för åtta dagar sedan, 
men som redan hunnit förvrida hufvudet på alla 
löjtnanter vid garderna, artilleriet och borgerska- 
pets kavalleri, så att det ingen enda söndagsqväll 
slutar här med mindre än slagsmål dem emellan. 
Jungfru Charlotte, jungfru Charlotte!“
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Den hedervärde skomakareåldermannens väldiga 
basröst hördes tydligt öfver sorlet, liknande biens 
surrande.

En liten näpen, ganska täck, men också näbbig, 
jänta dansade fram och sporde hvad som behaga
des. Jeremias Örn reqvirerade, och några minuter 
derefter höll Michael Koch ett af de af honom be
undrade glasen i sin hand.

“Skål... skål... lycka till nöje och trefnad 
under den tråkiga riksdagsperioden ... tack, tack!“ 
Och så togs en väldig klunk ur remmarne. Sam
talet gick till en början trögt, men allt eftersom 
Here gäster infunno sig och mäster Jeremias dels 
personligen kände en del, åt hvilka han nickade, 
dels kunde utpeka andra, som han kände blott till 
utseendet och namnet, löstes hans tungas band mer 
och mer, och snart höll han ordentliga föreläsnin
gar öfver hufvudstadslifvet. Michael Koch satt lik 
en skolgosse och hörde på och förundrade sig öfver 
att höra saker, som han aldrig haft den aflägsnaste 
aning om, och som aldrig spordes till nere i hans 
hembygd.

Men under det skomakareåldermannen upprul
lade den ena lifliga tallan efter den andra, inkom 
ett bullrande sällskap om fem personer, och slog 
sig ned i ett sidorum. Som dörren lemnades öppen, 
kunde våra båda vänner tydligt både se och höra 
de larmande nykomlingar.

“Punsch, punsch!“ skrålade den, som tycktes 
föra ordet. Det var en lång och mager karl med 
en fysionomi och gestalt, som påminde om “rid
daren af den sorgliga skepnaden“, och med ett

s
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par mustasher, ej olika ett par väldiga ekorr- 
svansar,

“Hör du på den, du“, h viskade Jeremias Örn. 
“Aha, nu känner jag igen honom; han är kapten 
vid Södermanlands regemente, och utmärkte sig 
vid södra Stäket, då öfverste Fuchs dref ryssarne 
tillbaka och dymedelst räddade Stockholm. En duk
tig karl är det, påstår man, men en riktig skränare. 
Hör bara på hur han orerar."

Näbbgäddan Charlotte framsatte genast det be
gärda och klappades om ganska uttryckligt, till 
harm för en civilklädd löjtnant vid borgerskapets 
kavalleri. Denne fick snart Here bekanta till sig, 
och länge dröjde det icke, förrän det ena stickordet 
efter det andra började utbytas mellan de om Char
lotte rivaliserande sällskapen. Då slutligen det, 
som anfördes af kaptenen, begynte utkasta mer och 
mer grofva skällsord, utropade en af motpartiet i 
hånande ton:

“Lugnen er, go’ vänner; I sen väl hvad slags 
folk I hafven att göra med!“

Den långe kaptenen rusade upp, vred ifrigt 
sina ekorrsvansar och klef med en tranas steg fram 
till sina antagonister. Framför deras bord stannade 
han och spände ögonen i än den ene, än den andre. 
Sedan han trott sig hafva injagat tillbörlig respekt, 
upphof han sin mun och uttalade med föraktlig ton 
endast detta ord, under det han lyfte ena handen, 
for att genom ett slag i bordet gifva mera efter
tryck åt detsamma:

“Valpar!“
Men innan den knutna näfven hann vidröra bor-
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det, låg den oförfärade hjelten raklång på golfvet 
och sprattlade som en i nätet nyss fångad fisk.

“Bra gjordt“, hviskade Jeremias Örn, ty han 
var för klok att högt uttala sin tillfredsställelse.

Kaptenens fall var signalen till ett allmänt 
slagsmål. De qvinliga tjensteandarne med Charlotte 
i spetsen rymde skrikande fältet. Jeremias Öm 
och Michael Koch drogo sig varsamt mot dörren 
och lyckades undkomma utan annat äfventyr, än 
att den sist nämnde vid utgåendet i misshugg fick 
en stånka i nacken, så att hatten trillade ett godt 
stycke ut på gården. Sedan han fått reda på sin 
hufvudbonad och ängsligt synat käppen, utbrast han :

“Gud bevare mig för dylika förlustelser! Jag 
går hem.“

Jeremias Örns försäkringar, att detta lilla inter
mezzo rakt ingenting hade att betyda och att de 
nog skulle blifva förskonade från dylika, tj enade 
till ingenting. Prostfar envisades, och då Jeremias 
satte samma sida till, utropade herr Michael:

“Så går jag väl ensam hem, då. Alltid träffar 
jag på någon, som är hågad att vägleda mig.“

Med dessa ord vände han sig om för att gå, 
men hejdades plötsligt af detta utrop:

“Kungen kommer!“
I den trängsel, som nu uppstod, blef Michael 

Koch skiljd från kamraten och fördes, hur mycket 
kan än stretade emot, ned mot porten. Af Jere
mias hade han fått höra, att fickstölder och annat 
ofog ej sällan föröfvades af okynniga pojkar och 
hamnbusar, och som han ej för allt i verlden ville 
förlora den dyrbara käppen, höll han den fast med
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båda händerna tätt intill bröstet, hvarvid silfver- 
knappen kom i jemnhöjd med öfversta delen af 
hans näsa. Så stod han inklämd som i ett skruf- 
städ, när den kungliga jägarskaran med Fredrik I 
i spetsen sakta närmade sig porten.

Der ooh hvar gjordes svaga försök af konungs- 
partiet att få hurrarop i gång, men de, som villigt 
lånade sig deråt, nedtystades genast.

I följd af stockningen vid porten måste jagt- 
tåget stanna några minuter, under det polisen öpp
nade väg. Härunder öfverforo konungens blickar 
den böljande mängden och stannade till slut af en 
ren händelse på Michael Koch. Men hvarför vid
gades ögats . pupiller hos monarken, och hvarför 
tog han ej en enda sekund sina blickar ifrån vör- 
dig prosten?

Sedan han vinkat en af jagtsällskapet till sig, 
pekade han oförmärkt på Michael Koch och ytt
rade några ord, hvilka ej kunde höras af någon 
annan, än den, till hvilken de voro ställda.

Denne lemnade genast sin häst åt en betjent 
och armbågade sig, då något rum slutligen gafs, 
fram mot den plats, der Michael Koch befann sig.

Kär denne ändteligen blef fri, gick han något 
åt sidan, för att vänta på Jeremias Örn, som nog 
snart skulle infinna sig. Men, då tiden skred framåt, 
utan att den väntade syntes, började prosten känna 
sig mindre behagligt stämd.

En medelålders, i jagtdrägt klädd, man såg 
prestens oro och kom, artigt helsande, fram, samt 
sporde:

“I sen mig ut, att vara från landet?“
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Michael Koch omtalade oförbehållsamt i hvilken 
förlägenhet han råkat derför, att han var en främ
ling i hufvndstaden, sade hvarifrån han var, hvar 
han bodde i Stockholm och presenterade sig till 
slut såsom herredagsman.

Den okände hade knappt hört sista ordet, förrän 
han vinkade åt betjenten, som höll hästen och be
fallde honom att ledsaga “herr prosten“ till upp- 
gifvet hus vid Svartmangatan. Derefter svingade 
sig jägaren upp i sadeln, helsade artigt på Michael 
Koch och försvann.

“Nå, fick ni reda på honom?“ sporde kungen, 
då hans adjutant kom tillbaka.

“Ja, ers Majestät, han är prost på Tjörn och 
heter Michael Koch, bor i skomakareåldermannen 
Jeremias Örns hus vid Svartmangatan och vistas 
här såsom herredagsman.“

Kungen nickade stumt och försjönk i djupa 
betraktelser, hvilka ej lemnade honom under hela 
hemfärden.
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B.

Prosten Micliael Koch var långt ifrån en fram
stående herredagsman, utan tvärtom en fullständig 
nolla, ty i “ståndet“ satt han för det mesta och 
antingen såg uppåt väggarne, eller sög med väl
behag på käppens silfverknapp. Det som roade 
och intresserade honom mest var, då någon af em- 
betsbröderna berömde käppen. Under debatterna 
teg han, men ropades ja eller nej till en fråga, så 
höll han med det starkare partiet. Någon egen 
åsigt i de diskuterade frågorna hade han aldrig 
haft, utan satt endast på sin plats såsom en nöd
vändig dekoration.

Då han en eftermiddag kom hem, var han ovan
ligt upprymd. Så fort han kunde, uppsökte han 
sin värd och berättade honom, att han dagen der- 
efter var bjuden upp till kungen.

“Ensam?“ sporde skomakareåldermannen och 
gjorde stora ögon.

“Ne—ej“, svarade prosten långsläpigt, “hela 
ståndet är inviteradt.“

“Då får bror smörja kråset, ty kungen är van 
att lefva godt“, inföll Jeremias Örn.



Den natten fick Michael Koch med möda en 
blund i sina ögon. Han hade aldrig varit med sin 
fot i en kunglig sal, och aldrig heller tänkt att 
komma så långt. Hur skulle han skicka sig? k ft er 
mycket funderande öfverenskom han med sig sjelf 
att noga gifva akt på hur hans ståndsbröder gjorde 
och sedan apa efter dem.

Med tanken härpå klädde han sig med mera 
omsorg än han annars plägade. Skomakareålder
mannens piga fick det vigtiga värfvet att skura 
käppens silfverknapp och beslag så blanka, att ‘‘man 
skulle kunna spegla sig i dem“, och då han ändte- 
ligen var så pyntad som han kunde bli, begaf sig 
vördig prosten på väg. På Stortorget stötte han 
tillsammans med ett par embetsbröder och under 
allehanda betraktelser följdes de åt till det gemen
samma målet.

I afklädningsrummet möttes prosten Koch af 
en mycket artig herre, som icke allenast hjelpte 
honom af med ytterplagget, utan äfven tog vård 
om hans käpp och insatte den i ett särskildt vägg
skåp, under uppgift, att en så dyrbar pjes, ej borde 
stå bland de andra, emedan, såsom den artige herrn 
sade, “man icke kunde veta hvad som komme att 
hända när hans majestäts äkta och. oförfalskade 
viner och andra ädla drycker sloge gästerna åt 
hufvudet. “

Michael Koch var förtjust öfver denna artighet, 
och blef riktigt förbluffad, när den okände kallade 
honom vid namn. Slutligen klarnade det dock i 
prostens hjerna och han utropade:

“Jag tycker, att jag sett er förut.“



“Deri har ni ej misstagit eder“, svarade hof- 
mannen, småleende på ett egendomligt sätt, som 
alldeles undgick vördig prosten. “Har ni glömt 
trängseln vid djurgårdsporten för några dagar sedan? “ 

“Ah, der har jag det“, utropade Michael Koch 
och slog tillsammans händerna. “Det var ni, som 
lät er betjent ledsaga mig hem.“

“ Ja, men det är ju ingenting att tala om. G-ör 
er nu i ordning, ty hans majestät väntar.“

“Genast“, ifrade prosten och tog upp en stor- 
blommig näsduk, med hvilken han en stund putsade 
näsan. Då han under denna förrättning vände ryg
gen åt skåpet, passade hofmannen på att hastigt 
och ljudlöst vrida om nyckeln och stoppa den på 
sig. Derefter ledsagade han vördig prosten in i 
mottagningssalen, samt skyndade in genom en sido
dörr för att underrätta konungen om, att “vördiga 
presteståndet hade anländt.“

“Nå“, sporde kungen derefter, “hur aflopp det?“ 
“Den är i godt förvar, eders majestät.“
“Bra; gif sedan akt på min vink.“
Då konungen några minuter derefter inträdde 

i mottagningssalen, stodo vördiga presterskapets 
ryggar som sprättbågar, ty huru kringskuren Fre
drik I:s makt än blifvit, var han likväl Svea rikes 
konung och såsom sådan värd en djupare betygelse.
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4.

Icke blott konungen, utan äfven drottning Ul
rica Eleonora, som efter en stund inträdde i den 
sal, dit “ständet“ efter mottagningen blifvit infördt, 
underhöllo sig lifligt med de vördige gubbarne, af 
hvilka många knappt visste hur de skulle stå, gå 
eller föra händerna, som nu bara voro till besvär. 
Till dessa “olycklige“ hörde prosten Michael Koch. 
Ku hade han icke sin käpp att i kritiska ögonblick 
föra till näsan och se förnumstig ut. Han bar sig 
riktigt tafatt åt.

Konungen, som i hemlighet länge haft sina 
ögon fastade på honom, närmade sig småningom 
den plats, der Stenkyrka-prosten befann sig. Denne 
hade för några ögonblick inlåtit sig i ett lifligt 
samtal med en embetsbroder från Bohus län, och 
de båda gubbarne voro så inbegripna i dispyten, 
att de ej märkte hur kungen en god stund afhört 
deras skäl och motskäl. Slutligen kom prosten 
Andreas, så hette Michael Kochs motståndare, att 
rikta ögonen åt det håll, der konungen stod. Af 
hans krumbugter och hastigt framstötta ursäkt 
märkte äfven prosten Koch, att något ovanligt var



på färde, hvadan också han vände sig om. Samma 
krumbugter och samma ursäkt som prosten Andreas’.

Konung Fredrik klappade nådigt gubbarne på 
axlarne, sade några skämtsamma ord och vände sig 
derefter till Michael Koch, hvilken han likgiltigt 
sporde om årsväxten i hans hembygd, om fisket 
och sist om jagten. Och då prosten berättade, att 
det fanns många vilda djur högt uppe i fjelltrak- 
terna, dit äfven björnen gjorde sina slag, då utro
pade kungen, som var passionerad jägare:

“Nästa år vill jag komma ned till er för att 
jaga!“

Michael Koch gjorde en underdånig bugning 
och mumlade någonting mellan tänderna. Då hans 
kropp ändteligen hann återtaga sin naturliga ställ
ning, var kungen borta. På den vördige prostens 
miner syntes tydligt, att han icke fröjdade sig öfver 
det utlofvade konungabesöket, han visste nog hvar- 
för, han.

Prosten fick dock ej länge sysselsätta sig med 
de föga angenäma tankar, som genomkorsade hans 
hjerna, ty den artige och tjenstvillige hofmannen 
slog honom lätt på axeln, och bad honom under en 
förtrolig blinkning att följa sig. Michael Koch 
gjorde så och upptäckte med förvåning, att hans 
ledsagare förde honom mot samma dörr, genom 
hvilken kungen en stund förut försvunnit. Han 
hade gerna velat fråga, hvad meningen vore med 
denna promenad, men han ansåg det högst opas
sande och teg derför.

“Stig in här“, bjöd slutligen hofmannen och
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öppnade småleende en liten tapetdörr. “Hans maje
stät väntar.“

Och innan den med rätta storligen förbluffade 
prosten hann säga ett enda ord, fann han sig in
knuffad och dörren stängd efter sig. Huru gerna 
hade han ej velat draga sig tillbaka, men nu kunde 
han det icke, ty konung Fredrik trädde i detsamma 
fram på golfvet och stödde sig belåten på en dyr
bar käpp med silfverknapp.

Michael Kochs blickar fästades genast på denna.
“Det är märkvärdigt hvad den är lik min“, 

tänkte han.
“Det lyster mig att tala litet närmare med er“, 

utbrast nu kungen och sjönk ned i en fåtölj. “Hur 
är det med förmögenhetsvilkoren i Bohus län, men 
isynnerhet hos er på Tjörn? Skralt kan jag tro?

Och när kungen gjorde dessa frågor, balance- 
rade han käppen skickligt mellan fingrarne.

Michael Koch bief röd i synen som en kokt 
kräfta, ty nu som först igenkände han sin käpp. 
En förfärlig aning började få insteg hos honom, 
och hade golfvet i detsamma öppnat sig och gömt 
honom för den skarpa, kungliga blicken, skulle han 
ingenting haft deremot.

Sedan konung Fredrik en stund liksom njutit 
af den ångest, som besjälade presten, sporde han 
med skarp ton:

“Icke har ni ett så fett pastorat, att ni kan 
lägga er till med en så dyrbar käpp som denna. 
Hvarifrån har ni fått den?“

Michael Koch var nära att sjunka till golfvet. 
Han höll sig dock upprätt och började att stamma
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osammanhängande meningar. Den forna rodnaden 
hade förbytts i en dödlig blekhet.

När kungen såg detta, sade han, för att göra 
pinan kort:

“Denna käpp är min, jagj känner igen den. 
Inuti densamma skall ligga en dukatrulle. Se här“, 
fortfor han ooh tryckte på en af de små silfver- 
naglar, som omgåfvo käppknappen. En liten för
djupning visade sig nu ooh till Michael Kochs stora 
häpnad framtog konungen också en dukatrulle.

