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Den lefiiadsteckning, som här framlägges, härrör från 
en man, som inemot ett lialft sekel inom svenska fång-
vården ägt det svåraste rykte. Förvisso ägde han (lock inre 
förutsättningar för en helt annan och lyckligare utveckling 
än den, som i brist pä t illsvn och vård under uppväxtåren 
blef hans dystra lott. Han kände det själf. Och (len känslan 
var det, som i hans höga ålder satte honom pennan i handen. 
Han ville genom att till föräldrars och barnavärdares viic-
kelse teckna sitt olyckliga lif om niöjligt för andra före-
komma det bittra lidande honom själf vederfarits, under 
det han genorniefvat en barndom utan fostran, en ungdom 
och mannaålder utan hopp. 

Det var hans önskan att jag öl hans skildring skulle 
bereda den yttre form, som kräfdes för dess framläggande 
i tryck, likasoin jag ock borde ur den utesluta hvad jag 
funn. olämpligt. För utförandet häraf måste dock kräNas 
mycket arbete: jag vågade då ej utlofva det. Men den be-
ldagansvärda kallsinnighet, med hvilken man mångenstädes 
tyckes hafva mött våra nya lagar oni minderåriga förbry-
tares och vanvårdade barns omhändertagande, har påtvingat 
mig tanken att den gamle lifstidsfångens vädjan till för-
äldrar och barnavårdare just nu skulle kunna vara af sär-
skildt gagn. Därför har jag gätt haiis önskan till mötes och 
fullgjort det »öfversiittningsarbcte», som härför erfordrats 
hans siste arbetsgifvare har ock kraftigt bidragit att gäl(la 
den kosi naci. som verkets tryckning medfört Första och 
tredje aldviningariia af hör följande teckning följa på det 
trognaste iiineliällel i förtal 1 arcns handskrift andra afdel-
Ilingen har jag inöst fullständigt omarbet a, enär hans berät-
telse här ötvergår till en polemik mot dem, som vid dom- 
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stolarna eller under hans tidigare fängelseår inom fångvårdeii 
haft med honom och hans mål att göra, och skulle heller icke 
kunna rätt vare sig förstås eller bedömas utan att domstols-
prot okollen och andra officiella handlingar jämväl mecitoges. 
1 en fjärde afdelnin har jag tillagt hvad som efter tiden för 
hans tecknitigs afslutandc varit om hans sista år att omför-
mäta. 

Hans lifliga skildring af sina uppväxtår med dess många 
för dåtida förhållanden målande drag, torde dock äga sitt 
största intresse därigenom att den så bjärt uppvisar en åt 
sig själf liimnad pojkes i grunden så gripande kamp för 
sin själfbevaretse. 1-Ian vill hålla sig uppe; men han rör sig 
jämt vid randen af det träsk, däri samhällets drägg har sin 
valplats, sin sorgliga värld, han vet det, han söker undvika 
att hamna däri 	och dock: sedan »rättvisan» på honom lagt 
sin tunga hand är hans öde gifvet, han stötes ditut och 
sjunker, äfven han. Ännu i dag äro sådana olyckshändelser 
icke förebyggda. Hvarje gång man underlåter att i tid för-
hjälpa de vilsekomna unga till den vård och ledning, de 
behöfva, lämnar man dem ock vägen öppen till fall och 
undergång. Men huru obarmhärtigt och huru oklokt att icke 
hellre under några få år sörja för ett stackars barns upp-
fostran än att draga öfver samhället det; sedan ofta ound-
vikliga tvånget att i fängelserna kanske för lifvet under-
hålla och bevaka en mer eller mindre farlig missgärningsma.n 

tocldiolm i mars 1906. 

Sjfriil I7ieseijrro. 



Till den beniync lsaren. 

Utan tvifvel är denna lefnadshistoria egendomlig i sitt 
slag. Den som skrifver den är 68 år, har aldrig fått någon 
skolundervisning, kan dåligt skrifva och alls icke stafva, och 
hvad mer är, han har vistats 50 år af sin lefnad inom län-
gelser. Detta sanningens ord: 50 år inom fängelser är något 
som hvarje känslig människa torde rysa för. Men tro ej där-
för, att dessa rader skola blifva någon tjufhistoria - vare det 
långt ifrån mina tankar. Det är till föräldrar jag vill gifva 
en spegelbild af 'min mörka lefnad, att de därutaf kunna rätta 
sin barnauppfostran, om de vilja se sina barn lyckliga. 

Till Eder, 1 föräldrar och barnavårdare, vänder jag mig 
både först och sist. Hafven 1 någon gång tänkt Eder, hvilket 
ansvar 1 han inför Gud och människor i att uppfostra edra 
barn? Att uppfostra och att uppföda barn äro två vidt skilda 
saker; jag är en af dem, som hlifvit uppfödda men icke upp-
fostrade. 

1 äiskvärda mödrar, som kvssen och klappen edra älsk-
ungar. veteri 1 hvad det skall blifva af edra barn? 

»,Ja», svarat hvarje öm moder. »om Gud låter mitt barn 
lefva, skall det blifva min dlders tröst!» Gud gifve det, det 
är också min största önskan. 

Detta hopp ligger i djupet af livarje rnoderslijiirta. Alen 
om det skall förverkligas heror vida mer på föräldrarne iii 
på. barnen. 

Xfven jag, som hal haft mina händer och fött er smidda i 
järn, har varit ett oskyldigt barn; icke kunde min viirtlarinnä 
tänka sig, att detta barn skulle blifva sitt fäderneslaiids 
äldste fånge, uni ock icke dess störste förbrytare. 
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IJ i,  djtipet af mitt hjärta Leder jag Eder, föiäldrar: gören 
icke edra 'barn till förbrytare. Tron icke att det gifves någon 
sanihäilsställniiig, som skyddar edra barn. Det är endast 
en sann gudsfruktan, som skyddar edra barn från fängelse, ar-
hetsinrättningar och hospital. Det är sant, att penningeli har 
ett klingande språk, men hur vältalig den är, hjälper den 
dock icke alltid. 

Det är inom. fängelsets dystra murar, som jag gjort be-
kantskap med grefvar, baroner, häradshöfdingar, kronofog-
dar, 1 änsniä,n, präster, (lekt orer, kassörer, militärer af alla 
grader, från öfversten till den simple soldaten. Men dit sam-
las äfven skaror från samhällets djupt sjunkna drägg. 

Men dessa djupt sjunkna människor, som drifva gatorna 
omkring ccli som hvarje väIkldd människa undviker att 
komma i beröring med - alla dessa ha varit oskyldiga barn, 
som hvilat på sina fostrares armar. Huru många föräldrars 
hjärt an ha, ej blifvjt krossade af dessa olyckliga ? Ingen kan 
tälja alla. (le tårar, som mo(ler och fader fällt öfver dessa 
sina fallna barn, som samhället så djupt föraktar. 

Men tårar och penniligar kunna icke upphjälpa en för-
summ ad uppfostran. 

Det är den djupast fallne bland sanihällets olycksbarn, 
som här vågar säga, att mer än hälften af dessa fallna ha 
en förvänd uppfostran att tacka för att de sjunkit så djupt 
under sina medmänniskor. 

Detta påståenxle är för många föräldrar ett hårdt tal, 
men jag måste uttala min på praktisk väg vunna öfverty-
gelse. Föräldrar veta med sig själfva, att de gjort allt 
hvad i deras förmåga har si ått för att göra sina barn 
till goda människor; men, säga de, mitt barn har kom-
mit i dåligt sällskap och blifvit förledt. 

Ordet förledd eller för förd visar tydligt, att barnen 
från föräldrahemmet icke ha haft någon fast grund a 
stå på, när frestelsen korn i deras väg. Dci kan ej för-
nekas, att föräldrar ha sina barns framtid i sina händer; 
lipplet faller ej långt från trädet. 

Feini in års fängelse är en dyrköpi praktik, men (len är 
icke förfelad om jag därmed kan afleda någon från broi tets 
bana och lämna föräldrar en säker borgen att göra sig 



s,ä1fva. och ina barn lyckliga, i hvilken samhällsställning 
de än ma befinna sig. 

Men för att läsaren af dessa rader skall få inblick i, 
hur djupt ett barn kan bli moraliskt fördärfvadt af en 
förvänd uppfostran, måste jag begynna med några ord om 
min moder. 

Dcii 28:e oktober 1832 föddes ett barn i Norbergs by, 
\Tästmanlands  län; modern var hushållerska på därvaran-
de gästgifvargård; det var andra barnet, som hon ej hade 
fader till. Den förvillade niodern ville icke se sitt barn, 
atta dagai gammalt blef det lämnadt till en grufarbetares 
hustru, som val' syster till barnets moder. Hos denna 
kvinna var barnet, tills det var på sitt åttonde år. Min 
moster och fostermoder omtalade för mig, att jag, om hon 
ej hade kommit och räddat mig, linde varit löd. »Din 
moder», sade hon, »tålde icke se dig; jag hade inte mjölk 
att gi fva dig, men jag tyckte synd om dig och därför log 
jag ett oxhorn och sågade af spel sen, band en klut i ändan 
pit hornel och hit] lite sedan välling däri - på sådant sött 
år du u1pfödd.» 

Min moster fick tre barn, som jag fick vagga. Man-
nen var en mycket rå karl, som kom hem och slog sin 
hustru när han var full, och full var han ofta; han körde 
då ut hustru och barn. Min fostermoder ledde in oss barn 
i en vedbod, lade granris öfver oss, men vågade icke själf 
stanna, utan gick och vaktade tills mannen somnat, då, 
hon tog sina fyra barn och förde dem in. 

Beklagliga äro de mödrar, som hafva supare till män, 
men ännu mera äro de barn att beklaga, som skola upp-
växa i suparens hem. De eder och förbannelser, som där 
ut la] as, äro hårresande att höra. Jag vet barn, utan åt-
skillnad på kön, som blifvit drinkare, innan de varit tio år 
gamla. Hvad har samhället att vänta af dessa barn? Med 
egen erfarenhet kan frågan besvaras: fängelser, arbetsinrätt-
nillgar, dårhus, det blifver dessa barns lott. Det första minne 
jag uni af min fosterfader är, alt han gaf mig sex styfver 
(3 öre) 0(11 en hit, socker, för att jag skulle supa ut' ett stort glas 
brännvin : och på mitt femte ur gjrde jag det. 



När jag var på mitt åttonde år, fick jag veta, att jag 
hade två mammor; detta gjorde mig yr i hufvudet. Om jag 
skulle blifva glad eller ledsen -- det visste jag icke. 

Min naturliga moder var nu hushållerska i Arboga präst 
gård. Hon var vid denna tid öfver medelåldern 	min syster 
var sex år äldre än jag. Min moder förälskade sig här i en 
ung kakelugrismakargesäll, en rumlare af första sorten, 
som icke hade mer än hvad han gick och stod uti, men med 
ett fördelaktigt utseende, en glad yngling och en god sångare 
i gesällag, och som därför var eftersökt af sina likar. 

Ati min moder blef vansinnigt kär i en vacker kakel-
ugnsmakargesäll, det måste förlåtas henne. Kärleken är 
att likna vid bakterier, som fara i luften ; den, som af sådana 
blifver smittad, får i de flesta fall fälla. tårar. Så fick min 
beklagansvärda moder göra. Huru många gånger fick hon 
ej höra, att hon själf hade friat till honom, och för detta 
hade han mer än en gång rätt att förebrå henne. Hon hade 
icke omtalat för sin tillhedde, att hon hade två oäkta barn; 
hon ville först insnärja hol1om i kärlekens garn, som ock till 
någon del lyckades henne. 

Men denna uraktlåtenhet hos min moder, att ej omtala 
för sin älskling att hon hade två faderlösa barn, stod det 
åttaåriga barnet dyrt. 

Människan är alltid benägen att skjuta. .skulden på 
något eller någon; jag skall icke göra det, utan vänder 
mig fil] Eder, 1 föräldrar. Följen nu det åttaåriga bar-
net på en sextio års mödosam stråt genom lifvet och 
sedan kunnen 1 själfva döma. och (lärefter behandla edra 
egna barn. 

1 april månad 1840 hade min fostermoder tvättat. min 
kolt, några bcnkläder hade jag ännu ej fått. Hon hade 
äfveim tväa1 och kammat mig 	det hörde icke till ord- 
Ilingen för dagen. 

1 )cn stora och s arka. arhci areIius run fati ade ha imcl s 
hand och sade: »Kom nu, så skall jag föra dig till mor 
din !» iDel, var en väg på mer än 60 kilornel er mellan 
(rinibo i Norbergs socken och N[almcn i Hcds socken; vår-
.flödel p vägen, tillika med snöslask, gick långt, upp på 
mina blottade ben, kämigorna voro fulla med vatten. 



lin fostermoder hade i dessa (lagar afvant sitt yngsta 
barn, mcii genom strapatseringen kommo hennes bröst att 
svälla. Nu ville hon, att jag skulle suga ut mjölken, men 
,,,om jag aldrig hade legat vid någons bröst, var det mig Omöj-
ligt. Första gången jag nekade fick jag väl stryk utaf 
min fostermor, men det förnyades flera gånger på de två,  
dygn. vi  voro på väg, emedan jag alltjämt nekade att 
göra tjänst i ett dibarns ställe. Min fostermor var nu 
mycket ond på mig för min envishet, som hon kallade det. 

Sent på aftonen andra dagen koinmo vi till två låga 
träkojor; i en af dem giimgo vi in. Här begynte emellan 
tvenne systrar ett upptråde, som med ord icke låter sig 
beskrifva, och likväl hade de ej sett hvarandra på närmare 
åtta år. Vid inträdet i stugan såg jag en liten gumma, 
86 år gammal, sitta på sängkanten; på en soffa niidi. 
emot satt ett stort fruntimmer, klädd i en storrutig släng-
kappa och hatt på hufvudet. Så fin dam hade jag aldrig 
sett; iucn jag fick ej lång tid se på den fina damen. ty, 
jag fattades bakifrån och kastades handlöst i famnen på 
henne, så att jag rullade ned på golfvet för den fina damens 
fötter. Men med detsamma min fostermor så kastade mig, 
utropade hon: »Här har du din horunge, jag har nog länge 
födt honom !» Den fina damen var min moder, den gamla 
gumnian var min mormor. 

Nu rusade systrarna, dessa två storväxta kvinnor, ihop 
som två tigrar; gumman gick emellan, men var så liten, 
att hon ej nådde längre än till sina stora döttrars bröst; de 
kunde därför lufva och klösa hvarandra, utan att mormor 
kunde hindra det. Jag höll min fostermor i klänningen 
och skrek af alla krafter. Som en boil kastade bon mig 
till min mor, men hos henne ville jag ej vara. Hon ägle 
ej den dragningskraft en mor bör äga. Miii moders hatt., 
som fallit i golfvel . ansåg jag vara ett odur. 