En pinsam tystnad på några minuter uppstod. 
Konungens blickar hvilade härunder oafbrutet och 
forskande på den stackars presten. När denne fort
farande blef stum, bröt Fredrik slutligen tystnaden 
med dessa ord:

“Endast en sanningsenlig bekännelse om åt
komsten af denna käpp kan rädda er. Aflägg be
kännelsen genast.“

Konungens ton var så hotande, att Michael Koch 
ej tordes vägra att lyda. Med darrande stämma 
omtalade han derför de hemska tilldragelserna vid 
skeppets strandning. Han nämnde äfven om guld
vaggan, men sade sig ej veta hvart den tagit vä
gen. När han ändteligen slutat sin syndabekännelse, 
reste sig konungen upp, gick några slag öfver golf- 
vet och stannade derefter framför prosten, hvilken 
han tilltalade sålunda:

“Edert lif vill jag ej taga, men ni måste bort 
ur min åsyn. Jag gifver eder tjugufyra timmar, 
att göra eder i ordning till afresan. Ar ni efter 
den tiden ännu qvar i hufvudstaden, får ni skylla 
er sjelf för följderna.“



Efter uttalandet af denna dom lät konungen 
käppen beskrifva ett par cirklar i luften, hvarpå 
han lemnade rummet.

Full af blygsel och harm, stod Michael Koch 
likväl qvar några ögonblick. Han ämnade just af- 
lägsna sig genom samma dörr han kommit, när den 
artige hofmannen åter uppenbarade sig och med 
en uttrycksfull geste befallde prosten att följa sig. 
De stodo snart i afklädningsrummet. Hofmannen 
pekade här stumt på Michael Kochs öfverplagg, 
samt försvann.

Yördig prosten var ej sen att skynda derifrån. 
Snopen och grufligt förargad ilade han med stora 
steg till sitt hem, smög sig, lik en missdådare, var
samt upp till sitt rum och kröp till sängs, ett rof 
för de mest stridiga känslor.
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5.

Det sorgbundna anlete, som Michael Koch vi
sade dagen derefter vid frukostbordet, föranledde 
Jeremias Örn att göra denna fråga:

“Hvad går åt dig, kära bror? Hade ni inte 
roligt i går hos kungen?“

Prosten hoppade till på stolen. Han förbannade 
inom sig sjelf kungen, sin värd och allt annat. 
Länge sökte han förgäfves efter ord, utan att kunna 
finna några.

Slutligen förde han ena handen till ögonen 
och utstötte en djup suck, och innan Jeremias örn 
hann komma med sin andra fråga, sade han:

“Genom budskickning till en af mina embets- 
bröder i Bohus län har jag fått underrättelse om, 
att det står illa till i mitt hem. Min son, som med 
vanlig raskhet uppehållit gudstjensten i alla tre 
kyrkorna under min frånvaro, har fallit i en svår 
sjukdom, och min hustru har tagit det så svårt, 
att äfven hon blifvit sjuk. Hå, hå! Det kännes 
tungt att nödgas lemna sina trägna fosterländska 
bestyr, just som de äro påbörjade, men nöden har 
ingen lag, jag måste redan i dag anhålla hos stån
det om permission för att resa hem.“
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Och åter utstötte vördig prosten en djup suck.
“Det der var ej nöjsamt att höra“, inföll den 

hedervärde skomakareåldermannen och putsade sig 
om näsan, “ty jag skall säga uppriktigt, att jag 
redan första dagarne fastade mig vid bror. Men, 
som bror sade, nöden har ingen lag och hemmet 
går framför allt. När tänker bror resa?“

“Så fort jag fått min permissionsansökan bi
fallen, och det kan ej dröja många timmar.

Efter frukosten begaf sig prosten ut i staden, 
men ej till ståndets'lokal, såsom naturligt var. Han 
förmodade nemligen, att hans olyckliga äfventyr 
redan vore kändt af ståndsmedlemmarne och kanske 
äfven af hela riksdagen. Ja, han föreställde sig 
till och med, att hvarje person han mötte, betraktade 
honom med hånfulla blickar, liksom tänkte de: 
“Der går han, som stulit kungens käpp.“

Orolig och ledsen förirrade han sig i de smala 
gränderna och slutligen visste han icke, hvar han 
befann sig. Han stannade för den skull och såg 
sig omkring. Men här kunde han ej stå hela dagen. 
Han beslöt för den skull att spörja den förste, som 
kom i hans väg, hvar han hade Svartmangatan. 
Länge behöfde han icke vänta, ty en klotrund sjö
buss kom snart och styrde sin vaggande gång rakt 
på honom.

Michael Koch var nära att uppgifva ett rop af 
glädje, då han i den ankommande igenkände skeppar 
Truls från Marstrand. Denne kände också igen 
prosten och utropade förvånad:

“Hur i alla mina da’r hänger det tillsammans ! 
Prosten här!



. “Ja, och du med, hederlige Truls“, inföll prosten 
och skakade hand med skepparen.

“Just så! Jag har fört hit en last hvete åt 
Hans Krumm i Kungelf, och seglar i morgon igen.“

“Hem?“
“Ja.“
Prostens glädje kände knappt några gränser. 

Han drog Truls med sig in på ett “näringsställe“ 
vid Jerntorget, ty det var der, som han träffat sin 
räddare, och här uppdukade han för honom samma 
historia som för Jeremias Örn, samt frågade der- 
efter om han mot skäligt arvode kunde få medfölja 
honom till Marstrand.

Skeppar Truls var en from tok och svarade 
för den skull genast:

“Det blir en stor lycka för min skuta, att fä 
en andans man inom sina relingar. Tidigt i mor
gon lyftar jag ankar.“

“ Jag vill genast föra mina saker ombord“, menade 
prosten och kände sig betydligt lättare om hjertat.

Yid afskedet från Jeremias Örn sade han:
“Kanske att jag kommer hit upp till nästa riks

möte. .Får jag då taga in hos dig igen, kära bror?“
“Gerna, gerna“, svarade den hedervärde sko

makareåldermannen, “men underrätta mig om din 
ankomst, så der en fjorton dagar i förväg.“

De båda gubbarn e skakade kraftigt hand med 
hvarandra, och Michael Koch följde med stora steg 
den karl, som fått i uppdrag, att bära ned hans 
reseffekter till fiskarhamnen, utanför hvilken skep
par Truls’ fartyg låg för ankar. Det var andra 
gången under sin långa skeppartid som Truls ut-
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sträckt färden så långt som till Stockholm. Annars 
brukade han, liksom andra fraktförare i södra Bohus 
län, nästan uteslutande segla på Venern.

Tidigt följande morgon gick fartyget till segels. 
Vinden var gynnande, och då Michael Koéh, som 
tagit plats bredvid Truls, hvilken sjelf lotsade sin 
skuta ut ur skärgården, såg hufvudstadens torn
spiror och hus mer och mer försvinna, kände han 
sig åter betydligt lättare om hjertat.

Ungefär samtidigt med att Truls vände farty
gets bog utåt strömmen bultade det hårdt på sko
makareåldermannens hus vid Svartmangatan i när
heten af tyska kyrkan. Jeremias Örn, . som nyss 
var uppstigen, öppnade ett af de små blyinfatta.de 
fönstren i första våningen och stack ut sitt natt- 
mössbeklädda hufvud. Han ämnade just draga till 
med en mustig kötted öfver folk, som ej kunde 
lemna en hederlig borgare i ro så tidigt på mor
gonen, då han till sin förvåning igenkände en väl
född representant af det liögvördiga presteståndet.

“Cfod morgon, god morgon, mäster Örn.“, helsade 
presten. “Har er hyresgäst begifvit sig af ännu?“ 

“Ja, beklagligtvis“, svarade Jeremias Örn. “Det 
var ju sorgligt, att hans familj skulle insjukna så. 
häftigt, att han hufvudstupa måste...“

Ett gapskratt nedifrån gatan, kom skomakare- 
åldermannen att afbryta sin mening och i häftig
heten vrida nattmössan “på tre qvart“. Han tyckte 
det vara för mycket, att så hånfullt skratta åt olyc
kan, hvadan han barskt utropade:

“Om I ären en rätt kristen och en...“
4
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Längre kom han ej, ty ett nytt och nu kraf
tigare gapskratt från gatan afbröfc hans påbörjade 
harang. Andteligen tystnade skrattet och dess upp- 
hofsman yttrade, då och då stickande emellan med 
ett kort utbrott af samma skratt:

“Familjen sjuk..., hi, hi, hi! Har aldrig hört 
detta, men nog att någonting annat är sjukt.. ., 
ho, ho, ho . . . nemligen hans samvete, ha, ha! Ja, 
mäster Örn, ni har herbergerat en erkeskälm och 
stortjuf i ert hus, och jag gratulerar eder till att 
hafva sluppit honom, innan ..

“Jag herbergerat en erkeskälm och stortjuf“, 
skrek Jeremias Örn och vred nattmössan häftigt 
från det ena örat till det andra. “Hvad är det för 
historier I duken upp för mig?“

“Som rätt kristen och prest", svarade den andre, 
“har jag kommit hit för att lyckönska eder till den 
fara ni undsluppit. Den, som stulit en konungs 
silfverbeslagna käpp ..."

“Det var då den han ståtade med“, skrek Jere
mias Örn förfärad.

“Alldeles, ja. Det är en förfärlig historia, som 
kammarherrarne berättade oss i går afton sedan 
Michael Koch blifvit utvisad från hofvet. I går 
uteslöts han ur riksdagen och nu har kungen be
fallt, att ordres skall afgå till bohusläns dragoner1 ), 
att...«

*) Bohusläns regemente bestod af 2 sqvadroner, norra och södra. 
1727 sammanslogos båda sqyadronerna till ett regemente under namn 
af “Bohusläns gröna dragoner“. De, som tillhörde förra norra sqva- 
dronen, förvandlades till infanterister 1776, och de, som tillhörde 
den södra, 1791.



Preston hann ej längre i sitt tal, emedan Jere
mias Örn i detsamma slog igen fönstret sä häftigt, 
att de små rutorna darrade. Den hedervärde sko
makareåldermannen grubblade länge öfver hvad han 
hört, och det gafs ögonblick, då han fullt och fast 
trodde på, att prestens berättelse var dikterad af 
ren illvilja. Men då han fram på dagen var ute i 
staden fick han bekräftelse på, att hans sagesman 
ej farit med osanning.

Under hemgåendet mumlade derför Jeremias 
Örn för sig sjelf:

“Och jag, som trodde på honom som på guld! 
Så kan man blifva bedragen. Eoligt skall det lik
väl bli att se, om han kommer hit upp nästa riks
möte. “



Vag-gan.

1.

Magister Michael Koch hade, såsom läsaren 
af det föregående nog insett, lagt an på att från
taga Kjell hans vackra fästmö. Hans “tittar i Gflas- 
hagen“ hade före de i början skildrade upprörande 
händelserna varit täta nog. Men sedan den unge 
fiskaren ett par dagar efter hans i början af berät
telsen anförda samtal med Olug, en afton formligen 
jagat honom från stugans närhet och hotat att an- 
gifva honom för myndigheterna, syntes han ej 
mera slå sina lofvar kring Olugs hem. Men der- 
einot hände det ej sällan, att han företog ströftåg 
i trakten, i förhoppning att kunna träffa den unga 
flickan vid de besök, hon ganska ofta gjorde hos 
vänner och bekanta både i närheten och ibland 
temligen aflägset.

Unge herr Michael hade under dessa ensliga 
promenader, hvilka ibland utsträcktes till fastlandet,
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då han lyckats spionera ut när Olug gjorde besök 
hos sin gamla moster i Spegered, alltid sin jagt- 
bössa med sig, ty han kunde ju ej veta, hvilket 
villebråd han skulle träffa på. Dessutom vore nog 
geväret bra att ha till försvar, om han skulle blifva 
anfallen af stigmän, hvilka ej sällan brukade ströfva 
omkring och plundra fredliga vandrare.

Den söndagen, som lysning till äktenskap första 
gången afkunnades i Stenkyrka tempel mellan 
fiskaren Kjell och fiskardottren Olug Bålsdotter, 
var unge herr Michael ej god att råka ut för. Han 
tålde sig knappt sjelf. Genom en af fisklägets gamla 
sqvallerkäringar, som blifvit invigd i magisterns 
förehafvande, erhöll han samma dags afton under
rättelse om, att Olug på måndagsförmiddagen skulle 
ro öfver till fastlandet, för att bjuda mostern i 
Spegered på sitt bröllop. Käringen omtalade äfven, 
att Kjell omöjligt kunde ledsaga sin fästmö, all- 
denstund han ej väntades hem från fisket förrän 
under tisdagens eller onsdagens lopp. Magistern 
hade således fria händer med den unga flickan.

Och detta ypperliga tillfälle lät Michael Koch 
ej gå sig ur händerna. På fadrens fråga, hvart 
han skulle begifva sig så tidigt på morgonen, gaf 
han det svaret, att han skulle öfver till fastlandet 
för att jaga räfvar.

Vattnet i Hakefjorden, hvilken skiljer Tjörn 
från fastlandet, låg som en spegel. Michael rodde 
af alla krafter för att hinna motsatta stranden innan 
Olug, som också troligen skulle begifva sig af tidigt, 
finge syn på honom. Han lyckades äfven, ty just 
som den unga flickan, som haft en dryg bit att



gå, nemligen tvärs öfver norra delen af ön, stötte 
ut från Tjörn, hade Michael redan förtöjt sin far
kost mellan ett par väldiga stenar, och ändå hunnit 
gömma sig bakom den största af de ett stenkast 
från vattenbrynet liggande fiskarbodarne. Här in
väntade han nu Olugs ankomst.

Som fiskarstugorna lågo temligen aflägset från 
stranden, hoppades han att ostörd få möta den 
unga flickan. En gynnad älskares blickar hade ej 
med större längtan kunnat speja utåt Hakefjorden, 
än den försmådde älskarens nu gjorde. Andteligen 
glänste de till, vi kunna ej säga af den rena fröjd, 
som ett lyckligt möte skänker, utan af skadeglädje, 
när de upptäckte en liten båt, som skyndsamt när
made sig från Tjörn. Men hade Olug väl ensam 
företagit denna utflygt? Härpå hade Michael Koch 
ej förr kommit att tänka.

Båten kom närmare och han upptäckte snart 
till sin stora glädje, att ingen mer än den unga 
flickan fans i båten. Ett ondskefullt leende spelade 
härvid kring gudsmannens läppar, och han hviskade 
för sig sjelf:

“Jag har lyckats.“
Varm efter den häftiga rodden hade Olug tagit 

af sig det lilla hufvudklädet och hennes rika, vackra 
hår böljade utefter axlar och barm. Båten för
töjdes och Olug beredde sig till att fortsätta sin 
färd upp till Spegered. Hon hade dock glömt för- 
ningen till sin slägting och steg för den skull åter 
ned i båten.

“Ku, eller aldrig“, mumlade presten. “Låter jag 
detta tillfälle gå mig ur händerna, så återkommer... “
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Längre hann ej Michael Koch i sin tankegång. 
Några alnar ifrån den sjöbod, bakom hvilken han 
stod gömd, lopp en stenmur, och på andra sidan 
om denna låg ett sädesfält. Från detta fält hördes 
midt under prestens monolog, denna fråga:

“H-vem kan det vara, som lägger till der nere?“ 
“Låt mig se“, svarade en annan röst, grof som 

en åska. “Ah, känner du inte igen vackra Olug 
från Klöfvedal på Tjörn, hon, som ska’ gifta sig 
med Eskil? Hon brukar hvarje_ vecka besöka sin 
gamla moster i Spegered.“

De böner, som Michael Koch läste öfver de 
båda okände, voro långt ifrån vackra. För att ej 
upptäckas af dem, när de hunno fram till det ställe, 
der stenmuren rasat ned, kröp han tillsammans som 
en igelkott. Från sitt obeqväma gömställe måste 
han vidare åse huru de för honom okända karlarne 
närmade sig Olug, helsade på henne och blefvo 
vänligt helsade tillbaka.

Under tiden hade vägen, eller rättare sagdt 
gångstigen ned till stranden fylts med fiskare, som 
ämnade sig ut till sitt arbete, och då Olug slut
ligen fortsatte sin färd, kunde Michael Koch ej 
följa henne utan att väcka misstroende. Skälfvande 
af raseri tog han en annan väg uppåt landet. Snart 
hade han träffat villebråd, och glömde för dess 
förföljande till en början hela sin plan mot den 
unga flickan.
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2.

Olug dröjde ganska länge hos sin gamla släg- 
ting. Denna hade ej heller någon fröjdfnllare stund, 
än då Olug besökte henne, ty af hela slägten var 
det ingen, som hon omhuldade så mycket, som sin 
unga systerdotter. Gumman kunde då sitta timtals 
och tala om, huru det var för mer än femtio år 
sedan, då hon var barn, och himla sig öfver hur 
förändradt nästan allt blifvit sedan den tiden. Olug 
hörde tåligt på, och kände genom dessa berättelser 
slutligen till de gamla tiderna lika bra, som de 
äldste på Tjörn.

Gamla moster talade också om systerdottrens 
framtid, varnade henne allvarligt för högfärd och 
fåfänga om det skulle komma att gå henne aldrig 
så väl, och uppmanade henne både först och sist 
att alltid vandra redeligen och ständigt hafva Gud 
för ögonen, så skulle ingenting kunna nedslå henne. 
Med sådana lärdomar på hemvägen, kände sig all
tid den unga flickan belåten och glad till sinnes, 
och hon föresatte sig, att så mycket som möjligt 
följa dem.

Utom den ganska rikliga förning, som Olug 
bragte med sig, inbjöd hon äfven mostern att upp- 
gifven dag bevista hennes bröllop.