Slagsmålets liii ades mcd att bäda, ile st ridande rusade 
på dörren. (1(11 Olfl de fortforo att slåss, sedan de voro ut - 
komma, är mer än jag kan säga. Min mormor tog mig i sin 
famn ocii gräl ötver sina döttrar. Stackars moder, som vit 
6 års ålder måste fälla tårar äfver sina barn Oni morgonen 

kom min inoder in till mormor; båda systrarna hade legat om 
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natten på olika ställen, båda voro rädda för hvarandra, och 
utan tvifvel hade miii moder, om icke jag varit en vid hen-
ne bunden länk, gjort som min nioster. Denna tog ej adjö 
af sin gamla moder. Bittida på morgonen hade hon lämnat 
Malinen och vändt hem till de sina. Ordspråket säger: små 
grvtor ha stora öron. Det är af största vikt, att för-
äldrar icke tala i barns närvaro något, som ej kan på 
torget uttalas. Jag var då blott på mitt åttonde år men har 
min mors och mormors samtal i minne som om det ägt 
rum i går. 

Nu f6rebrådde gumInan sin dotter, att hon det sista 
året icke betalt för mig. Min moder svarade ordagrant dessa 
oi.'d: »Om mamma visste, hvad jag lidit för denna pojke, 
så skulle mamma ej förebrå mig. Jag har nu i sju är 
för honom betalt 50 riksdaler om året till syster min, och 
jag har icke mer än 80 riksdaler i lön för året. Att jag 
nu sista halfåret ej kunnat betala henne, kommer sig där-
utaf, att jag skall gifta mig; jag har sålt mina örhängen, 
en sehal och en klänning och får sälja ännu mer. Mamma 
skall veta, att hyran är dyr i Arboga. Litet särigkla•'der 
skola vi också hafva, och så kommer den där olyckliga 
pojken i allt detta !» - Nu kunde min beklagansvärda mo-
der ej tala mer; en hysterisk gråt öfverväldigade henne. 

Om en stund frågade hennes gamla moder: »Du har väl 
talat om för din tillkommande man, att du har ett par 
oäkta barn ?» - 	ej, hur kan mamma tänka sig att jag, 
som nyss har fått en fästman, skulle tala om för honom, 
att jag har ett par ungar. Jag skall först vinna hans kär-
lek ; och därför när jag fick hrefvet ifrån Anna, att hon 
skulle komma i nästa vecka med pojken till Arhoga, oni 
hon ej fiek penningar, så var det, som om jorden öppnat 
sig under mina fötter. Därför skyndade jag mig hit, ty 
jag trodde, att hon skulle taga in hos mamma, och lyek-
1 igtvis kom jag i sista st und.» - Min moder hade icke 
hunnit taga af sig hatt och kappa, förrän hennes syster korn 
slöpande med mig, och genast hegynte kalaba liken deni 
emellan. 

»Snä 11 a rna mmii, kan inte pojken få bli fva kvar här ett 
par månader, tills jag har förberedt min fästman ?» 



>;Jag har iippfödt ditt första barn, nu vill dii att jag 
skall uppföda ditt andra barn ; jag är 86 år gammal, och 
det lilla underhåll jag får af Karmansbo bruk är så litet, 
att jag knappt kan föda mig själf.» - Min moder hegynte åter 
all grå ta, men den gamla gumman kunde icke längre se 
sin dotters tårar, och därföre sade hon »T två månader 
skall pojken få blifva här hos mig. Men kommer du då 
inte och hämtar honom, så går jag till Arboga de fyra milen 
med honom.» 

En 1 imme därefter hade min moder rest siri väg, ut air 
att ha talat ett ord vid mig. Min mormor var mycket snäll 
mot mig, här behöfde jag icke vagga från morgon till kväll, 
somjag fick göra hos min moster, jag fick springa och leka. 
dagen i ända. 

Till att bcgyrina, med blef jag ett åtlöjc för alla mina 
jämnåriga, emedan jag, som var stora pojken, inga byxor 
hade: min kolt räckte på halt'va sma.lbonet och cmi sådan 
figur hade barnen hur aldrig sett. förr. Alen barn bl i fva 
snart bekanta, så var (lot äfven hör. 

När två mä,nader voro gångna, begynt.e mormor att 
vänta, men min moder hördes ej ut.af . Nu beslöt mormor 
att följt mig till Arboga: men gumman insåg, att jag var 
för gammal att komma till, staden i koht. Den fattiga gum-
mnaim fick nu uttänka, hur hon skulle få t.röja, byxor och 
väst åt: mig. Alen nöden har ingen lag, säges det; så var det. 
ock bär. Mormor tog ett par blaggarnslakan'(buldan), som 
hon färgade i a.lha,rk ; (le blefvo brandgula. Det var det 
vackraste jag hade sett. Nu lämnades lakanen till en skräd-
dare, som svddc mig tröja, byxor och väst, och därtill fick 
jag en grön skinnkaskett. Men innan mina gra.n1a kläder 
blefvo färdiga var september månad inne. 1 min hyxficka 
läg ett klot, rödt och grönt : jag frågade mornior, om det. 
skulle vara, alt leka med. men hon sade, att det var ett 
äpple. Jag hade aldrig sett eller hört talas om äpplen eller 
pöron. 0 rimnho, hvarifrån jag korn, var ett torp inne i 
skogen. döm: endast granar växte. Jag bet i ä.iplc1 , men 
hit, sa surt, det var 

Nu hade jag fåt.t mina gula kläder på mig, min gröna 
skinnkaskeft ej alt förtiga, och hur glad jag var 
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i mina lysande kläder kan ej med, ord uttalas. Icke troi jag, 
att någon löjtnant i sin första uniform känt sig lyckligare, 
än jag i mina guldgula kläder. Alla människor, som fingo 
se mina granna kläder, tittade leende på mig. 

Nu tog mormor mig i handen. 1 den andra bar hon 
ett iiiatknyte och sa larfvade åttaåringen och åttiosexåringen 
hand i hand till Arboga. Två dygn voro vi på väg. När 
gumman kom till tullen, begynte hon att fråga, hvar Karin 
hodde, men huru många hon än frågade, livar hennes Karin 
bodde, visste ej någon det. Sent omsider träffade vi på 
en person, som gaf sig i samtal med mormor. Han frå-
gade, hvar Karin skulle vara, eller hvad hon hade varit. 
(Jummari omtalade, att hennes Karin varit hushållerska i 
priistgården. »Jaså,, det är hon, som ligger inne med kakel-
ugnsrnakaren, ja, hon bor i Anderssons hus vid Jäders tull. 
(ä rätt ner här till näst sista huset på höger hand, där bor 
hon.» Nu begynte mormor att fälla tårar. Ordet, som mannen 
sade, »hon som ligger inne», smärtade det gamla inoclers-
hjärtat så att hon ej kunde se, att vi fingo folk omkring 
oss, synnerligen ungdom. Jag trodde mig veta, att det var 
på mina granna kläder de ville se. Ty det fanns ej någon 
af dem, som var så gul som jag. 

1 denna sinnesstämning, med tårar i ögonen, steg mor-
mor och jag med henne in i ett tomt kök. 1 en kammare 
innanför satt min moder och sydde. Hon blef förlägen och 
utbrast: »Hvd i all världen skall mamma här med ungen 
att göra?» Med desso ord blefvo vi mottagna. --- »Jag 
lofvade dig att behålla pojken i två månader 0(11 nu är det 
fem månader, som jag har haft honom, och du har ej med 
ett enda ord låtit höra af dig. IDa är en mnoder, som bör 
skämmas ögonen ni dig. När jag frågar efter dig på got an, 
är det ingen, som känner dig, annat än som frilla 
åt, en kakelugnsmahare ... Har du intet förstånd el ler har 
du intet hjärta för din gamla mor, som går på gui fvens 
brädd, så rna du atminst one ha hjärt a för ditt eget barn. 
Mcii den, som ej har hjärta för en mor. Ilar ej heller något 
hjärta för sina barn.» 