“Ah, herre Gud, har,det ändteligen gått så långt“,
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utropade den gamla och slog händerna tillsammans. 
“Ja, ja, det sa’ jag både till far din och mor din, 
när du var liten. Blir inte den flickan gift innan 
hon fyller tretti år, sa’ jag, så vill jag inte längre 
gå i två skor, sa’ jag. Men då skrek du näbbigt, 
såsom alla jäntor, förstås, att du aldrig ville gifta 
dig. Jo pytt, de flickor, som mest skrika så, äro 
de första att gifta sig, när de få ett anbud som 
passar dem.“

“Sa’ moster också så der,“när moster var flicka?“ 
inföll Olug skälmskt.

“Det kan nog hända, att jag någon gång i 
öfvermod fällde de orden“, svarade gumman och 
hostade, “men“, fortfor hon leende, “det är bäst att 
vi lemna det der ämnet, annars är jag säker på, 
att du letar ur mig mera, än jag vill yppa. Det 
är en annan sak, som jag vill fråga dig om. Jag 
går sällan ut, som du vet, och derför får jag också 
sällan höra några nyheter. Men i går hörde jag 
talas om, att ett stort skepp för ej så länge sedan 
skulle förlist utanför eder kust, och att hela be
sättningen gått förlorad. Är det sannt?“

Lyckligtvis höll gumman på att ordna för- 
ningen, hvarvid hon vände ryggen åt den unga 
flickan. Hon såg derför ej först den rodnad och 
sedan den blekhet, som betäckte Olugs kinder.

“Eller kanske att alltsammans är en hopspun
nen historia“, fortfor gumman.

Olug hade nu hunnit sansa sig.
“Moster ska’ inte tro allt hvad folket pratar“, 

svarade hon med fast stämma. “Det är så många, 
som . . .“



“Jo, jo, kunde nog tro, att det var ett försök 
att lura dumheter i mig, gamla menniska“, afbröt 
gumman ock suckade.

Olug, som ingenting högre fruktade, än att 
gumman åter skulle börja röra på den ömtåliga 
strängen, förebar att hon hade brådtom hem och 
tog, trots gummans protester, snart afsked. Då 
hon kom utanför stugdörren, kände hon sig genast 
lättare till sinnet'roch ilade med snabba steg ned 
mot stranden, på hvilken hon nu icke kunde upp
täcka en enda menniska så långt hennes synför
måga sträckte sig.

Hon var blott några alnar ifrån båten, då en 
manlig gestalt plötsligt reste sig i hennes väg. 
Olug studsade tillbaka, ty hon igenkände genast 
Michael Koch. Öfver ena axeln hade han slängt 
en död räf och öfver den andra en hare, på bohus- 
ländska kallad pjett eller springare.

Olug stötte utan krus presten åt sidan, innan 
han ens fick ett enda ord öfver läpparne och stod 
med ett par språng nere vid båten. Men vid åsynen 
af det tillstånd, i hvilket den befann sig, gick hon 
ofrivilligt ett par steg tillbaka. Den lilla farkosten 
låg nemligen sjunken, med babords reling stickande 
upp en smula öfver vattenytan.

Smilande närmade sig nu presten, och försökte 
att göra sin röst så deltagande som möjligt.

“Hvilken olycka!“ utbrast han. “Är det din 
båt, Olug?“

Den unga flickan, som i blinken genomskådat 
Michael Koch, bevärdigade honom ej med något 
svar. I stället gjorde hon en hastig vändning, för
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att skynda tillbaka till Spegered. Men innan hon 
hann uttaga första steget, grep Michael henne i 
armen, under det han med befallande ton sade: 

“Stanna, flicka; jag har något att säga dig.“ 
Darrande fogade sig Olug efter prestens vilja. 

Sedan hon en god stund förgäfves väntat på att 
han skulle tilltala henne, sporde hon:

“Hvad är det pastorn vill mig? Men“, tilläde 
hon, “hvarför är pastorn här?“

“För att få trälfa dig.“
“Mig“, eftersade Olug, under det en djup rod

nad betäckte hennes kinder.
“Ja, mitt vackra barn“, svarade Michael Koch. 

“Jag har en gång erbjudit dig min hand. Ku har 
jag åter sökt upp dig, för att ostörd få säga dig 
detsamma. Yäl har det lyst för dig en gång, men 
om du bryter din förbindelse med Kjell, så kostar 
det endast några daler till kyrkan, och dem vill 
jag gerna lägga ut. Betänk bara, hvilket hem du 
skall få, om du blir min hustru och om du...“ 

Olug kunde ej höra prestens fräcka och lätt
sinniga tal till slut. Samlande alla sina krafter, 
störtade hon ned mot vattenbrynet och kom just 
rakt på Michael Kochs båt. Utan en sekunds be
tänkande ryckte hon loss fånglinan, kastade sig 
blixtsnabbt i farkosten och innan presten, som dels 
var så förbluffad att han ej i förstone kom sig 
för att jaga efter den flyende, dels hindrades i 
sina rörelser af jagtbytet, då han ändteligen började 
röra på sig, hann ned till stranden, gungade hans 
båt redan några famnar ute på vattenytan.

“Hvad ta’r du dig till, flicka?“ skrek han för-
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grymmad. “Det är ju min båt! Lägg genast i 
land!"

Men den, som ej hörde på det örat, det var 
Olug. Raskare hade hon ej på länge fört årorna. 
Först när hon ej mera kunde höra Michael Kochs 
rop och förbannelser, saktade hon farten.

Prestens fatala äfventyr blef snart kändt både 
på fastlandet och på Tjörn, och detta ökade natur
ligtvis ännu mera det hat, som han redan hyste 
till Kjell och hans vackra fästeqvinna.



3.

“Det är då märkvärdigt“, utbrast unga mor 
Karin och vände sig till modren, “att vi ej kunna 
förmå far att säga oss hvar han gömt guldvaggan. 
Så trilsken har jag ej på länge sett honom.“

“Vänta bara“, svarade mor Ingrid förtröstans
fullt, “han besinnar sig nog hvad tiden lider.“

“Tror ni det, mor?“
“Ja, jag tycker mig se på honom, att han ibland 

har en viss ruelse och då alltid går och mumlar 
för sig sjelf och att..."

“Ja, han ta’r då alltid vägen till kohagen“, 
inföll Karin lifligt. “Han har kanske graft ned 
den der.“

“Då blir den allt svår att påträffa, ty kohagen 
är stor, som du vet“, svarade mor Ingrid.

Efter några ögonblicks funderande utropade 
Karin lifligt:

“Visste jag med säkerhet, att den vore gömd 
der, skulle jag inte rädas för att genomgräfva hela 
kohagen.“

Några skrapningar på förstugubron af bröt de 
båda qvinnornas intressanta samtal. Dörren öpp
nades. snart, och Eskil, nu égaré till den ansedda 
gården Stordal, inträdde.



“Har något händt, eftersom du ser så dyster 
ut?“ sporde Karin ocli smekte Eskils kind.

“Ja. det går besynnerliga rykten“, svarade Eskil. 
“Hvad då för rykten“, sporde Ingrid och Karin 

under det de omgåfvo Eskil.
“Jo, det påstås, att prosten Koch blifvit skild 

från riksdagen.“
“Hvem i Herrans namn har kunnat fara med 

en sådan osanning?“ utbrast mor Ingrid och slog 
ihop händerna.

“Prosten i Solberga har skrifvit hem och talat 
om det“, svarade Eskil tankfullt. “Och så är det 
ett annat rykte, som kanske bådar krig.“

“Krig“, skreko de båda qvinnorna om hvar- 
andra. “Är du från vettet, Eskil?“

Utan att besvara hustruns och svärmodrens 
utrop, fortfor den unge bonden:

“Det lär ha’ kommit bud till en afdelning af 
södra sqvadronen att hålla sig marsehfärdig inom 
tjugufyra timmar efter nästa kallelse.“

De båda qvinnorna betraktade förskräckta hvar
andra, under det Eskil vandrade med stora steg af 
och an i hvardagsstugan. Slutligen stannade han 
framför hustrun och svärmodren och sade med 
dof röst:

“Jag anar hvad det är frågan om.“
“Hvad? Hvad?“ ropade mor och dotter om 

hvarandra. “För Guds skull säg rent ut!“
Eskil uttalade med låg och klanglös stämma 

blott ett enda ord, men detta var tillfyllest för att 
sätta hans åhörarinnor in i de stundande händel
serna. Detta lilla ord var:
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“Skeppet.“
Mor och dotter bleknade. De hade icke tänkt 

på att en räkenskapens dag skulle komma.
“Der kommer far“, utbrast mor Ingrid med 

skälfvande läppar. “För Guds skull, nämn inte 
ett ord om det här till honom. Han vore då istånd 
till att göra sig något illa.“

Både måg och dotter lofvade att tiga med 
hvad de visste, och när Tufve några minuter der- 
efter inträdde och helsade fryntligare, än han till
förne brukat, kunde man ej se på Ingrid och Karin, 
att de så nyligen besjälats af en häftig förskräc
kelse.

“Ni ser ovanligt kry ut i dag, far“, utbrast 
Eskil. “Har gikten lemnat er i ro nu?“

“Ja, något. I det här vackra vädret trifs den 
inte i kroppen. Hur är det med äringen?“

“Den ser lofvande ut. Men jag fruktar dock, 
att jag förlorar Nilla hvad det lider.“

“Nå, det är ingen stor sak med den der märr- 
kraken“, svarade Tufve likgiltigt. “Jag skulle nog 
för länge sedan ha gjort mig af med henne, om 
någon bara velat nappa på kroken. Jag tror be- 
stämdt, att latare och trögare djur fins inte på 
hela ön. “

Samtalet afstannade här för en stund, medan 
hvar och en var sysselsatt med sitt trägna göromål.

Yid ett tillfälle, då Eskil råkade komma i när
heten af gubben Tufve, hviskade denne:

“Kom ut på vedbacken om en stund; jag har 
något vigtigt att säga dig.“

Och under det hans blickar derefter hvilade
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på fruntimren, lade den gamle betecknande ett 
finger på läpparne.

En stund derefter sammanträffade Tnfve och 
hans måg på det uppgifna stället.

“Kom“, utbrast Tufve och drog mågen bakom 
en ladugårdsknut, “vi ska’ inte stå på backen, ty 
qvinnorna ana oråd och...“ Gubben fullbordade 
ej meningen, utan drog Eskil, så fort han kunde, 
med sig.

“Nå, far“, sporde denne oroligt, “hvad är det 
ni har att säga?“

“Jo, jag vill liksom förbereda dig på, att vi måste 
akta oss. Det är ugglor i mossen. Dock“, fortfor 
den gamle och skrattade belåtet, “har jag gömt 
vaggan så väl, att tio tusen knektar inte ska’ kunna 
finna den.“

“Det är då mot oss, som knektarne ä’ upp
bådade“, inföll Eskil. “Jag har hört glunkas om, 
att ett..."

“Jo, det slår allt in, det“, afbröt Tufve.
Eskil ref sig en stund betänkligt i hufvudet. 

Derpå sade han:
“Har ni hört hvad man säger om prosten?“
“Om prosten“, upprepade Tufve och gjorde 

stora ögon. “Han är ju i Stockholm, vet jag! 
Men hvad pratar man om honom för slag?“

“Jo, att han blifvit skild från riksdagen. Pro
sten i Solberga har skrifvit hem och berättat 
det.“

“Kors i alla mina da’r“, skrek Tufve häpen. 
“Då ska’ du få höra, att han pratat om hela historien 
för kungen eller de höga herrarne. Jo jo, prost-



far, jag märkte nog hur afundsam och snyllen1), 
du blef, när du fick veta, att jag fått en mycket 
likare present än du. Nu är jag säker på, att han, 
för att hämnas ...“

“Det tror inte jag“, afbröt Eskil. “Han kom
mer ju sjelf illa ut derför, att han mottagit saker 
från skeppet.“

“Ja, ja, det kan du nog ha rätt i“, svarade 
Tufve, på hvilkens uppsyn det tydligt syntes, att 
han började bli allt mera ängslig. “Men hvad ska’ 
vi göra?"

“Vet inte ni det, far, så inte vet jag.“
Sedan Tufve funderat en ganska god stund, 

utbrast han:
“Det är bäst, att vi afbida tiden. Skulle det 

bli allvar af, så kunna vi ju begifva oss ut till 
holmarne medan det värsta går öfver. Men“, fort
for han, “du måste lofva mig, att inte nämna ett 
enda ord till mor och Karin, ty de ska’ naturligt
vis i rena onödan rifva upp himmel och jord för 
en sak, som kanske inte ens är värd att tänka på.“

Så lättsinnigt tog den gamle bonden de svåra 
brott icke allenast han, utan äfven hans måg varit 
delaktiga uti. Den tiden var nemligen ett mennisko- 
lif värdt oändligt mycket mindre än nu och dylika 
strandningar, förorsakade af falska fyrar, temligen 
allmänna längs bohusländska kusten.

) Snyllen ilat, snopen.



Efter en svår sjöresa landsteg ändteligen prosten 
Michael Koch i Marstrand. Men det var icke med 
glada känslor, som han åter satte foten på fäderne
jorden. Hvad skulle hans socknebor säga, när de 
fingo se honom ibland sig, innan riksdagen ännu 
var slut? Och hvilket rimligt skäl skulle han väl 
hitta på, för att i någon mån rättfärdiga sin plöts
liga och för andra oväntade återkomst?

Het rådde en ovanlig liflighet i och omkring 
Marstrand samma dag som skeppar Truls ankrade 
i hamnen, men det var icke den liflighet, som är 
angenäm och uppmuntrande att se på, utan snarare 
ett vildt lif med raglande fiskare, sedeslösa qvinnor 
från nästan alla landsändar, trätor och slagsmål. 
Med ett ord: storfisket pågick som bäst. Många 
jordbrukare hade försummat sitt arbete hemma och 
öfverlemnat det åt qvinnorna och barnen, för att 
under fisktiden “skära guld med täljknifvar“. De 
förtj enade också ansenligt med penningar, men allt 
gick åt under det “sus och dus“, i hvilket skär
gårdsbefolkningen då lefde. Alla onda lidelser, 
uppammade af ruset, voro lössläppta, och det var 
för en obekant farligt att beträda platserna för 
orgierna, äfven midt på ljusa dagen.
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I följd af sin presterliga drägt bief dock pro
sten Michael Koch fredad för förolämpningar. En 
god stund vandrade han omkring i den tjutande 
och skränande folkmassan och måste ganska ofta 
med inre rysning vara åsyna vittne till de djuriska 
orgier, som uppfördes.

Efter ett par timmars vistelse i den bokstaf- 
ligen "usla stadshålan“, som då helt och hållet låg 
i lägervall, anträdde prosten i en rankig farkost 
hemfärden. Han afpassade med vilje tiden så, att 
han ej skulle inträffa i prostgården förr, än natten 
fallit på. Också nådde han ej Karviken på södra 
stranden af Tjörn förrän på eftermiddagen.

Då åkdonet bullrande körde in på gården, vak
nade en af pigorna och tittade nyfiket ut. Och då 
hon i det svaga månskenet igenkände prosten och 
till på köpet hörde, när han tillsade skjutsbonden 
att sätta in den tröttkörda hästen i stallet, och 
sjelf ixtse sofplats åt sig i drängstugan, då häpnade 
hon till en början och trodde, att det var prostens 
vålnad. Men när Michael Koch lugnt närmade sig 
förstugubron, gaf pigan till ett så förfärligt anskri, 
att hennes kamrat reste sig upp och yrvaken sporde, 
hvad som var på färde.

“Herre Jesses, prosten går igen“, hviskade 
pigan med skälfvande läppar.

I detsamma bultade det ganska hårdt på för- 
stugudörren, men ingen af pigorna tordes röra sig. 
Efter åtskilliga förnyade bultningar hörde de upp
skrämda tjenarinnorna, hur klumpiga steg närmade 
sig köksfönstret. Straxt derefter knackade det hårdt 
på ena rutan och en grof stämma utbrast:
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“Vakna menniskor och släpp in mig!“
“Det är ju prosten lifs lefvande, vet jag“, 

skrek den modigaste pigan, for som ett jehu i 
underkjolen och derefter ut i förstugan, der hon 
fråndrog riglarne, under det hennes breda mun drog 
sig uppåt öronen då hon utbrast:

“Vi väntade inte prosten hem så fort.“
“Det qvittar mig lika“, svarade denne torrt. 

“Bädda genast åt mig, jag är trött och behöfver 
hvila. Och det var ju sannt, det, säg till Anders, 
att han tidigt i morgon rider öfver till magistern 
och ber honom genast komma hit.“

Med rätta häpen och på samma gång förskräckt 
öfver fadrens plötsliga hemkomst, skyndade ma
gister Michael allt livad hans häst orkade springa, 
till prostgården. Han anlände dit så tidigt, att 
fadren ej ännu var uppstigen.

Mötet mellan de båda prosterna varade ett par 
fulla timmar. Hvad de i ensamheten afhandlat 
fick aldrig någon dödlig veta, men att det icke 
varit goda nyheter, som komministern fått veta, 
det syntes tydligt af hans yttre, då han i fadrens 
sällskap trädde ut på förstugubron. Kinderna, 
annars friska och röda, voro nu hvita som snö och 
den trotsigt framstående underläppen darrade märk
bart.

Då han till afsked lade sin hand i fadrens 
uttalade den gamle med undertryckt stämma endast 
dessa ord:

“Det du gör, gör snart.“
Några minuter derefter sprängde magistern 

bort. I köksfönstret stodo de båda pigorna un-
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drande, livad som nu vore på färde, och i dräng
stugan omtalade Anders under hemlighetsfulla miner, 
att när han kom med sitt budskap till komminister
gården, hade magistern blifvit så blek som en död 
och icke på en lång stund kunnat fråga honom om 
någonting.