Och så vände gumman sig till mig och fatt ode min ha ad 
»Adjö med dig, olyckliga harm>.» Därmed gick mormor, jag 



1idc efter 	men när jag kom till dörren, fattade min mo- 
(ler mig i armen 0(11 sade med barsk stämma: »Du si annar 
här !» Det var det första ord miii modei' talade till ini. 
Min modei var nog nöjd att gummall gick sin väg. ty 
hon hade intet att lägga sin mor på, och för sin älskare 
linde hon fått hivgas för en så tarfligt klädd mor. 

u hegyntes för mig en dressyr, niotsvarancie hvad en 
konstberidares husfar få undergå. »I kväll, när en herre 
kommer hem hit, skall du bocka dig på det här viset», därvid 
mitt hufvud böjcles mot golfvet, »och säga 'god afton, söta 
pappa Den där hästluggen du har i pannan skall du stryka 
UPP så att det blir tupé af den, och (len där stora vällings-
magen du har, den skall du dra in, det passar ej, att små 
barn ha stora magar. Stå icke på det viset och knip krä 
tor med tårna, fötterna skola stå ut, när du går eller star, 
på det här viset», och därmed vred hon ut mina fötter. 
»Så, skall du se folk i ögonen och icke stä och se i golfvet 
när någon talar dig till. 	Men hvad tänkte gumman på 
som färgat dig gul ?» Jag var verkligen gul om händerna; 
mina nya kläder hade färgat ifrån sig. 

Min första dressyr var dock totalt förspilld på mig: 
min moder vidtog därför kraftigare åtgärder för att dies-
sera mig. Hvad min stora vällingsmage vicikom, var den 
snart mot min vilja borta, luggen i pannan glesiiade för 
hvarje dag och mina bockar för söta pappa konimo aldrig 
fram. 

Om aftonen ditkorn en för mina, ögon fin herre. Min 
moder tog mig i armen och förde mig fram. »Nå, Ville. 
har (iii inte ho..t hvacl jag sagt dig ?» 	Men Ville var 
både döf och stum, och därtill borra.cle ha.n sina ögon i 
golfvet. Det intryck min tillkommande styffader fick af 
mig, var icke godt för min framtid. Därför sade han: 
»Låt pojken vara, du ser han är dum som en oxe.» 

Om natten bäddades åt mig i min moders nedra drag-
kistlåda, och lådan sköts igen till hälften. Mer än ett, år 
låg jag i dra.gkistlådan, innan jag växte ur den Följande 
dag skulle jag gå till handeisboden för att köpa en fjärde-
del kaffe och socker. »Hvar är boden?» - »Jo, du skall 
följa samma sida af gatall vi bo vid, tills du kommer till 
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ett hvitt hus; där ser du två dörrar stå öppna, där gå>' du 
in.» För att jag ej skulle tappa vägen, sprang jag i ränn-
stenen -- trottoar fanns den tiden ej - tills jag korn till 
Silfverlings bod, samme Silfverling, som ett par är därefter 
gick i luften med kruthusct. - Kaffe och socker fick jag; 
men när jag kom ut ur handeisboden, voro en hel mängd 
pojkar samlade och de ropade i korus: »Här är gula Nicke !» 
Jag såg mig omkring som en förskrämd katt. Ett hopp 
från trappan i rännstenen och så begynte jag springa för 
lifvet. men hvad hjälpte det; pojkarne sprungo lika bra 
som jag, och oupphörligt ropade de under skrattsalfvor: 
»Gula Nieke Gula ;Nicke !» Svärmen ökades kring mig som 
kråkor kring höken. Slutligen kom jag hem och sto..tade 
in i rummet med fart. »Hvad är det med, dig, som kom-
mer rusande, som om du vore tokig ?» Jag var för rädd 
att kunna svara. Hon blef nu ond, stampade med foten 
i golfvet och befallde mig att svara. Bädd var jag för 
pojkarne men ännu räddare för min moder. Medvetsiöst 
stirrade jag mot fönstret; min moder tittade då ut och fick 
se en mängd pojkar. »Är det pojkarne, som du är rädd 
för ?» -- »Ja.» 	»Du dumma pojke, inte röra de dig.» 
»Jo, de kallade mig för gula Nicke.» 	»Ja, det md de 
gärna göra, när din mormor var sd dum och färgade dig 
gul från hufvud till fot.» 	Detta var andra dagen jag 
var hos min moder. 

Mormor, den fattiga gumman, hade i sin välrneniiu 
gjort allt hvad hon kunnat för att få mig hel och ren 
och nit skulle både hon och jag förlöjligas. Jag säger än 
en gång: beklagansvärda mödrar, som hafva sådana barn 
som hon! 

Lyckligtvis slappjag springa längre 	än till Sihfver- 
lings bod, men alltid var jag omringad af pojkar, som hur-
rade för »gula Nicke», när han i full fart sprang i ränn-
stenen, den han ej vågade lämna. Ån ett bevis på hur in-
skränkt ett skogsbarn är, när det kommer till en stad, måste 
jag anföra. En (lag, när hill moder var borta, var det någon, 
som bultade på dörren. Jag var förbjuden att öppna den 
(vi bodde på nedra botten). Dä jag ej ville öppna döri'en, 
kom ett svart ansikte till synes på fömisterrutan och be- 

OF 
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tallde: »Oppna pojke !» Jag trodde det var hin onde, ögo-
nen blänkte i hufvudet på honom. Afven en mängd pojk-
ansikten trycktes mot glasruian och ropade: »Akta dig nu, 
Nicke, nu kommer sutaren och tar dig !» .Jag gick ut i 
köket för att gömma mig men (iet fanns ej btitt re pial s 
ön Spisen och (lär kröp jag upp och ställde mig. .1 ag hör-
te, att det rasslade öfver mitt huf'vud och svart snö for ned 
.fver mig, men jag trodde mig vara säker för sotaren. 
1 ett nu var emellertid den svarte grensle öfver mig. Jag 
föll framstupa ner på golfvet. Hur länge jag låg där, 
vet jag ej; när jag slog upp ögonen, stodo flera äldre kvin-
nor omkring mig, vatten flöt på golfvet och när de reste 
opp mig. rann vatten också från hufvudet på mig. »Stac-
kars barn», sade. de, »sotaren har hållit på att skräninia 
ihjäl dig.» När min moder kom hem, skulle jag hafva stryk, 
därför att jag sotat ner mig och därtill hällt vatten och 
sot på golfvet. Alen lyckligtvis kom en af kvinnorna in 
och förklarade, att det var hon, som hällt vatten öfver 
mig, när jag låg sanslös på golfvet. Min moder skrattade 
hjärtligt åt min dumhet och sade, att jag gärna kunde haf-
va det, när jag var så dum och gömde mig i spisen för 
sotaren. 

En dag skulle jag spänta stickor af ett vedträ och bröt 
utaf en bordsknif. Då fick jag endast ett par örfilar. 

Min nioder hade två fingerborgar, en af mässing och 
en af silfver. En dag fick jag mässingsfingerborgen att 
leka med. Jag satte den på ändan af en käpp Hur jag 
ear mig åt, vet jag icke, nog af, den kom bort för mig. 
Med tårar i ögonen talade jag om, att jag förlorat den; 
och jag slapp få stryk, men det fick jag dyrt betala. 