“Något galet måste vara på färde“, slutade 
drängen förnumstigt, “det kan jag ge mig håken på.“

Bland märkvärdiga naturbildningar på Tjörn 
förekommer äfven den så kallade Torbernshåla i 
ett berg, som ligger på Klöfvedals prestgårds egor. 
Det är en besynnerlig håla, om hvilken många 
historier fordom varit i svang, men af det yngre 
slägtet nästan äro förgätna. Hålan är en vanlig 
grotta, ytterst smal men med en längd och höjd 
af omkring tjugu alnar. Ingången till detta berg
rum består af ett litet hål, så trångt, att en ordinär 
mansperson nätt och jemt kan tränga sig in. Fram
för denna ingång ligger den så kallade “förstugan“, 
också en grottbildning, hälften så stor som Tor
bernshåla.

Yid tiden för denna berättelse var ingången 
till “förstugan“ helt och hållet osynlig för vandra
ren och den, som ej kände till dessa naturbild- 
ningar, skulle aldrig kunnat söka upp dem. Täta 
busksnår skylde öppningen nästan helt och hållet, 
och der dessa ej räckte till att utestänga den spar
samma dager, som vissa tider föll in i “förstugan“, 
gjorde en massa större och mindre stenar, hvad de 
kunde.

Några dagar efter samtalet mellan prosten och
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lians son arbetade sig en i bonddrägt klädd man 
uppför den höjd, som förde till Torbernshåla. En 
slokig hatt med vida brätten skylde hans hjessa 
och tillät endast nedre delen af ansigtet att synas. 
Under armen bar han ett stort knyte och högra 
handen omfattade en väldig knölpåk. Denna var 
dock icke mannens enda vapen; öfver skuldrorna 
hängde en dubbelbössa af grof kaliber, hvarjemte 
en skarpslipad handyxa stack fram ur det breda 
läderbältet. Hela mannens utseende och beväpning 
tydde på en, som gjort strandhugg, och nu ämnade 
föra sitt byte i säkerhet.

Pustande för h varje steg hade vandraren slut
ligen uppnått de täta buskarne. Här lade han 
knytet ifrån sig,. ställde bössan mot en kullfallen 
trädstam och började att med yxan vika undan 
grenarne.

Detta var ej något lätt göromål, ty när det 
efter stora ansträngningar lyckades honom att få 
en liten öppning, sprungo genast ett större antal 
grenar fram och stängde på nytt passagen. Mannen 
ref sig upprepade gånger i håret och stampade 
förargad i marken, men det oaktadt kom han ej 
längre. Efter en stunds funderande började han 
derför hugga sig en smal och slingrande väg och 
efter ett ganska mödosamt arbete hade han slut
ligen uppnått ingången till “förstugan“.

Men framför denna lågo två stenar af ganska 
ansenliga dimensioner. Han måste således på nytt 
börja ett styft arbete. Efter flera fåfänga försök 
lyckades det honom ändteligen att vrida den ena 
stenen så mycket åt sidan, att han kunde tränga
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sig fram till sjelfva öppningen. Derefter hemtade 
han bössan och knytet, och då han slutligen stod 
i sjelfva “förstugans“ ingång, mumlade han för 
sig sjelf:

“Bättre gömställe har jag ej kunnat' finna här 
på ön. Folket tror, att onda andar husera här och 
detta är så mycket bättre, ty då skall ingen komma 
på den tanken, att söka mig här. I knytet har 
jag mat för ett par dagar. Sedan blir det väl all
tid någon utväg att skaffa mera.“

Efter denna förtröstansfulla monolog under
sökte han “förstugan“, der han som pojke varit 
flera gånger och således hade en dunkel hågkomst 
af dess utseende och storlek, närmade sig derefter 
den smala ingången till Torbernshåla och kröp in 
i densamma. Hans kropp fyllde helt och hållet 
öppningen.



Ungefär vid samma tid som nämnde vandrare 
tog sin ensliga och dystra boning i besittning, 
sprängde en trupp dragoner in på gården till Klöfve- 
dals prostgård. Drängarne på vedbacken tappade 
sina yxor och i förskräckelsen körde den ena pigan 
hufvudet genom köksfönstret, så att hon erhöll ett 
svårt sår, ur hvilket blodet ymnigt forsade.

Kornetten, som anförde truppen, såg sig spa
nande omkring, och då han varseblef Anders, vin
kade han honom till sig.

Anders tordes ej vägra, men trögt gick det 
för honom att komma fram till hästarne.

“Du går som om du hade ett par skeppund 
om foten“, skrek kornetten; “kan du inte gå fortare?“

“Trodde inte, att det var så brådtom“, svarade 
Anders lugnt och strök den svarta borstlika luggen 
ur pannan.

“Ar prosten hemma?“ sporde befälhafvaren, 
som insåg, att det ej skulle löna mödan att gräla 
på drängen för hans långsamhets skull.

“Vet inte“, svarade Anders kort.
“Vet du inte?“
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“Ne-ej, jag har inte sett honom i dag. Han 
kan ju fråga pigorna i köket“, fortfor Anders och 
pekade på ett ulligt qvinnohufvud, som just i det
samma stack ut genom den sönderslagna rutan. 
Kornetten ämnade också följa drängens råd, när 
stora dörren i detsamma öppnades och prosten Koch, 
som ansåg det vara bäst att visa sig ogenerad, 
trädde ut.

“Jag hörde, att ni frågade efter mig“, sade 
han fullkomligt obesväradt. “På hvad sätt kan 
jag vara eder till tjenst?“

Kornetten, som under tiden stigit af hästen, 
närmade sig Michael Koch och sade, utan att ryt- 
tarne hörde det:

“Ni torde kanske ana, hvad som föranledt vårt 
besök. Här“, fortfor han och framtog ett papper, 
“här ser ni mina ordres. De bjuda mig att anställa 
visitation i hvarje hus på ön.“

“Var så god“, svarade prosten förbindligt. “Ni 
kan ju börja med denna gård. Men“, fortfor han 
och tog på sig en oskyldig min, “hvad är det 
egentligen ni söker efter?“

“Och det frågar ni?“ sporde kornetten, skarpt 
fixerande prosten. “Har ni redan hunnit glömma 
konungens käpp och edert mindre behagliga äfven- 
tyr i Stockholm? Käppen är tillrättakommen, men 
ännu återstår drottningens guldvagga, en present 
från en tysk furstinna, och den måste vi ha reda 
på, innan vi draga härifrån.“

Vid dessa ord gaf kornetten ett par dragoner 
ett tecken. De sutto genast af och närmade sig. 

“Följ mig“, kommenderade befälhafvaren. “I



känn en till vårt ärende, och nu lägger jag er på 
hjertat, att ej lemna den minsta vrå i husen osökt. 
I andre“, sade han till de öfrige, “hållen noga ut
kik på hvar och en, som kommer och går. Herr 
prost, ni torde visa oss vägen.“

Michael Koch, som funnit sig högst obehagligt 
berörd af den underrättelsen, att hans fatala äfven- 
tyr i hufvudstaden redan var kändt på orten, hade 
emellertid hunnit gifva Anders ett tecken. Denne, 
som var invigd i förhållandet, smög sig undan och 
var kort derefter på språng mot .Stordal.

Undersökningen i prostgården ledde ej till något 
resultat, och med snopna miner redo dragonerna 
bort, utom två, hvilka beordrades att stanna qvar 
och hålla sträng uppsigt öfver prostgården. Till 
Michael Koch sade kornetten, innan han aftågade:

“Jag kan trösta eder med, att saken ej är ned
lagd, äfven om guldvaggan ej skulle påträffas. 
Skeppets mystiska undergång och dess besättnings 
försvinnande hafva föranledt vederbörande att nu 
anställa en undersökning, som ej torde sluta så 
lätt för tjörnborna. Farväl så länge, herr prost.“ 

Med dessa ord satte kornetten sporrarne i 
hästens sidor och försvann tillika med sina dra
goner.

Orolig för sin skatt, vankade Tufve hela da- 
garne och ibland halfva nätterna omkring i och 
utanför kohagen. Man kunde vissa ögonblick tro, 
att han alldeles mistat förståndet. Icke heller hjelpte 
hustruns eller Karins enträgna böner, att han skulle 
hålla sig mera hemma för att ej uppväcka miss-
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tankar. Gubben svarade ingenting utan skakade 
blott på hufvudet, samt gick tvärt sina färde. Men 
så fort han kom utom syn- och hörhåll, då löstes 
tungbandet, och han plägade för sig sjelf alltid 
hålla denna monolog:

“De dumma åsnorna tro, att jag skall säga 
dem, hvar jag gömt vaggan. Ha, ha, ha! Då skulle 
jag vara det största nöt på hela ön. Ne-ej ni, 
gubben Tufve är klokare än så. Jag tycker, för 
resten, att ni ha det bra ändå, utan guldvagga.“

Och färden ställdes åter till kohagen, der Tufve, 
lik draken, åter började rufva på sin skatt.

Eyktet om, att en afdelning dragoner öfver- 
gått Hakefjorden, försatte Tufve i största ängslan. 
Han kunde hvarken äta eller dricka, utan vankade 
omkring som en fredlös. Slutligen sporde han Eskil, 
om det ej vore säkrare att begifva sig ut till någon 
af öarne, medan den första stormen hunne gå öfver. 
Men Eskil, som var klokare än svärfadren, öfver- 
talade honom att bli hemma, emedan en så hastig 
flykt skulle af myndigheterna tydas såsom ett be
vis för brottsligheten. Bättre vore då att stanna 
hemma och bara neka för allting, eller skylla det 
på andra, menade Eskil. Efter långt öfvervägande 
insåg också Tufve, att mågens råd vore det bästa.

Nu om någonsin var dock Tufve på vakt i 
kohagen. Ibland roade det mågen att smyga sig 
efter honom, för att se, hvad han skulle företaga 
sig. Det var dock svårt för Eskil att dölja sig, 
ty gubben tycktes ha ögon både fram och bak och 
spejade hvarje sekund ifrigt åt alla sidor. Spione
riet lyckades dock en gång.
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Eskil märkte då, hur gubben än dolde sig i 
buskarne, än klättrade upp i något högt träd för 
att hafva en vidsträcktare utsigt, men aldrig fick 
han se honom på något ställe gräfva i jorden. 
Nej, Tufve var så listig, att han ganska ofta bytte 
om observationsplats, så att Eskil aldrig kunde bli 
rätt klok på hvar svärfadren gömt sin skatt.

Efter en genomvakad natt skulle Tufve begifva 
sig hem, då han ett stycke ifrån kohagen såg en 
man komma springande af alla krafter. Han igen
kände snart Anders och darrade.

Äfven Anders hade känt igen Tufve. Flåsande 
skrek han derför, när han kom inom hörhåll:

“Nu ä’ de här!“
“Hvilka.?“ jemrade sig Tufve.
“Kors, dragonerna, vet jag. I prostgården 

ha de ...“
Anders måste här sjelf af bryta sin föga väl

komna underrättelse och skynda fram till gubben 
Tufve, som vacklande tog några steg baklänges, 
hvarefter han tungt föll ned i vägdiket.

Eskil, som på Karins och svärmodrens inrådan 
hela natten följt Tufve på afstånd, skyndade nu 
fram. Tufve blef hemburen, och som han visade 
tecken till yrsel, lades han till sängs.

“Tänk om far skulle gå åt, utan att säga oss, 
hvar han gömt guldvaggan“, inföll Karin.

“Var lugn, du“, menade Eskil. “Jag vet, att 
hon finnes i kohagen, och om jag rätt så ska’ 
gräfva upp den helt och hållet, ska’ jag ha reda 
på vaggan.“
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Så talade snikenheten vid den bädd, som kan
ske skulle bli Tufves sista.

“Emellertid måste vi nu bereda oss på, att så 
lugnt som möjligt taga emot knektarne“, fortfor 
Eskil. “Lyckligtvis har jag ej något, som kan 
röja oss, och vaggan torde allt raka deras näsor 
förbi. “

Sedan Anders hvilat sig en stund, begaf han 
sig på hemvägen och medförde till prosten den 
helsningen, att han kunde vara lugn; Stordalsborna 
skulle ingenting yppa.
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6.

Bestörtningen på Tjörn öfver dragonernas plöts
liga ankomst och bestämda uppträdande blef natur
ligtvis allmän, företrädesvis i Klöfvedals socken, 
der det knappast fanns någon gård, som ej hyste 
åtminstone en deltagare i illdådet mot skeppet och 
dess besättning. Bestörtningen blef äfven så mycket 
större, som tjörnborna redan börjat hoppas, att allt 
skulle vara glömt, eftersom en rundlig tid gått till 
ända utan att några efterräkningar försports.

I hvarje gård blef det nu ett fasligt arbete 
med att gräfva ned eller på annat sätt gömma 
undan det, som fanns qvar af det röfvade godset, 
och icke minsta besvär dermed hade Kjell och Olug, 
ty gubben Bål, som några dagar före det oväl
komna besöket drunknat bland Pater-Nosterskären, 
hade lagt sig vinning om, att hemföra så mycket 
som möjligt. Visserligen hade både Kjell och Olug 
den trösten, att vara alldeles oskyldiga, men faran 
var ändå stor för dem, om några af skeppssakerna 
påträffades hos dem. Oförtrutet arbetade derför 
båda med att gräfva ned det farliga godset ett 
stycke från stranden.



“Har du hört att komministern rymt?“ sporde 
Kjell under arbetet.

“Nej! Kors i all verlden, hvad säger du!“
“Jo, jag hörde det i går.“
“Hvar finns han då?“
“Ja,’ den som det visste, så kanske att man 

kunde förtjena en belöning“, inföll Kjell.
“Men hvarför har han då rymt?“
“Det kan du väl förstå. Det var ju han och 

far din, som tände det falska bålet. Detta ha dra
gonerna fått reda på. Gubben Bål låta de nu allt 
bli att knipa, men presten må akta sig, att inte 
han vandrar till galgen eller stupstocken. Det skulle 
vara lagom åt en sådan der högmodig kaxe.“

Olug teg, ty hon visste att Kjell var gramse 
på magister Michael för att han så ihärdigt förföljt 
henne, till och med efter hennes bröllop. Den djupa 
suck, som höjde hennes barm, egnades den om
komne fadren.

Då slutligen allt, som kunde påminna om det 
plundrade skeppet var nedgräfdt, lades jorden der- 
öfver så som den förut låg, och det skulle fordras 
ett ovanligt skarpt öga för att kunna upptäcka att 
en gräfning här blifvit gjord. Nöjda återvände 
derpå de båda makarne till sin hydda, för att der 
invänta hvad som komma skulle.

De behöfde ej vänta särdeles länge, förrän 
tvenne dragoner, af hvilka till på köpet en var 
halfrusig, sprängde fram till stugan. Olug befann 
sig just vid detta tillfälle utanför dörren, syssel
satt med att uthänga ett par fisknät till torkning. 

“Hailoh, vrakplundrare“, skrek den halfrusige
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knekten, “fram med hvad ni ha stulit från skep
pet!“

Yid den föga vackra titeln bleknade Olug, men 
en lycka för henne var, att hon stod med ryggen 
vänd mot ryttarne, så att de ej kunde upptäcka 
färgskiftningen i hennes ansigte. Hon öfverfölls 
likväl af en så våldsam skälfning i händerna, att 
hon nära nog släppt nätet.

Sedan dragonerna bundit sina hästar vid gårds- 
grinden, kommo båda två fram till Olug, som nu 
hunnit sansa sig och visade dem ett fullkomligt 
likgiltigt ansigte. De båda knektarne voro så upp
tagna af att betrakta den vackra fiskarhustrun, att 
de ej gåfvo akt på, hur Eskil genom det lilla fön
stret noga följde alla deras rörelser.

“En så’n vacker jänta, den der“, utbrast den 
halfrusige dragonen och innan Olug kunde hindra 
det, hade han djerft slagit armen kring hennes midja. 
Men denna påflugenhet bragte honom på fall. Med 
ett kraftigt ryck slet sig Olug fri och gaf i det
samma dragonen en knuff för bröstet, så att han, 
som ej förut stod så säker på sina ben, hastigt och 
lustigt vände dem i vädret. Till råga på olyckan 
kom huggvärjan under en viss del af hans kropp 
och som fallet var ganska våldsamt, afbröts den 
ett godt stycke från spetsen.

Yid åsynen af kamratens fall, brusade den andre 
dragonen upp och skrek, under det han gick ett 
par steg fram emot Olug:

“Vet du hvad det kostar, att öfverfalla kunglig 
majestäts och kronans folk?“

“Och vet du hvad det kan kosta dig, att ofreda
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en ärlig mans hustru i hennes hem?“ svarade i det
samma en djup manlig stämma frän dörren, och 
Eskils kraftfulla gestalt visade sig der.

Dragonen kastade en lång pröfvande blick på 
den unge fiskaren, hvilkens händer våldsamt knutit 
sig, och han fann efter granskningen sig föranlåten, 
att något stämma ned den spotska tonen. Han sade 
derför :

“Vi ha kommit hit för att på vederbörlig be
fallning undersöka edert hus, om här finnes något 
tjufgods från det plundrade skeppet. Ja, ja“, fort
for han och tog ånyo på sig*en stolt mine, “det 
är inte stort lönt, att du morskar dig, ty vi utföra 
kungens befallningar, och det kommer att stå dig 
dyrt, om du försöker hindra oss derifrån.“

“Undersök ni, så mycket det lyster er“, inföll 
Eskil med återvunnet lugn.

Det ofrivilliga fallet hade gjort den halfrusige 
dragonen nästan nykter igen. Då han följde kam
raten in i stugan och gick förbi Olug, som återta
git sin sysselsättning, liksom om ingenting före
fallit, kastade han på den unga qvinnan en harmsen 
blick, som hvarken hon eller hennes man kunde 
uppfånga, men vågade ej yttra ett enda ord, ty 
han såg nog, att den reslige fiskaren ej var att 
leka med i dylika saker.

Visitationen utföll här såsom på alla andra 
ställen: Ingenting misstänkt påträffades.

“Åh, du har nog gräft ned åtskilligt der borta“, 
sade den nyktre dragonen misstroget och pekade 
utåt stranden.

o.
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“Nå, så gräf upp det igen då“, svarade Eskil 
kort och såg dragonen stint i ögonen.

D ertill hade denne ej lust, men han skrufvade 
ändock på sig, liksom hade han någonting annat 
vigtigt, som han knappt vågade utsäga. Eskil 
märkte detta och för att göra pinan kort både för 
sig och Olug, sade han, fästande samma blick som 
förut på dragonens ansigte:

“Har du mera att säga, så sjung ut; jag är 
inte rädd för att svara dig.“

Dragonen harklade ett par gånger och sade 
derefter :

“Här ska’ bo en fiskare, som heter Bål och . .. “ 
“Han var min svärfar“, afbröt Eskil hastigt. 

“För några dagar sedan drunknade han vid Pater- 
Nosterskären.“

“Drunknade“, eftersade dragonen med en mine 
af tydlig missräkning. “När drunknade han?“

“I sista stormen“, hördes nu Olugs sorgsna 
stämma. Och när den unga qvinnan samtidigt af- 
torkade ett par tårar, blefvo krigsmännen fullt öf- 
vertygade om att uppgiften var sanningsenlig.

“Jaså“, inföll den knekt, som alltjemtfört ordet, 
“då ha vi bara en fråga till att göra. Vet någon 
af er hvar komministern håller hus?“

“Kors“, utropade Eskil med väl spelad förvå
ning, “han är väl i komministergården, kan jag tro!“ 

“Nej, han har rymt derifrån.“
“Rymt“, utropade de båda makarne samtidigt. 

“Hvarför skulle han rymma?“
“Jo, det var han och din svärfar, som tände den 

falska fyren, hvarigenom skeppet lockades i snaran.“
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“Det tror jag knappt“, svarade Eskil likgiltigt.
“Hå, hå“, menade dragonen, “du tyckes ha 

reda på hvilka det var. Kanske du sjelf?“
Eskil insåg nu, fastän för sent, att han pratat 

dumheter. Detta stod nu ej att ändra. Eör att 
ändock gifva knektarne något att tänka på, sade 
han:

“Vore alla så oskyldiga, som jag och min hustru, 
så hade inte skeppet fastnat der det nu körde upp. 
Så mycket är då säkert.“

Den af Olug så kraftigt tillrättavisade drago
nen, som hittills ej yttrat ett enda ord, tyckte nu 
att det kunde vara tid på att blanda sig i ordby
tet, hvarför han sade:

“Jaja, det får du nog sjelf svara för vid det 
ting, som ska’ hållas angående denna sak. Du heter 
ju Eskil, eller hur?“

“Ja.“
“Och är gift med fiskaren Båls dotter?“
“Det måtte jag väl vara, eftersom ni har hört 

att jag kallade Bål för svärfar“, svarade den unge 
fiskaren vresigt. “Men, nu tycker jag, att ni gerna 
kunde packa er i väg, ty jag har angelägnare sa
ker att sköta, än att stå här och svara på edra 
dumma frågor.“

“Åh, var du lagom morsk“, invände den andre 
dragonen. “Vi få se hur du kommer att stå dig 
vid...“

Eskil hörde icke knektens sista ord. Som Olug 
redan var ingången, skyndade han efter och slog 
dörren häftigt igen efter sig.

Sedan dragonerna noga genomsökt äfven den
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lilla visthusboden, men icke heller der funnit några 
lemningar efter skeppsrofvet, begåfvo de sig ändte- 
ligen derifrån. Yipps var Eskil ute en bakväg och 
såg från en närbelägen klippspets åt hvilket håll 
knektarne färdades.

“De redo öster ut“, sade han till Olug. “Yall- 
bölingarne J) få nu underhålla snokarne en tid.“

’) Så kallades befolkningen i Valla socken, upptagande nord
östra delen af Tjörn, samt tre der utanför bebodda öar.
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7.

Under ett par dagars tid låg enslingen i Tor- 
bernshåla stilla och satte ej sin fot utom “förstu
gan“. Löshåret och lösskägget hade han för be- 
qvämlighets skull lagt ifrån sig och vi igenkänna 
nu magister Michael. Det var på fadrens uppma
ning, som han valt denna dystra ort till sitt göm
ställe. De underliga historier, som fordom allmänt 
varit och till en del ännu vore i svang om berget 
och hålan, gjorde att öborna högst ogerna nalkades 
platsen, knappast om dagen, så mycket mindre om 
natten.

Sedan de i lugn tillbragta dagarne förlupit, 
började oron att mer och mer anfäkta komministern. 
Han visste ju ingenting om den yttre verlden. Hade 
den bebådade undersökningen, hvilken tvungit ho
nom att dölja sig här, ännu försiggått, eller kanske 
alltsammans endast var ett tomt prat? Mer än en 
gång ångrade han det steg han tagit och mer än en 
gång önskade han att illdådet mot skeppet och dess 
besättning hade varit ogjordt. Till att öka hans 
modlöshet bidrog äfven den föga hugneliga upp-



täckten, att matförrådet ieke skulle räcka många 
timmar till.

Tredje dagens afton hörde Michael, som före
trädesvis uppehöll sig i “förstugan“, ett lätt buller 
utanför. Han kröp försigtigt fram mot öppningen 
och lyssnade med återhållen andedrägt. Ettjemnt 
prassel hördes, liksom om någon arbetat sig fram 
mellan de täta busksnåren. För att vara beredd 
på allt, till och med det värsta, ställde magistern 
den laddade bössan bredvid sig, färdig att vid minsta 
tecken till anfall gifva eld. Han hade svurit på 
att ej lefvande falla i knektarnes händer.

Lyckligtvis var det ännu full dager, så att han 
tydligt kunde känna igen den ankommande, hvilken 
genom den envishet, hvarmed han arbetade sig fram 
igenom buskaget, till en del väckte magisterns ny
fikenhet och intresse. Det i “förstugan“ herrskande 
mörkret hindrade den utifrån kommande att se något 
der inne. Detta visste Michael Koch, och vågade 
sig derför ända fram till öppningen.

Prasslet kom emellertid närmare. Med prasslet 
blandade sig äfven stönande läten, liknande dem, 
som uppgifvas af trötta personer.

Magisterns nyfikenhet stegrades för hvarje mi
nut, och han längtade till slut efter att få se den 
okände, antingen han var fiende eller vän.

Snart började också de närmast öppningen stå
ende buskarne att röra sig. Michael Koch grep 
fastare omkring bösskolfven, ty nu gällde det snart.

“Hvar är magistern?“ hördes i detsamma en 
röst från den närmaste busken. “Puh, det var 
en ...“
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“Anders“, utropade Michael och steg fram i 
öppningen. “Är det du?“

“Ja visst“, svarade denne. “Prosten skickade 
mig hit med mat och bränvin, så att pastorn inte 
ska’ behöfva svälta ihjäl. Dessutom sa’ prosten, 
att han bara ska’ ligga stilla så länge, för si knekta- 
rackarne ä’ på ön och snoka efter honom ideliga 
värre nu, sedan de gått miste om Bål, som för 
några dagar sedan gått all verldens väg. Der är 
maten“, fortfor Anders och räckte in ett tungt knyte, 
“och här är styrktåren. Hu“, pustade han och 
sträckte in hufvudet en smula, “det måtte hin bo 
här inne! Nej, adjö, nu; jag måste skynda undan, så 
att inte knektarne, som gno omkring här i trakten, 
få tag i mig. Adjö, adjö. Ligg bara stilla, sa’ 
prosten. “

Då Michael ändteligen kunde få ordet var prat
makaren Anders borta. Magistern hörde visserligen 
hur stenar och grus rullade ned efter honom, då 
han vigt klättrade uppför berget, i stället för att 
återgå samma väg, då han lätt skulle kunnat möta 
ströfvande knektar, men han vågade likväl ej att 
ropa honom tillbaka. Han fann sig derför med lugn 
i sitt öde och förfogade sig åter in i den säkrare 
Torbernshåla, der han om nätterna brukade sofva.

Inemot midnatt vaknade Michael Koch vid ett 
larm och ett buller, som han tillförne ej hört under 
sin vistelse härstädes. Stenar rullade med väldigt 
dån utefter berget, det knakade i buskarne, skott 
aflossades och skrik och hojtningar skallade så 
olycksbådande i den gömdes öron.
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Nästan mekaniskt fattade magistern sin bössa, 
under det han mumlade för sig sjelf.

"Är det mig, som de söka, ska’ de allt dyrt 
få betala mitt tillfångatagande.“

Än aflägsnade sig bullret och än kom det när
mare. Yid ett af de senare tillfällena kunde ma
gistern tydligt höra en kraftig stämma utropa:

"Han måste finnas här, ty då karlen, som vi 
sågo gå hit upp med ett knyte under armen, kom 
tillbaka, hade han ingenting att bära. Han har 
naturligtvis gifvit flyktingen mat. Är det ingen 
af er, pojkar, som vet om det finnes något särskildt 
gömställe i de här bergsskrefvorna?“

Huru mycket komministern än spände örhin
norna, kunde han likväl ej uppfånga hvad som sva
rades. Men att någon utpekat Torbernshåla och 
“förstugan“, det fann han, då till hans stora för
skräckelse larmet drog sig närmare hans gömställe.

Hastigt lemnade han derför “förstugan“ och 
kröp in i sjelfva hålan, samt tog plats invid öpp
ningen, beredd att knäppa till hvar och en, som 
vågade sticka in hufvudet derigenom.

“Tror du att han finnes här inne?“ sporde den 
grofva rösten, såsom Michael tyckte, alldeles utan
för ingången till “förstugan.“

"Ja, jag tror det", svarade en annan mindre 
grof stämma, den magistern förgäfves bemödade 
sig om att känna igen.

Den grofva rösten fortfor:
"Ni va’ också ena riktiga stympare, som inte 

kunde hinna upp karlen, då han makligt klättrade
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öfver bergen. Hade vi fått honom i våra händer, 
skulle vi nog pinat fram sanningen.“

“Åh, det var inte så godt att få tag i honom, 
ska’ nådig kornetten veta“, svarade en annan stämma, 
den Michael ej förut hört. “Troligtvis anade den 
kanaljen, att vi voro honom på spåren, ty han 
koxade oupphörligt åt alla sidor, och då han till 
slut varseblef först Svante och sedan flere af oss, 
tog han genast till fotterna.“

“Men ni ha’ nog lika goda fotter som han och 
äro också lika skickliga bergklättrare“, inföll kor
netten förebrående.

“Visserligen“, svarades det honom, “men ni tar 
nu ej med i räkningen dels det försprång, som flyk
tingen hade, dels hans stora kännedom om vägarne 
och stigarne här.“

Af detta samtal, som magistern tydligt kunde 
höra, fann han att Anders blifvit eftersatt af knek- 
tarne, men att han lyckligtvis redt sig ur klämman. 
Tanken härpå gladde honom ej så litet. Men den 
förtröstan han redan började hysa om en lycklig 
utgång på sitt äfventyr, försvann med ens, då han 
hörde den förra grofva stämman utropa:

“Vi ska’ undersöka grottan. Om presten finnes 
här och ej godvilligt kommer ut, så röka vi honom 
helt enkelt. Det är ett bra och bepröfvadt sätt, 
som jag ett par gånger förut användt mot gen- 
sträfviga rymmare.“

En kall rysning genomilade Michael Kochs 
gestalt. En sådan ömklig död vore det förfär
ligaste. Hej, heldre ville han i ärlig strid tillsätta 
lifvet.
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Michael förnam vidare, huru knektarne i den 
ljusa natten arbetade på att vräka undan stenarne 
framför öppningen till “förstugan“. Inom en stund 
hörde han tydligt, att den ena stenen med ett väl
digt brak, som gaf eko långt in i grottan, föll om
kull. Strax derefter trängde denna befallning till 
flyktingens öron:

“Tänd blosset.“
“Se så“, mumlade komministern för sig sjelf, 

“nu är jag förlorad, om jag ej ... men, det vore 
väl märkvärdigt, om här ej skulle finnas några hål, 
att gömma sig uti. Det är kanske för sent påtänkt 
nu, men jag måste ändock försöka.“

Utan att akta de stötar han fick af utspringande 
klippblock och stenar, undersökte han, så omsorgs
fullt som den knappa tiden det tillät, hålan. Slut
ligen hade han kommit ända fram till dess ena 
ända samtidigt med att ett svagt ljussken syntes 
ute i “förstugan“.

I sin förtviflan famlade Michael på vinst och 
förlust upp i luften, och plötsligt påträffade hans 
darrande händer ett utsprång. Anlitande hela sin 
kraft, klättrade han upp derpå. Ofvanför detta 
kände han åter ett liknande utsprång, och prakti
serade sig jemväl upp på detsamma. Till sin för
våning och äfven glädje fann rymlingen ännu ett 
tredje utsprång. Der ofvanför mötte honom endast 
tomma luften. ITan lade sig ned och undersökte 
med händerna utsprånget, samt fann det vara af 
så stor bredd, att han beqvämt kunde utsträcka sig 
derpå. Han gjorde äfven detta och inväntade med
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förtviflans lugn kvad som komma skulle. Bössan 
höll han fortfarande i beredskap.

“Här ute finns ej teoken till någon prest“, 
yttrade den grofva rösten, “men det synes vara 
ännu en grotta der inne.“

“Ja, den här yttre kallas ’förstugan’, och den 
der inne Torbernshåla“, svarade en stämma.

“Ah, det är någon härifrån ön“, mumlade pre- 
sten för sig sjelf. “Om jag bara visste livem det 
vore“, fortfor han och kramade hårdare bösskolfven.

“Men“, fortfor den senare stämman, “öppnin
gen dit in är så trång, att blott en karl i sender 
kan krypa igenom den.“

“Då ska’ du få börja eftersom du känner till 
stället“, yttrade den grofva stämman. “Bedrager 
du oss, så har du en kula i din tjörnskalle, det kan 
du vara säker på.“

Michael Koch kunde ej höra hvad den andre 
svarade, men af blosset, som i detsamma syntes i 
öppningen, såg han, att det blef allvar af att tränga 
in i hålan. Han såg äfven nu hvad han ej förut 
gifvit akt på, nemligen att blosset var så litet, att 
dess sken svårligen skulle kunna tränga upp till 
honom, der han efter beräkning låg minst tio alnar 
öfver hålans golf.

Knektarne närmade sig emellertid mer och mer 
de utsprång, ofvanpå hvilka magistern låg gömd. 
Han vågade knappt andas och var rädd för, att hans 
våldsamt bultande hjerta skulle röja honom. Men 
svordomarne och larmet från de knektar, hvilka 
famlade så godt som i mörkret och ofta stupade 
omkull öfver stenar och små hvassa utsprång, gjorde
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att han till och med kunnat hosta, utan att det 
skulle röjt honom.

Magistern hörde snart den grofva stämman rakt 
under sig:

“Lys hit, så få vi se livad det är, som stänger 
vägen.“

Den dragon, som nu öfvertagit blosset, ville 
visa sig ferm i vändningarne. Första stegen gingo 
bra för honom, men vid det tredje ooh fjerde snaf- 
vade han om ett litet uppstående klippstycke och 
innan någon hann rycka blosset ifrån honom, låg 
han raklång framstupa. Blosset hade slungats ur 
hans hand och slocknat.

Det var nära att Michael Koch upphäft ett 
glädjeskri, men så kom han genast att tänka på, 
att det kunde finnas Here bloss och detta grumlade 
något hans fröjd.

Men oaktadt knektarnes befälhafvare röt och 
skrek, att ett annat bloss skulle tändas, förblef det 
ändock lika mörkt i hålan. Ved till bloss fanns 
nog, men intet elddon. En af ryttarne försökte 
visserligen att slå eld med flintan i sin pistol, men 
äfven detta misslyckades gång på gång. Slutet 
blef, att dragonerna svärjande måste gå tillbaka 
med oförrättadt ärende.

Michael tordes ej genast lemna sitt gömställe, 
emedan han fruktade för att någon eller några af 
dragonerna blifvit qvarlemnade för att spionera. 
Men då han, oaktadt ifrigt lyssnande, ej på länge 
hörde annat ljud än det, som uppkom då vinden 
svepte in genom öppningen, började han att med 
största varsamhet klättra utför.
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Krypande på händer och fotter, nådde han slut
ligen “förstugans“ öppning utan att ha sett något 
misstänkt. Den inströmmande friska nattluften 
gjorde honom riktigt godt, och han kände i dessa 
ögonblick en nästan obetvingelig lust att göra en 
titt i det fria. Men försigtigheten tvang honom 
att lägga band på sina Önskningar. Han återvände 
för den skull till den inre hålan, der han, trots 
bemödandet att hålla sig vaken, tungt insomnade.
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8.