Några veckor därefter frågade nämligen min moder: 
»Har du tagit min silfverfingerborg ?» 	»Nej», blef rniU 
svar. »Neka, inte, pojke, du hade bort den andra och du 
har nog tagit den här med.» Jag bedyrade min oskuld, men 
det hjälpte icke. Hon tog mig ut i köket.; här låg torrt enris 
i en vedlår; hon vred ihop de torra kvista.rna till ett stort 
ris, jag fick knäppa ner mina gula byxor, och så begyntc 
hon att bearbeta mig. När hon slagit en stund, frågade 
hon mig, om jag ej tagit fingerborgen. »Nej, söta mamma, 
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jag har icke tagit den.» -- »Meti jag skall lära dig att tal» 
sanning.» Därmed begynte hon piska på mig igen ; när hon 
slagit cii stund, frågade hon för andra gången: »Vill du 
iiI Ista, att clii tagit den, så skall du slippa mera stryk.» 
För att undgå att få mera stryk, tillstod jag, att jag tagit 
fingerborgen, nieri hvar jag gjort af den, kunde jag icke 
stiga. Nu tog hon och vred ihop ett nytt ris och åter fick 
jag sätta mitt hufvucl mellan hennes knän, åter l)egyute hon 
att obarmhertigt slå mig. När hon tröttnat, skuffade hon 
mig baklänges i golfvet. Hade det torra enriset förut ej 
gåti in i köttet, så gjorde det det nu. 

En kort tid därefter skulle min moder torka dammet 
af cii gardinhylla öfver fönstret och fingerborgen, 50111 j»g 
fått så mycket stryk för, föll då i golfvet. Jag ropade till 
af glädje: »Där är mammas fingerborg h> Min moder befallde: 
»Tyst pojke», och någon upprättelse fick jag icke. Min 
moder hade suttit och sytt, satt UPI)  den, när hon slutat 
sitt arbete och kom ej ihåg det. 

Det tyckes vara mycket orcladt om en fingerborg, men 
sanriingsenligt har jag omtalat det, för att föräldrar skola 
få se följden af en orättvis behandling mot sina barn. Akt 
jag oskyldigt fick cii hård aga, det hade en öfvergång, men 
att jag från den dagen aldrig talade sanning för min moder - 
det är ett erkännande, som hvarje moder bör tänka på. 
Likaså, att när ett åtta års barn ej kan tala sanning för sin 
moder, är det modrens fel och icke barnets. Men mera 
härom på ett annat ställe. 

Det sägs. att när ett barn får styffader, får det ock 
styfrnoder. Detta påstående stämmer icke alltid öfveren» 
mccl sanningen. Ty min naturliga niocier vai min styfmocier 
redan vid mitt inträde i världen. 

Hvacl min moder för öfrigt vidkommer, må icke någon 
döma henne liårdt. Hon har lidit mycket för mig. Ett vet jag 
med visshet: hon har icke med flit gjort mig till tjuf elici 
dråpare. Det är min moders fö rvända upp fostran. 
som jag här vill framhålla, och den önskar jag, att hvarje 
moder, i livilkeii si ällniiig hon än inånde vara, ville skänka 
sitt öfvervägande. 
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Min mor var en arbetsarn och flitig kvinna, sydde eller 
väfde från morgon till afton för att kunna föda och kläda 
sin älskare. Han drack upp hvad han förtjänade; hvad hon 
och hennes barn fingo, var honom likgiltigt. Hon arbetade 
om dagen, sedan låg hon halfva nätterna och läste romaner; 
hon hade en stor koffert full nied böcker, en stor del (läraf 
hade hon lånat. En (lag var min moder borta och Z., som 
jag vill kalla mannen, korn hem, rusig som vanligt. »Hvar- 
för elda ni inte, när det är så kallt ?> 	»Mamma är borta 
och vi ha ingen ved.» - »Ved, det ha vi här», sade han. 
Därmed gick han och öppnade kofferten, plockade kakel-
ugnen full med böcker och tände eld på dem. Så länge det 
fanns en bok kvar i kofferten, eldade han, och det varade 
mer än halfva dagen. 

»Se så», sade han, »nu skall jag få fred om nätterna för 
det förbannade lipandet». - Min moder var en lättrörd män- 
niska., som grät och läste och var lika snar till vrede som 
till tårar. Om aftonen, när min moder kom hem, Z. var då 
borta, sade hon: »Ack hvad här är gocit och varmt». 
»Ja, pappa har bränt upp alla mammas böcker», blef mitt 
svar. Hon öppnade kofferten. - Den var tom. 

Under min långa fångenskap har jag sett mången för-
tviflad människa, men ej maken till min moder nu. hon blef 
som förstenad. Efter en lång tystnad utbrast hon: »Hvart 
skall jag olyckliga ta vägen, jag som hade lånat en stor 
del af böckerna !» 

Från den dagen såg jag min moder aldrig taga i en bok, 
med undantag af katekesen, som hon kom att förhöra mig uti. 

Som det är tal om böcker, så fortfar jag därmed. Jag 
var på nionde året, när en målargesäll i sällskap med Z. 
kom hem till oss; jag var efter brännvin till dem. Ett haift 
glas brännvin fick jag för besväret. När de hade supit, frå-
gade målargesiillen, huru långt jag hade kommit i katekesen. 
Min moder lät honom veta, att jag ännu icke fått någon 
abc-bok. »Det var mycket illa>, genmälde han. »När jag var 
vid den åldern kunde jag halfva storkatekesen. Här har 
du en tolfskilling, Ville, att gå och köpa dig en abc-bok 
för. Och jag går inte härifrån, förrän du har kommit till-
haka med boken.» 

En gutnrnnl lifsidsfnges själjbiografi. 	 2 
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Ni skulle det blifva fart med läsningen; hvad som för-
summats skulle i en hast tagas igen. Min moder hade icke 
tid därtill. För att lära mig att stafva, skulle jag hvarje 
morgon gå till en arbetskarls hustru, som bodde en hit utan-
för staden. Denna hustru hade två barn, en treåring och en 
i vaggan. Hvarje kväll jag kom hem tillfrågades jag, huru 
laugt jag hade kommit. Men det dröjde flera veckor innan 
jag kunde alfabetet. Lärariniian var ofta in till staden, och 
lå var jag barnpiga. Men min moders tålamod var snart 
slut. Efter två månader sade hon: »Nu har jag för två ma 
nader betalat en hel riksdaler, och du kan icke abc-boken ännu. 
Tag hem boken i kväll så skall jag snart lära dig den.» 

Nu fick jag stå ett år och därutöfver vid min moders 
sida, antingen hon sydde eller väfde, fick stafva och lägga 
ihop, och hur många hårryckningar och nyp jag fick under 
detta år, är mer än någon kan tro. Säkert är att den om-
talade hästluggen snart var borta. När jag var fyllda tio år, 
kunde jag knapphändigt abc-boken. Jag blef nu skickad i 
lancasterskola. Första morgonen jag kom in i skolsalen, 
hief det ett vildt lif bland pojkarne. »Se här är gula Nicke 
Hvad vill gula Nicke här att göra ?» Nu skulle jag springa 
på dörren, men en monitör tog fast mig tills pastor Sundelius 
kom, då pojkarne med ens blefvo stilla. 

Det fanns två monitörer i skolan, en för läsning och en 
för skrifning. 1 lärarens frånvaro voro de herrar, men de voro 
dock endast skolans äldsta pojkar, som bäst kunde läsa, 
skritva och räkna. Dessa monitörer skulle äfven hålla färska 
björkris, som fem kvarter långa flätades tillsammans och 
kallades karbas. Utaf denna karbas fingo elaka och Iata 
pojkar handplagga, så att blodet rann om händerna. 