Bansakningen med de för skeppets plundring 
och mordet på dess besättning starkast misstänkte 
tjörnborna bedrefs till en början ganska allvarsamt 
och det såg ut, som om en stor del af dem skulle 
få krypa i fängelset, för att sedan på stupstocken 
eller i galgen umgälla hvad de förskyllt.

På Stordal rådde för den skull en verklig ångest, 
emedan Eskil en af dagarne hade blifvit fängslad 
och förd inför domaren. Men, den listige drängen 
visste att så svänga sig, att han snart frigafs," sedan 
de framdragna vittnena, som naturligtvis hade all 
fördel af att fria honom, sade sig ej hafva någon 
vetskap om hans delaktighet. Här gällde det nästan 
hvarje tjörnbos eget skinn och derför höllo de alla 
ihop, som, för att använda en gängse bild, “1er och 
långhalm“.

Äfven Kjell och Olug måste fram för rätten, 
men de hade ganska lätt för att i allt fria sig. De 
tillhörde äfven de få, som verkligen ej deltagit, 
vare sig i plundringen, eller i mördandet.

Prosten Michael Christiansson Koch förhördes 
äfven. Härigenom fingo nu hans socknebor, hvilka 
hittills betraktat honom med sneda blickar derför 
att de ansågo honom vara uppliofvet till allt detta 
bråk, fullständig vetskap om huru det tillgått med 
upptäckandet, ty prosten, måste sanningsenligt om-
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tala det olycksdigra uppträdet i Stockholm. Det 
var alltså icke hans, utan den fatala käppens skull, 
att allt blef röjdt.

På tillfrågan hvar hans son, komministern, be
fann sig, svarade den gamle prosten utan den ringaste 
förlägenhet, att han gjort en resa för att stärka sig 
efter de ansträngningar han måst utstå medan han 
(prosten) var i Stockholm. Denna utsago väckte 
hemligt löje hos alla åhörarne, som nog anade hvar 
magistern höll hus. Men, de vågade ej yppa det, 
ty blefve den ende lefvande af dem, som tändt 
det falska bålet, anhållen, skulle han utan tvifvel 
för att hämnas draga alla med sig i eländet, eme
dan hans ord ej komme att betyda så litet.

Sedan razzian efter upphofsmännen, samt ran- 
sakningen pågått ett par veckor, aftog slutligen 
nitet hos vederbörande, när de sågo, att de ej kunde 
klämma fram, hvarken erkännandet eller sanningen, 
och en dag spred sig, tack vare öns snabba käring
post, den glada underrättelsen, att dragonerna hade 
fått befallning att om ett par dagar lemna ön.

G-ubben Tufve blef straxt kryare och tjörnborna 
började i allmänhet att resa sina hufvud lika käckt 
som förut.

På den allmänna häradsvägen, som löper fram 
till det i Valla socken (nordöstra delen af Tjörn) 
belägna fiskläget Hövikenäs, hvarifrån resenären 
går öfver på en färja till det på Inlandsstranden 
liggande Kåkenäs, var det några dagar efter ran- 
sakningens upphörande ett lif och en rörelse, som 
borgade för att något ovanligt var på färde. Så 
många, som kunde slita sig ifrån hemsysslorna och



96

det var nästan hela Tjörns befolkning, skyndade 
till Hövikenäs för att bevittna att knektarne, som 
under en lång tid hållit öborna i skräck, ordentligt 
kommo öfver till fastlandet. Den hemliga glädjen 
lyste också i mångas ögon och gaf sig ofta luft i 
än det ena, än det andra utropet.

Gubben Tufve, som märkvärdigt nog kryat 
till sig ovanligt fort på de sista tre dagarne, var 
också med. Han ville ej neka sig den fröjden att 
se de mäns affärd, hvilka hotat att beröfva honom 
hans dyrbaraste klenod, drottningens guldvagga. 
Det skulle kännas så godt att se deras snopna 
miner, tänkte gubben, och ju närmare han kom 
Hövikenäs, desto gladare blef han.

Prosten och hans son syntes likväl ej till, den 
förre emedan han skämdes en smula för att visa 
sin nyfikenhet, den senare derför att han ännu ej 
tordes fram ur sitt gömställe.

“Gud vare lof, att vi ändteligen bli qvitt våra 
plågoandar“, yttrade en vindögd gummä från Kyrk- 
sunds fiskläge. “De ha nog ..

“Har du också haft påhelsning af dem, gamla 
trollpacka“, afbröt hennes afsvurne fiende, en lång 
och rödbrusig fiskare från Sumpen.

Den vindögda storknade af ilska. Då hon slut
ligen fick så mycket luft i strupen, att hon kunde 
få fram orden, öfveröste hon sin vederdeloman med 
en sådan störtsjö af ovett och mustiga skällsord, 
att den långe fiskaren till slut såg sig tvungen att 
rymma fältet, hvarvid den vindögda och hennes 
liktänkande, hvilkas antal ej var så litet, upphäfde 
ett ordentligt segertjut.
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Under omvexlande gnabb och skämtsamma an
spelningar slingrade sig den långa raden af men- 
niskor ned mot Hövikenäs, der dragonerna redan 
voro samlade ock inväntade sin befälhafvare. Att 
spetsiga tillmålen vexlades mellan knektarne och 
tjörnborna faller af sig sjelft, ty på något sätt måste 
de sist nämnde gifva luft åt den glädje de kände 
öfver sin befrielse från knektoket.

Kornetten anlände slutligen. Han var ej sär
deles blid att se på, ty hans beskickning hade ej 
aflupit med det resultat han väntat sig. Till att 
ännu mera reta honom bidrog också de oförstäldt 
glada blickar han såg omkring sig, och då han 
med sig sjelf visste, att dessa föranleddes af hans 
och hans knektars borttågande, rann sinnet ännu 
mera på honom.

Sedan han fått sina dragoner uppställda, reste 
han sig i stigbyglarne och tilltalade med sin grofva, 
allt sorl tystande, stämma menigheten sålunda:

“Glädjen er ej i förväg, ty eder sak är ännu 
ej afslutad, fastän jag tågar härifrån. I kunnen 
vara säkra på, att myndigheterna ej så lätt släppa 
er ur sigte, ooh fortare än någon af er kan ana, 
blir det sak af igen. I gån ej säkra en enda dag 
hädanefter.“

Detta korta, men uttrycksfulla tal kom glädjen 
i ögonen att slockna och framkallade i stället ett 
dystert hotande sorl. Många händer knöto sig 
och många ord fälldes, hvaraf det tydligt fram
gick, att menigheten ej skulle haft något emot att 
förfara på samma sätt med dragonerna som med 
skeppsbesättningen.

7
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När kornetten märkte detta, befallde han att 
färjan skulle göras klar. Den var för liten att bära 
hela knektstyrkan med dess hästar, hvadan smärre 
partier i sender blefvo öfverförda. Kornetten stan
nade qvar till sist. Då han och hans åtta man 
ändteligen voro ombord, höjdes ett hånfullt hurra
rop, hvarj ernte ett par stenar, stora som en knyt- 
näfve, slungades in på färjan, dock utan att träffa 
någon.

Uppretad öfver denna lömskhet befallde kor
netten med hög stämma sitt folk att klargöra pi
stolerna, hvilket hade till följd att den skränande me
nigheten hals öfver hufvud dels skingrade sig uppåt 
stranden, dels gömde sig bakom och i de eländiga 
fiskarkojorna. Kär de ändteligen vågade sig fram 
igen var färjan ett godt stycke ute på Hakefjor
den, hvadan de fingo åtnöja sig med att genom 
allehanda åtbörder ådagalägga både sin glädje och 
sin harm.

Samtidigt med att dessa uppträden egde rum 
vid Hövikenäs, lemnade magister Michael, iförd sin 
förklädnad, Torbernshåla, samt skyndade så fort 
han kunde på omvägar till sitt hem. Här höll han 
sig stilla några dagar, hvarefter det hette i för
samlingen, att magistern nu vore återkommen från 
sin resa. Det var visserligen ej många, som myc
ket trodde på den der resan, men de höllo likväl 
god mine och låtsade som om komministern verk
ligen varit borta för att återvinna krafter efter de 
ansträngningar han, enligt prostens utsago, varit 
tvungen att underkasta sig medan denne vistades 
som herredagsman i Stockholm.



Ungefär ett halft år hade gått till ända utan 
att invånarna på Tjörn haft något nytt besök 
af rättvisans handliafvare. Alla affärer och alla 
arbeten gingo sin gilla gång och snart hade be
folkningen glömt de förra uppträdena.

Gubben Tufve hade dock allt sedan besöket 
vid Hövikenäs ej haft en enda helsodag. Samvets- 
qvalen började också att gnaga honom och ännu 
värre blef det, när måg och dotter begynte sätta 
an honom angående guldvaggan.

Till slut föll han i en allvarsam sjukdom. Mere 
gånger sporde Eskil och Karin, om han ej ville ha 
religionens tröst, men han skakade blott envist på 
hufvudet och mumlade långa meningar, hvilka be
tydde afslag.

Talet om guldvaggan hade äfven upphört, när 
tjörnborna sågo, att de ej kunde tvinga gubben Tufve 
att yppa hvar han gömt den.

Till slut blef dock Tufves tillstånd så betänk
ligt, att hans närmaste ej ansågo sig kunna stå till 
svars, hvarken inför Gud eller menniskor, så framt 
de ej skickade efter prosten. Den tillkallade läka
ren hade också förklarat, att den gamle bonden ej
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hade många dagar qvar af sin lefnad. Tufve hade 
också förändrat sig och bad slutligen med svag 
stämma Eskil, att han så fort som möjligt skulle 
resa efter prosten.

Mågen blef visserligen ej så litet snopen öfver 
att sjelf ej få mottaga underrättelsen om hvar den 
dyrbara klenoden funnes, ty han begrep att svär- 
fadren ville anförtro det åt presten, men han låt
sade ej derom, utan begaf sig efter en stund på 
väg till prostgården, alltjemt funderande på hur 
han skulle bära sig åt för att utleta hemligheten 
ur presten.

Som denne ej för tillfället var hemma, utan 
borta på barndop, måste Eskil vänta en god stund. 
Slutligen kom dock prostfar ridande. Eskil uträt
tade sitt ärende och tilläde, att det vore brådtom, 
ty gubben hade troligtvis någon vigtig angelägen
het att anförtro sin själasörjare, innan han ginge 
ur lifvet. Detta piggade upp Michael Koch, så 
att han oförtöfvadt följde med till Stordal. Vid fram
komsten dit hade skymningen redan börjat falla.

Tufve hade på egen begäran fått sig ett rum i 
en byggnad vid ena sidan af gården. Han ville ligga 
der, sade han, emedan der vore lugnare. Slamret 
från hufvudbyggnaden trängde ej heller dit ned. 
Huset, i hvilket den gamle bonden låg, egde två 
ingångar, den ena åt gårdsplanen, den andra åt en 
äng, bakom 'hvilken den förut nämnda kohagen 
var belägen.

Tiden, som förflöt innan själasörjaren anlände, 
var odrägligt lång för Tufve, som nu verkligen plå
gades af oro öfver att ej så fort som möjligt få
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af bör da sig den hemlighet, som tryckte honom. 
Yäl försökte än hustrun och än dottern att genom 
vänliga tilltal dels trösta honom, dels förmå honom 
att bekänna hvar han undandolt skatten, men allt 
förgäfves: den sjuke låg orörlig med ögonen fastade 
i taket och utan att svara ett enda ord.

“Men far“, utbrast Karin bevekligt när hon 
blef ensam med den sjuke, “ni har dock en gång 
lofvat att för mig yppa hvar ni. ..“

1 ufve afbröt henne genom att med en viss 
häftighet lyfta på ena armen. Efter några minu
ters besinnande utstötte han ändteligen dessa ord :

“Du talar syndigt, Karin. Vaggan är åtkom
men genom ett grufligt brott, hvilket endast kan 
försonas derigenom, att den återställes till sin ega- 
rinna. Kär prosten kommer hit. .. tyst“, afbröt 
den sjuke, som ännu hade sin skarpa hörsel qvar, 
“kommer han ej nu?“

Snabba hofslag från den närliggande vägen 
hördes nu tydligt och den i sin väntan besvikna 
Karin skyndade ut för att mottaga den väntade.

“Jag hör att farsgubben är allvarsamt sjuk“, 
sade prostfar och klappade sitt skriftebarn Karin 
på kinden. Och han tilläde salvelsefullt: “Och 
måtte han till slut få en rätt och kristlig hädan- 
färd. Amen.“

Både mor Ingrid, Karin och Eskil voro närva
rande då prosten gafTufve sakramenten. I mor Ingrids 
ögon syntes icke en tår; hon hade gråtit så mycket 
förut, att tårekällan var utsinad. Så mycket häfti
gare snyftade Karin. Eskil satt stum som en fisk 
och hade sina blickar envist fästade på golfvet.
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Sedan Michael Koch efter den heliga aktens 
fullbordande förmanat den sjuke att ständigt hafva 
det evigt tillkommande för sin själs ögon, samt 
genom ånger och ödmjukhet bereda sig till den 
sista färden, talade han äfven några hjertliga ord 
till mor Ingrid och hennes barn, tröstade dem med 
hoppet om ett återseende och steg derefter upp för 
att begifva sig på hemvägen. Han hade dock ej 
hunnit uttaga många steg, förrän Tufve yttrade 
med svag stämma.

“Stanna qvar en stund, jag har något angelä
get att tala med prosten om. Gå ut, ni andra.“

Då Eskil närmade sig dörren, stod missräknin
gen tydligt att läsa både i hans minspel och i 
hans blickar. Mor Ingrid skyndade genast upp till 
hufvudbyggnaden, menKarin ochEskil stannadeqvar 
i den långa förstugan. Upprepade gånger gick den 
sist nämnde till dörren för att lyssna, men lemnade 
oupphörligt densamma med sviken förhoppning. 
Efter en stunds väntan hörde de prosten taga ett 
ljudligt farväl, samt derefter lika högt yttra:

“Var lugn Tufve, jag skall nog taga reda på 
den. I qväll är det både för mörkt och för sent, 
men i morgon ..."

Fortsättningen bortdog i ett otydligt mummel, 
hvarunder Eskil och Karin skyndade ut bakvägen 
till den lilla ängen, der de stodo qvar till dess de 
liörde hofslagen af prostens bortilande springare.

Ett stycke från Stordal höll Michael Koch inne 
hästen och gjorde en rörelse liksom för att stiga 
af, allt under det han mumlade för sig sjelf:

“Vid foten af det högsta trädet i kohagens



sydvestra hörn, der skali jag finna guldvaggan, sade 
han. Bara han inte lurat mig! Tufve har alltid 
varit känd såsom en falsk och inbunden kanalje, 
af hvilken man sällan kunnat framtvinga sanningen. 
Om jag skulle göra ett besök der i afton? Nej“, 
fortfor prosten oeh svepte kappan tätare omkring 
sig, “blåsten ta’r i mer och mer och mörkret faller 
tjockare. Jag vill vänta tills i morgon, men då 
måste jag hä tag i klenoden, äfven om jag skall 
gräfva omkull hela trädet. En sak grämer mig 
likväl och det är, att hans måg Eskil, som vetat att 
ställa sig go dt in med de gamle, lockar ur Tufve 
livar gömstället är beläget, och att denne förekom
mer mig. Ja, jag måste undersöka platsen redan 
i natt.“

Beslutsamt vände prosten om, men hade ej ridit 
många alnar, förrän några stora regndroppar slogo 
honom rakt i ansigtet.

“Åhå“, utbrast han och kastade hastigt om 
hästen, “det artar sig till oväder! Då är det bäst 
att skynda hemåt.“

Hästen, som troligtvis också längtade till sin 
spilta, behöfde ej någon påminnelse om att skynda. 
I raskt traf tillryggalade han vägen till prostgården.

Den förste prosten vid sin hemkomst mötte, 
var sonen.

“Ni har varit i socknebud“, yttrade kommi
nistern och blinkade listigt. “Nå, hur var det?“

“Kom in, skall du få höra“, svarade prosten 
och drog sonen med sig in i sitt rum. Sedan den 
gamle frigjort sig från öfverplagget, fortfor han:

“Nu ha vi allt vunnit spelet.“
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“Hur så?“
“Jo, han har yppat gömstället för mig.“ 
Magistern studsade, men det var en glad öfver- 

raskning, som förorsakade denna rörelse.
“I morgon“, fortfor prosten, “begifva vi oss 

till kohagen och då .. .“
Den vördige gudsmannen fullbordade ej menin

gen, utan försjönk i en allvarsam begrundan.
“Nå-å“, utbrast magistern, då han tyckte att 

fadrens funderingar blefvo alltför långsamma. “Nå-å?“ 
Prosten spratt till, liksom hade han vaknat ur 

en elak dröm, och utropade:
“Hvad var det vi talade om? Jaså, nu mins 

jag . . ., men det kan väl inte finnas någon, som 
lyssnar? Ser du, det är en vigtig sak, som . . .“ 

Han fullbordade ej meningen, utan började i 
stället, att med den ängsligaste uppmärksamhet un
dersöka väggarne. Slutligen yttrade han med låg
mäld stämma:

“I morgon bittida, så snart det dagas, följas 
vi åt och ...“

Icke heller nu fullbordade han meningen, utan 
slutade den i stället med en betecknande nick. 

Magistern förstod den och sporde:
“Hvad ämnar ni sedan göra af den klenoden?“ 
Härpå gaf prosten ett så otydligt svar, att sonen 

ej kunde bli riktigt klok derpå. Han tog derför 
god natt och smög sig in i den åt honom upplåtna 
kammaren, för att genom några timmars sömn hemta 
krafter och mod i och för morgondagens expedition 
till kohagen.



Nattens frid sänkte sig ej ned öfver Tufves 
sjukläger. Den gnagande oron marterade fortfa
rande sjuklingen och ofta reste han sig med för- 
tviflans krafter upp i sängen.

“Nej, han skall ej finna henne“, mera hväste 
än talade han fram. “Har jag en gång .. . Ali, det 
regnar“, pustade han och tog sig om den svett- 
höljda pannan. “Jag känner mig stark; jag vill ej 
dö nu, jag måste lefva. Jag... jag...“

Ett buller i förstugan kom Tufve att skynd
samt dyka ned i sängen igen. Dörren öppnades 
varsamt oeh Karin trädde in med den soppa, som 
Tufve enligt läkarens ordination skulle dricka hvarje 
qväll. Sedan hon ställt skålen på en stol bredvid 
sängen, sade hon:

“Hur känner ni er nu, far?“
“Likasom förr“, pustade den sjuke och anda

des tungt.
“Kanske ni vill att någon ska’ vaka hos er i 

natt, så kunna mor, jag och ...“
"Nej“, afbröt gubben med en viss hetta, “låt 

mig bara få sofva i fred, så blir det nog bra.“



Sedan Karin pysslat om honom så godt hon 
förstod, aflägsnade hon sig. Då hon ämnade låsa 
till dörren utifrån kunde hon ej hitta nyckeln och 
när hon gjorde fadren uppmärksam härpå, svarade 
denne:

“Låt du dörren vara som den är. Det kommer 
ingen och stjäl bort mig i detta väder.“

“Ja, det börjar bli ruskigt nu“, inföll Karin 
likgiltigt, hvarefter hon tillslöt dörren utan att 
märka den tillfredsställelsens blick, som för några 
sekunder upplifvade den sjukes ansigte.

“Väl att hon gick“, mumlade han och fattade 
med darrande hand skålen, hvilken han inom kort 
tömde. “Det der kryade upp mig“, fortfor han 
“och bara natten hinner skrida fram något längre, 
vill jag ...“

Besten af meningen bortdog i ett oredigt mum
mel. Ehuru Tufve försökte hålla sig vaken, blefvo 
hans ögonlock dock tyngre och han inslumrade 
snart. Men det var icke någon välgörande sömn 
han fick njuta, ty han kastade sig oroligt af och 
an på bädden. Efter ett par timmar vaknade han 
och skrek till:

“Nej du, din rackare, vaggan är min! Bort, 
prest; du ska’ inte . ..“

Kallsvetten perlade på den sjukes panna och 
ögonen stirrade ut i det rådande mörkret. Mid
natten hade nyss gått in. Regnet hade upphört och 
mellan de sig delande skyarne framblänkte fullmånen.

Sedan Tufve en stund legat och grubblat på 
hur han skulle göra, påminde han sig lifligt den 
dröm han haft.
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“Jag såg prestens snikna" Ögon betrakta vag

gan“, mumlade han för sig sjelf*, “och ja... Nej, 
det måste ske nu, eller aldrig!“

Efter Here försök lyckades det slutligen Tufve 
att komma upp ur sängen. Men då han första 
gången skulle börja gå, voro benen så svaga, att 
han föll omkull. Han reste sig dock genast och 
hur mycket han bråkade kom han slutligen så långt, 
att han, fastän med något stapplande steg, kunde 
gå öfver golfvet.

Hastigt klädde han derefter på sig och öppnade 
dörren. En skälfning genomilade hans kropp, då 
han kom ut i friska luften, men straxt derpå kände 
han sig förunderligt stärkt, och gick med raska 
steg ut på ängen. Att komma öfver den blef både 
besvärligt och långsamt, men ändteligen stod han 
vid den af honom sjelf anbragta “stättan“, hvilken 
han krypande måste praktisera sig öfver. Och der
efter stod han i den för honom så vigtiga kohagen.

Omkring honom rådde dödens tystnad. Blåsten 
hade stillnat af och med korta mellanrum göt månen 
sitt skimmer ned öfver föremålen.

Så fort lians krafter det tillät, sträfvade Tufve 
framåt mot kohagens sydvestra hörn, der en så 
kallad bräcke (en stenig och brant backe) höjde sig. 
På krönet af denna backe reste sig det träd, vid 
hvars fot drottningens guldvagga låg nedgräfd.

Icke utan ansträngning nådde Tufve målet, 
framtog en i småbuskarne omsorgsfullt gömd spade 
och började att ifrigt arbeta i jorden. Så sjuk han 
än var, gick likväl detta arbete raskt undan, och
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det dröjde ej länge, förrän han bragt den dyrbara 
vaggan i dagen.

En girigbuk kan ej med mera lystna blickar 
betrakta det guld hans snikenhet samlat, än Tufve 
betraktade guldvaggan.

“Och den här skulle presten ha“, mumlade han 
för sig sjelf. “Nej, aldrig. Förr må den hvila i 
jorden till domedag, än den kommer i hans händer.“

Fullmånen göt för några minuter sitt skimmer 
öfver backen och belyste Tufves bleka, spöklika drag. 
Om någon vidskeplig person nu sett honom, skulle 
han fullt och fast tagit den afmagrade gestalten 
för en af grafvarnes innevånare, sökande de skatter 
han i lifstiden undangömt. Men ingen såg, hur 
Tufve först gräfde upp sin skatt och sedan han en 
stund fröjdat sitt giriga öga åt dess guldglans, åter 
nedgräfde den på en annan plats.

“Nu är det gjordt“, mumlade han och slungade, 
anlitande återstoden af sina krafter, spaden ett godt 
stycke ifrån kullen. “Blir jag sämre, skall jag upp
täcka det nya gömstället för Eskil, men aldrig för 
presten“, slutade han och lät höra ett kort hånskratt.

Återvägen gick jemförelsevis lättare och snart 
stod den sjuke, som för ej så många timmar sedan 
anammat nattvarden, åter i sitt rum. Här öfver- 
fölls han af en våldsam frosskakning och hann nätt 
och jemt få af sig kläderna, förrän han svimmade.

Så låg han medvetslös, då hustrun och dottren 
tidigt på morgonen inträdde i rummet. De båda 
qvinnorna sågo frågande än på hvarandra, än på 
de vid Tufves sida liggande kläderna. Karin klädde 
snart sina tankar i dessa ord:
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“Far har bestämdt varit ute i natt.“
Mor Ingrid såg på hans händer; de voro svarta 

af jord.
“Ja“, sade hon smärtsamt, “hans girighet har 

varit större än omsorgen om hans själs eviga salig
het. Se här!“ fortfor hon ooh höll upp hans af 
jord nedsölade fingrar, “bevisar ej detta, att han 
varit ute oeh kanske flyttat den olycksaliga guld
vaggan till en plats, der ingen kan hitta den.“ 

Karin skyndade ut. Efter en stund kom hon 
tillbaka.

“Ja“, sade hon, “ni har rätt, mor. I förstugan 
synas spår af leriga fotter. De funnos der ej i 
går. Ack, hvarför stängde jag ej till dörren oaktadt 
fars förbud.“



“Kors i Herrans namn, livad står nu på!“ ro
pade en af pigorna, då hon, innan det nätt och 
jemt var dager, fick syn på prosten, som på för- 
stugubron inväntade sonen. “Är det socknebud nu 
igen? Då är det väl gamla Stina, som.. . men, det 
vet jag .visst“, fortfor den gamla jungfrun och slog 
en tvärknyck på nacken, då prosten ej ens bevär- 
digade henne med en blick, mycket mindre ett svar, 
“aldrig får man veta någonting nu för tiden. Annat 
var det när prostinnan lefde.“

Dessa ord uttalade pigan visserligen för sig 
sj elf, men dock ej lägre, än att prosten hörde det.

“Sköt du dina sysslor, och lägg dig inte i saker, 
som ej röra dig“, svarade Michael Christiansson 
Koch och gaf tjenarinnan en så skarp blick, att 
hon skamflat skyndade undan. “Näsvisa pigor äro 
värre än synden“, brummade han för sig sjelf. 
“Jag måste till nästa flyttning göra mig af med 
dem jag har.“

Magistern hade ändteligen hunnit bli färdig. 
Snart framledde också Anders hästarne, och länge 
dröjde det icke förrän far och son voro på väg till 
Stordal.
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Sedan hästarne bundits vid en gärdesgård, skyn

dade båda presterna så fort de kunde till kohagen. 
Den ojemna marken gjorde att de mången gång 
snafvade, men detta afskräckte dem likväl ej; de 
hade blott ett mål och det var det betydelsefulla 
sydvestra hörnet.

Underliga känslor trängde sig på gamle prosten, 
der han, som var svagare, lunkade efter sonen. 
För ej så många timmar sedan hade han meddelat 
den sjuke nattvarden och fått dennes förtroende 
angående vaggan. Nu deremot var han färdig, 
visserligen att uppfylla den sjukes önskan, nemli- 
gen att upptaga vaggan, men ej för att öfverlemna 
den åt myndigheterna, såsom Tufve förordnat, utan 
sjelf behålla den. Det gick ett styng genom den 
gamles bröst och han ångrade i vissa ögonblick 
sin dubbelhet.

"Säg nu noga hvar den ligger“, hviskade ma
gistern och framtog en liten hacka, den han hållit 
gömd under kappan. “Vi måste skynda oss innan 
folket på Stordal kommer i rörelse. Anfäkta och ... 
drängarne äro redan vakna“, utbrast han förtretad, 
när åtskilliga rop framträngde från stallet. “Här 
gäller det nu att skynda på.“

Sedan prosten så noga han kunde mätt ut ett 
visst afstånd från det stora trädets stam, hviskade 
han, liksom fruktade han att någon obehörig kunde 
ligga dold i närheten och bespeja dem:

"Grräf här.“
Magistern töfvade ej. Han gräfde så att svet

ten rann utför pannan, men ingen vagga syntes. 
Då och då frammumlade han en ed mellan de



konvulsiviskt sammanbitna läpparne. Slutligen ut
brast han och rätade pustande upp sin under arbe
tet hopkrupna gestalt:

“Han har lurat er, far ; här finnes ingen vagga. “ 
Kallsvetten stod prosten i pannan. Skulle det 

vara möjligt, att Tufve kunde ljuga med döden för 
ögonen och strax efter det han blifvit högtidligt 
beredd till den sista färden?

“Nej“, tänkte gamle prosten, “vaggan måste 
finnas här.“ Derpå-tilläde han högt. “Jag är öf- 
vertygad om, att Tufve ej narrat mig. Det är tro
ligtvis jag, som missförstått honom. Men, jag kom
mer säkert ihåg, att det skulle vara vid detta träd, 
som. . . ja, gräf du bara på och rundt kring hela 
trädet om det skulle behöfvas.“

Det var en sällsam syn att se dessa presterliga 
skattgräfvare äflas om att samla “det, som rost och 
mal förtära“. Jorden rök om spaden, magistern 
stampade vredgad i marken och svor dessemellan 
rätt dryga eder. Till att öka deras oro och harm 
blef det allt ljusare, och de kunde emellanåt se 
fiskare skynda ned till sina båtar, eller bönder och 
drängar till sitt arbete i jorden. Och ej långt ifrån 
dem låg Stordal, der det äfven började bli mera lif 
och rörelse.

■“Nu ta’r jag inte ett spadtag mera i denna för
dömda jord“, utbrast slutligen magistern och flåsade 
som en blåsbälg. “Det är ju klart, att gubben lurat 
er, far, och i rappet är han kanske död, så att hem
ligheten går med honom i grafven.“

“Det får den ej. Han måste yppa den“, skrek 
prosten, som nu kom till sig sjelf. “Vi måste lemna



platsen nu, emedan folket annars kunde få se oSs. 
Eid du liem och vänta mig.“

“Hvad ämnar ni göra?“ sporde sonen förundrad. 
“Jag begifver mig genast till Stordal och har 

den gamle erkesyndaren ej förut fått höra lagen i 
all sin stränghet, så . . . ja jag säger ej mera nu. 
Kom, jag ser, att folket der borta upptäckt oss.“ 

Snopen och i högsta grad förargad, red ma
gistern i skarpt traf hem till prostgården medan 
fadren, öfvertänkande den straffpredikan han skulle 
hålla, långsamt närmade sig Stordal. Då han red 
in på gården och kastade tyglarne åt en framskyn
dande sömnig drängpojke såg han ut, som ett ho
tande åskväder. Utan att säga ett enda ord styrde 
han sina steg rakt på sidobyggnaden.
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12.

Gubben Tufve bade, såsom ofvan nämnts, för
lorat medvetandet. Sedan mor Ingrid och Karin 
något hunnit sansa sig, upplyfte de Tufve och lade 
honom i sängen. Karin hemtade derefter vatten 
och rengjorde fadrens händer.

“Han har bestämdt inte långt qvar att lefva“, 
snyftade Karin. “Se hur stilla han ligger.“

“Ja, du är snart faderlös, mitt barn“, svarade 
mor Ingrid under det gråten stockade sig i halsen. 
“Men, om jag bara kunde få veta, hvar han varit 
i natt. Det är mig oförklarligt.“

Sedan alla till buds stående medel användts 
för att få Tufve att slå upp ögonen misslyckats, 
ämnade mor och dotter begifva sig ut, då Karin 
utbrast, i det hon fattade modren i armen :

“Se, der kommer prosten tillbaka. Men, så för
grymmad han ser ut.“

“Han kommer rakt hitåt“, snyftade mor Ingrid. 
“Hvad kan hans ärende vara?“

Innan Karin hann redogöra för den aning, som 
lik en blixt kommit på henne, öppnades dörren och 
den svårligen förgrymmade Michael Christiansson
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Kooh visade sig på tröskeln. Väl studsade han i 
förstone tillbaka vid anblicken af de båda qvinnorna, 
men omedelbart derefter sökte hans blickar den 
sjuke. Då han såg de dödsbleka dragen, sade han 
med en lätt darrning i rösten:

“Är han redan död?“
“Jag vet inte, vördig prost“, svarade mor Ingrid 

bedröfvad. “När jag och Karin för en stund sedan 
kommo hit in, låg gubben min midt på golfvet 
och bredvid honom hans kläder ...“

Mor Ingrid förmådde ej tala till slut. Gråten 
qväfde fortsättningen. I stället vidtog Karin.

“Det såg ut som om far varit ute i natt och ..
Icke heller Karin fick tala till slut. Nu var 

det prosten, som af bröt henne med dessa ord:
“Jo, jag kunde nog tro det. En större hyck

lande syndare finnes ej inom detta pastorat, det 
har han genom sina handlingar bevisat. Hör på, 
mor Ingrid, och du Karin“, fortfor han med något 
mildare stämma. “Då han, efter den heliga natt
vardens begående, anmodade mig att stanna qvar, 
bekände han under ånger, hvar han hade gömt 
den från skeppet stulna guldvaggan. Han be- 
skref noga stället och tog af mig det löftet, att 
jag genast skulle gräfva upp den och öfverlemna 
den åt myndigheterna, så att den komme drottnin
gen till handa. Jag tänkte, att som jag ändock 
hade ett ärende hitåt på morgonen, först som sist 
infria mitt löfte och begaf mig derför i dagningen 
till den anvisade platsen. Men hur jag gräfde, kunde 
jag ej hitta vaggan och jag vet bestämdt, att jag 
varit på rätt plats. I sjelfva sin dödsstund har så-
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ledes Tufve begått mened, ty han bedyrade heligt, 
att han uppgifvit rätt plats. Och“, fortfor prosten, 
med höjd och sträng röst, “det är en synd, som 
näppeligen kan vara honom förlåten i ett..

Ett qvidande läte från sängen kommo alla att 
vända sina blickar ditåt. Och der låg nu Tufve 
och betraktade prosten med stirrande blickar, i 
hvilka den ytterligaste förskräckelse afmålades. Han 
gjorde ansträngningar för att tala, men fåfängt; 
tungan nekade sin tjenst.

“Du har bedragit mig, Tufve“, sade prosten 
allvarligt och närmade sig sängen. “Snart skall 
du träda inför den högste domaren, och hvad vill 
du då svara honom, när han för dig framhåller den 
lögn du sagt på din dödsbädd?“

Kallsvetten perlade utför den sjukes anlete. 
Händerna sträcktes bedjande mot hustru och dotter, 
men icke ett enda ord kunde han få öfver läpparne. 
Bröstet började arbeta allt mera, och de inneva
rande sågo tydligt, att dödskampen redan begynnt.

Med illa doldt raseri stod Michael Christians- 
son Koch och betraktade den med döden kämpande. 
Tanken på det byte, som nu gick honom ur hän
derna, ökade hans raseri och han var nära, att 
förbanna den, hvilken han för ej så länge sedan 
gifvit religionens tröst. Men så kom han att tänka 
på, att detta skulle kunna misstydas, och att egent
liga orsaken till hans vrede, förlusten af guldvag
gan, snart skulle bli känd af öborna. Ännu hyste 
han likväl ett svagt hopp om, att den sjuke till 
sist skulle kunna lätta sitt samvete med den upp
riktiga bekännelse, som han tydligen hade på tungan.
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Detta försökte också Tufve, som nu, då han 
kände, att den obeveklige liemannen grep fastare 
om hans hjerta, ville bekänna hvar han om natten 
gömt guldvaggan, men det stannade endast vid för
söket. Oartikulerade ljud banade sig fram öfver 
hans läppar; förtviflad sökte hans blickar än pro
sten, än hustrun och dottren.