Nutidens skolungdom torde icke veta hvad handplagga 
är. Så hör då. Den felande pojken fick sträcka ut armen med 
öppen hand och nu började läraren slå i handen. För 
hvarje slag föll handen ned, men den måste åter räckas fram 
för hvarje gång läraren nickade; det kunde blif va ända till 
tjugu slag efter hvaraiidra. Var förseelsen stor kunde det hän-
da, att man fick tjugu slag i hvarje hand. Om förbrytelsen 
var af gröfre beskaffenhet, hade man stut att vänta. Då 
fick man lägga sig framstupa på en stol och lärarens man- 
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iII, sons låg i katedern, koni fram. (('11 så bea rbcl ades mj kens 
bakdel efter lärarens godt finnandc. 

1)et lönade sig icke att pojkarm,  koninio hem liii för-
ddrarne och klagade öfver sönderslagna händer eller en 
mörbultad stuss. Läraren var suverän inom skolan; där-
för var han pojkarnes värst a buse, men mången gång deras 
liäste vän. 

Hvad här blifvit aiifördt., är för den uppväxande ung-
domen; de må höra, att deras gamla föräldrar icke da.nsat på 
rosor, när de gingo i skolan. Den tidens skol barn måste 
kunna storkatekesen från pil im till pärm, nied sprak och allt, 
och den, soni hade ett dit ligt minne fick mycket stryk. Bland 
desse var jag en. 

Kär jag kom i skolan, fick jag min plats i »sand-
bänken» för att lära mig teckna bokstäfver i sanden det 
varade en timme om dagen. Jag kom i lägsta cirkeln för att 
lära mig stafva på nytt och lägga ihop, men jag fick äfven 
en katekes att lära mig utaniläxor uti. 

Jag hade varit i skolan omkring en månad, och poj-
karne fortforo att kalla mig »Uula Nicke». En (lag sprang 
jag på en pojke som kallade mig så, knuffade honom bak-
länges i en vattenpöl, och fick sedan själf en duktig hand 
jila.gga för slagsmål. Detta hade nog gått öfver, men moni-
t.örcns taxa var, att hvar och en, som fick smaka riset, skulle 
till honom betala tre skilling (8 öre), och det vitet var för 
mig omöjligt att skaffa, emedan jag ej vågade tala om för 
min moder, att jag hade fått stryk i skolan. Då var jag 
öfvertygad om, att hon hade gifvit mig ännu mer, af henne 
hade jag endast stryk att vänta. Ännu ett par dagar gick 
jag i skolan, men för hvarje gång jag kom fordrade monit.ören 
sina tre skilling; han hotade mig slutligen, att om jag icke 
ville betala honom, skulle han tala om det för pastorn, och 
dii skulle jag få en dubbel liandplagga. 

Nu blef jag rädd, och mitt första dagdrifveri begynte. 
Morgonen därefter gick jag nämligen i vanlig skoltid hem-
ifrån med katekesen i fickan, men till skolan vågade jag 
ej gå, min hand hade ännu märken efter aen sista handplag-
gan; och skulle jag nu få en dubbel, som monitören iofvat 
mig, hade jag ock hlifvit skyldig honom sex skilling, en 
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summa som för mig var ännu ornöjligare att skaffa. Där-
för hegyni c jag drifva omkring på gatorna men aktade 
mig noga för min moders fönster. Oin middagen kom jag hem 
vid vanlig tid, fick min mat och började läsa på en själftagen 
läxa. Pä eftermiddagen följde jag samma metod och drcf 
på gatan. i)etta dagdrifvcri fortgick något öfver en vecka, 
da jag horttappade min katekes. Nu fick jag, som man säger, 
myror i hufvudet vid att öfverväga, hvilken osanning jag 
bäst skulle finna UP!)  för att blifva trodd af min moder. 

När jag kom hem, sade jag: »Mamma, Unstaf Land-
ström har rifvit sönder nin katekes, och det har han fått hand-
plagga för, och pastorn har sagt att han skall gifva mig en 
ny.» -- »Nå, hvad skall du läsa i nu då ?» 	»Jo, jag skall 
läsa mina läxor i skolan, tills jag får en ny katekes.» 

1\I in moder kunde ej tro att hennes barn, som nyss fylli 
tio or, kunde vara en så fräck lögnare. 

Ännu fortsatte jag med mitt flanerande i ett par veckor: 
för livarje gång jag kom hem, frågades efter min katekes, 
och alltid hade jag nya osanningar: »Landström var sjuk» etc. 

Men huru länge än krukan går till brunnen, så spricker 
hon till sist. En afton när jag kom hem från den föregifna 
skolan, hief jag skickad till brunnen efter en flaska vatten. 
Men jag var längre borta än vanligt, så att min moder kom 
efter mig. Som hon höll på som bäst att snubba mig, ropade 
en pojke: »Ville, hvarför kommer du inte i skolan, pastorn 
har frågat efter dig ?» Min moder frågade gossen om inte 
Ville varit i skolan. »Nej, inte på öfver tre veckor; bref-
häraren har hittat Villes katekes och pastorn har frågat, 
om vi ej sett honom.» 

På min moders tillfrågan om det var sant, hvad gos-
sen sade, försäkrade jag, att han ljög och att det var 
han, som ej varit i skolan på mycket länge. 

Miii moder hlef villrådig, om hvad hon skulle fra, 
men föj- säkerhets skull fattade hon mig vid handen och 
sade: »i morgon bittida skall jag följa med dig i skolan, 
och har du ljugit för mig, skall jag säga till pastorn, att 
han ger dig den största stut, som någon fått, och i morgon 
middag skall jag själf gifva dig så att du aldrig skall 
glömma det.» 
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På detta löfte tviflade jag ej ; (hirtill hade jag alltför 
stor erfarenhet. 

Denna natt l)lef den första, som ej en lilund kom i 
mina ögon. Tusende och äter tusende tankar arbetade i 
mitt lnifvud, hur jag skulle komnia undan. Att jag följande 
dag skulle blifva ihjälslagen, det var min öfvertygelse. 
Jag har som läsaren framdeles får se, varit dömd till dö-
den, niei det var ett intet, emot livad barnets hjärta led 
denna natt. Xagon kan tänka, att barnet griit 	nej, 
visst icke. Mcii dcii stund delta anföres, gråter den gamle 
mannen som ett barn öfver sitt förfelade lif. 

1 sanna filant.roper. 1 människors välgörare, som ar-
beten af själ och hjärta för den uppväxande ungdomens 
bästa, Eder beder den gamle olycklige gubben med fårade 
ögon: Lämiicn icke barnen i d duga och oförståndiga män-
niskors händer 1 hafven häi' sett, att cii naturlig moder 
genom cii förvä.nd uppfostran kunde fördärfva sitt eget 
barn. Barnet kom från vilda skogen, förde icke med sig 
annat än ett oskyldigt barnahjäria, som stod öppet för godt 
och ondt, och im  två år var barnet så förliiirdadt, att det 
ej kunde fälla tårar. 

Att stå vid sin moders sida ett dr, lära, sig abe-boken 
och itt handgriplig tillrattavisniig för hvarje felaktigt ord, 
50111 uttalas, att aldrig få leka med eller se och tala vid 
andra barn, det är mer än något barn står ut mcd. När 
jag någon gång kom utom dörren, var ungdomen omtikrimig 
mig som korpar kring iltelen, för mina gula buldanskiöders 
skull. Jag var då alla barns atlöje och nu som gammal för-
aktad af världen. Men det är tid att återgå till skolaf fären. 

Kort före klockan nio på morgonen var min moder för-
thg att följa mig i skolan. 1 sista stund fick jag min skinn-
kaskett, som var gömd, för att jag ej skulle komma tl den. 