I dessa ögonblick inträdde Eskil. Prostens 
närvaro var honom ej obekant, ty han hade sett 
honom, då han först kom. Om hans och magisterns 
besök i kohagen hade han likväl ej den ringaste 
aning.

“Stör ej far, det är snart slut“, hviskade Karin. 
“Han har ej många minuter qvar att lefva.“

Och liksom hade gubben Tufve hört dessa ord, 
reste han sig hastigt upp i sängen; läpparne gjorde 
förtviflade försök att tala och med de magra hän
derna slog han ifrigt åt kohagen till. Derpå följde 
ett hemskt skrik och så var allt slut.

Prosten Koch stod förstummad. Han ville ej 
tro, att den gamle tagit den vigtiga hemligheten 
med sig i grafven. Men så var förhållandet. Pro
sten gick fram och kände på hjertat och pulsen; 
de stodo stilla. Hvad han i dessa ögonblick tänkte, 
yppade han ej för någon dödlig. Här kunde han 
dock, såsom själasörjare, ej stå overksam. Mot
villigt hopknäppte han derfor händerna och läste 
en bön öfver den döde, men det var icke af upp
riktigt hjerta han önskade honom saligheten. Ej 
heller var hans ton så hjertlig, då han vände sig 
till de efterlefvande och framsade några allmänna 
trösteord. Som han ej ansåg sig hafva något vidare
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att beställa på platsen, aflägsnade han sig hastigt 
och red för lösa tyglar mot hemmet.

Hvad som der afhandlades mellan fadren och 
sonen, kom aldrig till någons kännedom, men att 
det rörde drottningens guldvagga, det kan man vara 
säker på. Under den närmaste tiden smögo sig 
också ett par nätter i veckan två män till Stordals 
kohage, helst vid midnattstid, då vidskepligt folk 
höll sig hemma, och gräfde af alla krafter, men 
hvarje gång måste de återvända med oförrättadt 
ärende.

Dessa två män voro prosten och magistern, 
som tycktes satt sig: i sinnet, att till hvad pris 
som helst söka finna den dyrbara klenoden. Länge 
voro deras nattliga promenader okända för öborna, 
och både Tufve och guldvaggan höllo på att falla 
i glömska, då en dag det utspriddes, att Tufve gick 
igen och spökade i kohagen. Han kunde natur
ligtvis ej för den orätt åtkomna vaggans skull få 
ro i sin graf, och derför gick han nu vid midnatt 
och vaktade skatten, så att ingen skulle röfva bort den.

Det var den gamla vindögda sqvallerkäringen 
från Kyrksunds fiskläge, som en natt varseblifvit 
skuggor skymta fram i kohagen, och det töfvade 
ej länge, förrän öns alla tre socknar visste om spö- 
keriet. Det kom äfven snart till Eskils öron.

Den unge bonden var just på ett besök hos 
Kjell, hvilkens hjelp han ville anlita, då Olug kom 
in och förtäljde historien om spöket i Stordals kohage.

“Det lyster mig att se“, utbrast den orädde Kjell.
“Mig också“, inföll Eskil. “Ska’ vi göra säll

skap?“



119

“Topp, här har du min hand.“
“Och här har du min.“
Beslutet var således fattadt och skulle sättas i 

verkställighet samma natt. Kjell följde nemligen 
med Eskil till Stordal, der han skulle arbeta ett 
par dagar. Vid afskedet förmanade Olug sin man, 
att ej vara för djerf och kunde ej underlåta att 
inflicka några varnande ord, om huru det plägar 
gå den, som förmätet söker intränga i de dolda 
makternas görande och låtande med mera i samma 
stil. Kjell bad henne endast vara lugn och så litet 
som möjligt sätta lit till hvad sqvallersjuka kärin
gar prata. Derefter begåfvo sig han och Eskil 
på väg.

“Du har nog samma aning som jag, menade 
Kjell, när de kommo ett stycke ifrån hemmet.

“Och hvad har du för en aning?“ sporde Eskil 
lifligt. “Låt höra,!“

“Att det är prosten eller magistern, som söka 
efter guldvaggan.“

“Ja, eller också båda två“, inföll Eskil.
Mörkret hade redan fallit på, när de kommo 

fram till Stordal. Plötsligt stannade Eskil och sade:
“Ska’ vi genast gå till kohagen, eller först 

hemta min bössa?“
“Hvad ska’ det tjena till“, svarade Kjell. “Vi 

gå väl genast till hagen och vänta så länge. Ar 
det gastar och troll, som husera der, så bär jag 
stål på mig och är således säker.“

De båda spejarne fingo vänta en god stund, 
innan det blef något af. Natten var blåsig och
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kall och de jemförelsevis tunna kläder, som de buro, 
voro ej tillräckliga att helt och hållet skydda dem 
för de skarpa vindarne. De företogo sig derför, 
att på en höft genomströfva hagen från dess norra 
till dess södra ända.

Plötsligt stannade Kjell, lutade sig ned och 
undersökte jorden med händerna.

“Det känns, som om här vore en åker“, hvi- 
skade han. “Gräfningarne ha bestämdt börjat här.“

“Här också“, inföll i detsamma Eskil. “Jo, jo, 
men, de tänka nog att genomgräfva hela kohagen.“

“På det sättet får du snart en ny åker, utan 
att behöfva använda någon möda derpå“, sade Kjell 
småskrattande.

Hvad Eskil svarade, kunde han ej höra, ty han 
var redan ett godt stycke i förväg. Slutligen stan
nade han och kallade med en låg hvissling kam
raten till sig.

“Se här“, sade han, och framdrog från en liten 
buske en spade, “här är deras verktyg. Tror du 
att riktiga spöken begagna sådana.“

Eskil betraktade nyfiken det hittade fyndet. 
Sedan han vändt det på alla sidor och synat det 
så godt han kunde i den skumma natten, utbrast han :

“Det är samma sorts spadar, som begagnas i 
prostgården.“

“Tror du det?“ menade Kjell.
“Ja, för ett halft år sedan såg jag flere der. 

Prosten hade då nyligen fått hem dem från Göte
borg, sa’ Anders.“

“Hör du“, inföll nu Kjell, “hvad ska’ vi göra 
om det är prosten, som...“
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“Tyst, tyst, göm dig fort“, hviskade Eskil och 
slungade spaden tillbaka in i busken. “Jag hör, 
att någon kominer. Följ mig, men huka ned dig 
så mycket du kan.“

Sedan Kjell och Eskil lyckats gömma sig ett 
litet stycke derifrån, gaf den sist nämnde ändteli- 
gen svar på Kjells fråga:

“Du förstår väl, att vi inte låtsas känna igen 
dem, utan att vi hålla dem för tjufvar. Kesten 
kommer nog att gå bra.“

Efter en stunds väntan förnummo lyssnarne 
tydligt att steg närmade sig.

“Det är två“, hviskade Kjell.
“Ja, jag hör det nog. Ligg du bara stilla och 

låt mig hållas. Hör, nu börja de att gräfva.“
“Ja, och de tyckas ha ovanligt brådtom“, in

föll Kjell.
De förnummo strax derpå en röst, som yttrade:
“Håll, spaden stötte emot någonting hårdt.“
“Det är väl bara en sten“, inföll en annan 

stämma.
“Ja“, svarade den först nämnda, “vi ha samma 

otur, som förra gången.“
“Någon gång, skall väl turen komma till oss“, 

ljöd svaret. “Visst är hagen stor, men så är vin
sten ej heller liten, om vi lyckas. Men, gräf bara 
på, vi måste ... “

Kesten af meningen bortdog i ett otydligt mum
mel, som lyssnarne ej kunde uppfatta.

“Nå“, hviskade Eskil, “har du ännu känt igen 
prosten och magistern?“

Sedan Kjell jakande besvarat frågan, sade han:
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“Men, låt oss med det aldra första göra slut 
på det här. Jag fryser som en hund ooh..

“Kom“, afbröt Eskil och reste sig upp. “Men, 
kom ihåg, att du ej känner igen dem.“

Sedan de gått några steg åt sidan afbröt Eskil 
ett par sköra grenar.

Prosten och magistern hoppade till och hukade 
sig ned bakom en buske. Deras kroppar darrade 
som asplöf. Hvilken skam, om de skulle bli upp
täckta! Spaden hade de hastigt gömt i busken.

“Det var nog bara inbillning“, hviskade slut
ligen magistern, “eller också blåsten, som afbröt 
grenarne. Det hörs ju ingenting vidare.“

“Ja, du kan allt ha rätt deri“, svarade prosten. 
Båda reste sig derefter för att fortsätta gräfningen 
och hade redan aflägsnat sig ett par steg från sitt 
gömställe, då en grof stämma utbrast:

“Jag tyckte bestämdt, att det lät, som om 
någon skulle gräfva i jorden... ah se, der ha vi 
de karnaljerne“, fortfor rösten och tvenne personer 
störtade fram mot de af förskräckelse nära tillintet
gjorda presterna, hvilka ej förmådde röra sig ur 
fläcken, utan stodo som fastnaglade vid jorden.

“Hvad ä’ ni för ena karnaljer, som smyga om
kring här nattetid“, skrek Eskil och fattade prosten 
i kragen medan Kjell fasthöll magistern. “Port till 
länsmannen med tjufvarne!“

Då prosten hörde denna föga vackra titel 
gifvas honom och sonen, kom han till sig sjelf. 
Samtidigt rann också en idé upp i hans hjerna.

“Min vän“, sade han med allvarsam ton och 
lösgjorde sig från bondens tag, “vi äro inga tjufvar,
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eller kanske du nu ej känner din prost och din 
komminister?"

Kors i alla mina da’r“, skrek Eskil med väl 
spelad förvåning, “är det prosten och magistern! 
Hvad i Herrans namn står nu på eftersom..

“Du skall straxt få höra“, afbröt prosten och 
antog en värdig ton. “Jag hade blifvit kallad i 
socknebud till Brita här borta i bergen och som 
min son var på besök hos mig, så följde han med. 
bom du vet, så är det en genväg öfver din kohage 
och den ha vi tagit. Detta är allt.“

Det kliade häftigt i Eskils fingerspetsar och 
om han vågat, hade han gifvit den fräcke presten 
en “sitt-opp“, så att han sett tusentals stjernor 
dansa för sina ögon. I stället sade han:

“Ja, det är en god väg fram till prostgården, 
och. ..“

“Ah, hvad längden beträffar, så är det ingen 
fara", afbröt prosten. “Värsta biten har varit att 
komma igenom den här hagen.“

“Ja, det tror jag nog“, tänkte Eskil för sig 
sjelf. “Det är allt svårt att lemna den också.“ 

Sedan prosten gjort några frågor angående mor 
Ingrid och ungmor Karin, sade han:

“Nu måste vi skynda. Farväl, Eskil. Natten 
fäller på och det börjar smått regna.“

Efter dessa ord aflägsnade sig de båda pre- 
sterna med skyndsamma steg. Både Kjell och Eskil 
hade så svårt att tygla sin skrattlusta, att de måste 
sätta fingrarne i munnen för att ej förråda sig. 
Men, när presterna väl kommit så långt bort, att 
de ej kunde höra dem, då skrattade båda en lång

irai-



stund af hjertans lust och gamman. Slutligen sade 
Eskil, som under tiden sökt reda på spaden:

“Den här ta’r jag med mig hem, och vill prost
far ha den tillbaka, så får han skicka efter den.“ 

Men presterna hade hvarken lust eller an
ledning att skratta. Medan Kjell och Eskil öfver- 
lemnade sig åt munterheten, svuro prosten och ma
gistern i kapp öfver det olyckliga äfventyret. Tanken 
på, att det skulle bli kändt af öborna försatte dem 
nära nog i raseri.

“Hvem var den andra krabaten?“ sporde prosten 
till sist. “Jag kände ej igen honom.“

“Fiskaren Kjell“, svarade magistern och gjorde 
en ful grimace, då han måste nämna sin hatade ri
vals namn.

“Så-å“, inföll prosten. “Hvad kunde han hafva 
för ett ärende åt dessa trakter!“

På denna fråga kunde magistern naturligtvis 
ej svara, hvadan samtalet afstannade för en stund. 
Härunder fördes prostens tankar upp till Stockholm 
och sin värd derstädes, den välvillige skomakare
åldermannen Jeremias Örn. Hvad skulle väl denne 
tänka om sin före detta hyresgäst och hans snöp
liga affärd? Ju mera prosten fördjupade sig i tan
kar häröfver, desto mera förargad blef han, och 
slutligen utropade han vresigt:

“Allt det här omaket har jag att tacka den för
dömda käppen för! Hade ej Bål gifvit mig den, skulle 
affären med skeppet och besättningen aldrig blifvit 
känd och jag fått vara qvar i hufvudstaden till 
riksdagens slut. Knektarne skulle ej heller då kom
mit hit öfver och skrämt döden på den girigbuken
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Tufve, och ... men“, fortfor lian och stampade för
grymmad i vägen, “hade jag nu den olycksaliga 
kappen här, skulle jag bryta sonder den i tusen 
småbitar, äfven om den gömde tio dukatrullar. 
Kungen har naturligtvis ej kunnat tiga, och nu 
veta nog hvarenda herredagsman, förutom hela 
Stockholms befolkning om historien. Medgifver 
du inte, Michael, att man kan förlora tålamodet 
äfven för mindre?“

Magistern kunde naturligtvis ej annat än gå 
in på medgifvandet, hur obehagligt det än förekom 
honom. Lyckligtvis hade de nu hunnit fram till 
prostgården, så att allt vidare samtal för den nat
ten afstannade.

Kyktet om spökerier i Stordals kohage höll i 
sig någon tid, men slutligen blef äfven det gammalt 
och vandt, och slutligen glömdes det. I stället 
började det hviskas från stuga till stuga, om huru 
det i verkligheten gått till vid spökeriet, och inom 
kort visste hela ön om prostens och magisterns 
fatala äfventyr. Men ingen tordes naturligtvis tala 
så högt derom, att det kom till presternas öron. 
Detta hade ej heller varit rådligt, ty dåtidens prester- 
skap plägade förfara mera inqvisitoriskt än nutidens 
och ryggade ej heller tillbaka för, att taga sin mot
ståndare och fiende i kragen om det gällde.

Åtrån efter att finna drottningens guldvagga 
lade sig ej lika fort som historierna om spöke- 
rierna, och Eskil hade all möjlig möda att hålla 
sin kohage fri för obehöriga skattgräfvare. Sjelf 
gräfde han i åratal, men utan att finna skatten.

Då sade de vidskeplige, att onda makter höllo
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vakt om dem, och mängen visste under rysning 
förtälja huru han, särdeles under stormiga nätter, 
sett en svart korp med ett otäckt kraxande, flyga 
af och an öfver kohagen. Fantasien gjorde honom 
naturligtvis till girigbuken Tufves ande, som ej 
kunde finna någon ro.

Drottningens guldvagga lär alltså, enligt be
rättelserna, vara att söka på Stordals egor, och 
omöjligt är det icke, att den i en framtid af plog
billen eller hackan bringas i dagsljuset.

.......=T'c>
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Elsner. Pris 50 öre.

N:o 17. Paul OCh Virginie. En berättelse från 
indiska oceanens kolonier, efter J. H. Bernardin de 
Saint-Pierre. Pris 50 öre.

N:o 18. Hexmästaren D:r Faust. Hans under
fulla lefnad och förskräckliga ändalykt. Enligt gammal 
sägen ånyo berättad. Pris 50 öre.

N:o 19. Sagan om den Döde Gästen, eller Anden 
mot sin vilja. En lustig historia af H. Kelke. Pris 50 öre.

N:o 20. Enoch Arden, den försvunne. Berättelse 
af Ferd. Hoffman. Pris 50 öre.

N:o 21. Hittebarnet från Smolensk, eller Guds vägar 
äro underbara. Berättelse af Ferd. Hoffman. Pris 50 öre.

N:o 22. Skogskrogen, eller ett gräsligt slut. 
Berättelse af Ferd. Hoffman. Pris 50 öre.

N:o 23. Gauchons hämnd, eller lefvande bränd. 
Berättelse från de Sydamerikanska grässtepperna. Pris 50 ö.

N:o 24. Profeten, eller Johan af Leyden. Pris 50 öre.
N:o 25. Rosa von Tannenburg, eller fiendehat och 

barnakärlek. Pris 50 öre.
N:o 26. Striden om En Million, eller på denna 

och andra sidan linien. En berättelse från våra dagar, 
af Guido Werner. Pris 50 öre.

N:o 27. Blodbröllopet, eller Eöfvarhöfdingens slut. 
Pris 50 öre.

N:o 28. Clothilda von Rüsterhofen. Den lifeg- 
nes brud, eller tacksamhet och hämnd. En berättelse 
från Bondekrigets tid, af Jasso Billung. Pris 50 öre.

N:o 29. Irländarens kula. Novell från den Gröna 
ön. Pris 50 öre.

N:o 30. Spelhelvetet, eller inbrottet i Kassa- 
hvalfvet. Berättelse af André Hugo. Pris 50 öre.
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