Min moder hade nämligen aftonen förut vidtagit, alla 
försiktighet.smndtt , för att jag ej skulle komma undan. 
i1en nu sedan jag fått mössan i handen, rusade jag pa 
dörren, min moder efter ner på gården, där jag kastade 
mig öfver ett plank. i)än' blef hon st aende ; alla, hennes 
rop och hotelser invcrkade icke på mig. Jag sprang öfvcr 
plank och giirdesga.rdar, tills jag kom till den tull, diii' min 
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gamla mormor först ledde mig in i staden. Med en vindt-
lunds hastighet ilade jag landsvägen fram. Sent om aftonen 
kom jag hem till mormor; jag hade då spriingit dryga 
fyri jo kilometer ut an mat ; någon sådan linde jag ej i 
morgonen fått af min moder. Förty stryk skulle jag ha 
på fast ande mage, det skulle kännas så mycket bättre. 

(umman blci förlitgen oh  frågade: »Hvari från kom-
mer du, pojke ?» 

Jag talade om att mamma tänkt, slå ihjäl mig, men at 
jag gjort mig fört jäntaf stryk, det alade jag icke om. Nu 
fick jag vara hos mormor några månader, hur länge kan jag 
ej närmare säga; det var de lyekligaste dagar jag under 
min långa lefnad har haft Jag fick läsa i mormors gamla 
bibel, där hvarje initialbokst af till kapil lens början hade 
en stor blå eller röd hokstaf. 

»Läs flitigt, så mor din hör, att du inte legat af dig», 
bad mormor mig. Och jag läste flitigt i den första bibel jag 
såg. 1 mitt föräldrahem, om jag:  så får kalla, det, fanns icke 
någon sadan bok. ,A be-boken var utsijken af tårar och smuts. 
- 	Sa liheten varar ej länge här i lifvct. En vacker dag  
kom mormor och stack cfl mat;knytc i handen på mig med 
tillsägelse: »Nu skall du gå hem till din mor.» - Alla mina 
protester hj älpte inte, jag måste gå. »Jag har», sade guni-
man, »skritvit, till din irior, att hon inte får slå, dig.» - Den 
väg, som jag fil liyggalade på en dag, hade jag nu tre dagar 
att göra med, innan jag hein hem. 

Lyckan eller olyckan, jag vet ej hvad det kan kallas, 
var åter med eller mot mig. Utanför garden. (lär vi bodde, 
stod en skjutskärra. 1 porten mötte jag min moder, klädd i 
hatt och kappa, i sällskap med Z. Min stackars moder, jag 
måste säga det, blef upprörd. 

»Hvad, kommer du nu? Jag skref ju till mormor att 
hon skulle behålla dig en manad till Skjutsen står och väntar 
pä, mig. jag skall fara till Kristjnchamns fasting och laga 
mat hos kählarmästar Walst röm och jag blir l)ori a en hel må-
und. Korn med mig in till värdinnan, madam Nylin.» 

Här blcf jag inackorderad i maten medan min moder-
var 

noder
var borta. Z. skulle spisa hos kakol ugnsina hare 1 )amberg, 
där han arbetade. Nu fick jag förmaningar i Z:s närvaro, 
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att jag skulle lyda »pappa» i allting, »pappa skall gif va dig 
läxor om morgnarna, innan han går till arbete, om kvällarna 
skall han förhöra dig, och adjö med eder nu», och därmed 
satte hon sig upp i skjutskärraii och for till Kristinehamn. 

Nu följde Z. med mig upp och in i det rum, hvari vi 
bodde. Där fick jag mina förhållningsorder. 

»Dii har hört, hvad mor din sagt, du skall lyda mig, 
du får icke gå ut härifrån utan mitt lof, hör du det. 1 dag 
slipper du få någon läxa, men i morgon får du den. Nu går 
jag ut, men akta dig att lämna rummet, för jag tar nyckeln 
med mig.>) 

Min första fångenskap begynte nu. Dörren var icke 
bommad utifrån, men rädslan inom mig var lika stark som 
lås och bommar äro inom cil fängelse. Sent om kvällen kom 
Z. hem, rusig som vanligt, och frågade, om jag ej hade lagt 
mig. »Nej.» - »Kläd af dig och lägg dig.» 

Därmed tog han något ur sängen och kastade på golfvet 
det skulle heta sängkläder, där jag fick lägga mig. Drag-

kistlådan var numera för liten åt mig. Morgonen därpå fick 
jag min läxa, en hel sida i katekesen, som jag med språk och 
allt skulle kunna utantill tills kvällen. Samma, katekes, 
som jag förut tappat bort, var nu kommen tillbaka. Jag gråt 
och läste och läste och gråt, men det var mig omöjligt att få 
det i mitt. minne. Om kvällen, när Z. förhörde mig, kunde 
jag inte, jag fick bakläxa och en sida till, som jag följande 
dag skulle kunna. Då jag förhörde mig själf i ensamheten, 
kunde jag, men så fort, Z. tog i katekesen, kunde jag ej ett 
ord. Det var rädslan, som tog bort. minnet. 

Den fjärde kvällen var Z:s t1amod slut; jag hade då 
två blad i katekesen, som jag icke kunde. Nu knäppte 
han upp rocken och jag fick se ändan af en tjock karbas, 
hvars nedra ända doldes af hans kläder. Nä.r han drog upp 
karbasen sade han: »Har prästen förbjudit mig att slå dig 
med annat än ris, så skall du ock få af ris.» Z. befallde mig 
att knäppa ner mina byxor; det vägrade jag. För min inoder 
hade jag många gånger gjort det., iucn denne fylibult fick 
mig icke till det. Z. kastade omkull mig, ryckte kläderna 
af mig, så att knapparna foro kring golfvet; med ena handen 
fattade han mig om halsen och tryckte ned mig, och så bör- 
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jade han bokstafligen att flå mig. Jag slingrade mig och 
kastade mig på golfvet, så att han kom att slå lika bra på 
mig fram som bak. Nör han slitit ut nedre karbasändan 
vände han om. den och tog storändari af karbasen och slog med. 
Nu hief jag liggande omkring tre veckor och kunde ej ha 
kläder på mig hela miii kropp var en sårskorpa. Denna miss-
handel var en hämnd. Han hade, när vi bodde i skcppa.r 
Wirstrands gård, en gång hållit på att slå ihjäl mig. Wir-
sf rand slog då sönder dörren till det rum, som vi bodde uti, 
fann mig liggande sanslös och blodig på golfvet, tog mig då 
Dcli har mig ner i sina rum Dcli skickade efter en läkare. Det en-
da jag minns är, att det susade i hufvudet och att, när jag slog' 
upp ögonen, en fin herre stod öfver mig samt att jag var myc-
ket blodig. Bland många andra slag hade jag fått ett i huf-
vudet, som tryckte ner hjässan. Detta märke har jag kvar och 
får behålla det så länge jag lefver. Om detta krossår, där det 
tioåriga barnets hjärna tittade fram, har inverkat menligt 
på min framtid, är mer än jag kan säga, men ett hårdt och 
styft sinne har jag haft. 

Det omtalades för mig, at polisen tagit Z., mcii det dröj-
de icke länge, förrän han var hemma igen. Att han varit i 
förhör hos polisen, talade min moder om för mig och då 
hade han blifvit tillsagd, iatt han ej fick slå mig med 
annat än ris. Men hvad rätt har en kvinnas älskare att 
misshandle hennes barn, om det än ock vore med ris ? 
För den första misshandlingen låg jag en sex veckor till 
sängs och nu i tre veckor. När min moder kom hem från 
Kristinehamn, var jag ännu icke lä.kt. 

Nu skulle jag börja att lära mig katekesen med fart. 
1 skolan fick jag icke mer komma. 

Så fick jag åter ställa mig vid min moders sida för att 
lära mig katekesen. 1 två år hade hon att göra med att bulta 
katekesen in i hufvudet på mig. Men då kunde jag Lindhloms 
storkatekes från pärm till pörm med allt dess innehåll. 

Skrit'va, räkna och rä.ttstafning har jag aldrig lärt 
mig. ihirför må läsaren af dessa rader gocihetsfullt öfverse 
med mina många staffel. .Tag har redan omtalat., att jag 
är den okunnigaste af alla dem, som fattat pennan för 
att omtala sin lefnadshistoria. 
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Min moder älskade Z. till ytterlighet, men lika stor 
som hennes kärlek var ock hennes svartsjuka. Hon kunde 
förfölja honom som en skugga, från gathörn till gathörn, 
från krog till krog. När Z. gick in på en krog koni min 
moder kort efter och gick in i huset midt. eniol , för at 
därifrån hålla. ulkik. Fanns det. ej (lär någon passande 
loka i så väntade hon i närmaste gathörn. 

Var krogen i närheten af den gård, Wir vi bodde, kom 
Jlon hem med de orden: »Skvuda. dig, Ville, gå Ii 1 Illåsens 
krog, pappa är där. Men dii får icke visa dig för honom, 
du skall gå på andra sidan om gatan; bäst är att dii går 
in i Hökenbergs förstuga, som ligger micit emot., och väntar 
(lär till han går. Följ då efter pappa och se efter hvilken 
krog han går in på.. Korn sedan hem och tala om för mig, 
hvar han är. Skynda dig, sa är du snäll.» 

För att få beröm utaf min moder, stod jag mången 
kall vinterkväll och da.rrade af köld för att spionera iI 
Z. När lia.n gick från den ena, krogen till den andra., följde 
jag efter. När jag icke kunde hålla ut längre, sprang jag hem. 
»\lamnia, pappa är på Spa.ngenbergs krog.» - Nu var det 
min moders tur att ge sig ut och frysa - såvida kär-
leken kan frysa? I'å ett sådant sätt fingo jag och min 
moder tura om halfva nätterna utan att Z. visste därom. 

Så, hade tillgått. omkring tre år. Men da en dag tog 
hennes tålamod slut. Hon gick in på en krog och bad 
att få tala vid honom. »Gå du», sade han, »jag komnier 
snart efter». Med detta besked fick hon gå. 

Sedan min moder väntat ett par timmar och han icke 
korn, gick hon åter in på krogen och ryckte hatten af huf-
vudet på honom, hva.reft.er  hon rusade på (lörren. 

i)etta var mer än en gesäll under skrå.ordriing kunde 
tala. För den t.idens gesäller fingo  deras, mästare krusa 
och buga sig; gesiilli.1) gick och sö1> veckan igenom, iii an 
att mästaren vågade att tala honom till. Den så kallade 
frimåndagen fanns ingen gesäll, som arbetade, 0(11 den ut-
drogs ofta hela veckan. Om mästaren hade aldrig så hrå.dt 
med arbete, vågade han icke förebrå en gesäll, för då hade 
a.11esamman tagit afsked och därtill utberkt at, honom, 
så att, han icke mer fått några arbeta re. Skritordni rigen 
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var en svår plåga för mästare och lärpoj kar. De senare 
behandlades sitnireHin liundai. Möstarcn hade icke med sina 
lärpojkar att göra ; gesällen var lärpokens husbonde, och 
möstaren kunde icke skicka en lärpojke ett ärende, utan 
att först fråga gesällen, om han var disponibel. Om en 
gesäll blef chikanerad, ansågo sig alla vara det, som till-
hörde samma yrke; och en större skandal än hvad min mo-
(ler gjorde, kunde icke hända en gesäll. Han måste ha upp-
rättelse, såvida han icke ville bli utstött ur gesällcrs lag. 
Mcii liurudan upprättelse skulle han få af en kvinna, som 
i tre år födt och klädt honom ? 

Vid midnatt kom min moder hem med sitt segerhyte. 
1-len horst ade hatten och hängde upp dcii, och för tredje gån-
gen värnide hon om kvällsvarden, då hon trodde att han 
snart skulle komma Att hon skulle få stryk, det visst e hon 
och gömde därför undan hvad som möjligen kunde användas 
som mord vapen. Mcii (lenna försiktighet var ej af behof; 
hon väntade tills morgonen grydde, men någon Z. hördes ej 
ufaf. Hon tröstade sig med, att när han blefve hungrig, 
komme ha.n nog. Men någon Z. korn icke. 1 tre dagar gräf 
och väfde min moder och jag spolade. Fjärde dagen gick 
hon till kakelugnsmakare Dambergs verkstad för att bedja 
Z. om förlåtelse. Den hon sökte fanns där icke; gesällerria 
hänade och körde ut henne. Mästaren, som hon vände sig 
till, g,ordc likaledes. Hon gick till prästen för att förbjuda 
Z. utlaga prästbetyg. För sent 	det var uttaget för två 
dagar sedan. Hon gick till borgmästaren för att förbjuda 
Z. att utfå pass. Det var utfärdadt dagen förut och stiilldt 
på Stockholm. 

En vansinnig kärlek är utan allt tvifvel det olyekligaste, 
som kan drabba en människa. Ingen fångenskap, nej icke 
elis döden är så bitter, som en hopplös kärlek. 

Uni de män, som tanklöst leka med kvinnohjiirtan, ägde 
en föreställning ein hvad en kvinna 11€ er, sedan de med hata 
ord lockal till sig hennes kärlek, om de visste det, skulle 
de kamiske handla annorlunda än livad de göra 

En öm nioder är out tiöttlig i att, vaka öfvcr sitt sjuka 
barn. En kvinna, som älskar, är lika, outtröttlig. Men ännu 
nier. Den alskamide modern kan visa världen sitt tårdränkta 
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ansikte, men tiet kan och får icke 'en kvinna i denna ställning 
göra. Hon har gråtit hela natten, hon har stätt vid fönstret 
för att se cii skymt af föremålet för sin kärlek, hon har va iii 
id dörren vid minsta kniipp, al It under förhoppning att ta 

höra sin älskades steg ---- oeIi när sent omsider heimes hijärtas 
a fgud kommer, måste hon, som vakat och gråtit natten ige-
nom, visa, ett gladt ansikte med strålande ögon och alls icke, 
som hon så, gärna ville, uttala sitt hjärtas innersta uppro-
riska tankar. 

Minnet af miii 'förälskade inoders bittra tårar skall föl-
ja mig till grafven. 

När min inoder kom från borgmästaren, satte hon sig 
på. en stol och blef sittande som förstenad till sent på afto- 
nen. .I)el var vid middagst icien hon satte sig. Som jag icke 
hade låt i någon mat på morgonen, innan hon gick bort, bad 
jag flera gånger om mat., men hon hvarken talade eller gaf 
tillkänna, att hon alls hörde mig. Fram på natten gick hon 
och lade sig; och nu begynte hon att högljudt gråta. Jag satte 
mig pä golfvet, cliii' jag sornna.de. Bit t.ida på morgonen fick 
jag följa med ner till madam Nyhin och blef då för andra 
gången inackorderad i maten, medan min modem' skulle fara 
till S,tockholni för att söka rätt på. Z. Samma morgon for hon 
ilit mccl ångbåten. 

Efter fjorton dagar korn hon tillbaka med oförrä.ttadt 
ärende. Hon hade icke fått nagon upplysning om hvar Z. 
fanns. 

ml in mocler väfde klännings- och förkliidestyger åt st.a.-
dens tjänst flickor, hon viifde och jag spolade. Omkring fyra 
månader hade jag 'det tämligen bra : jag drager  mig till min- 
nes, att jag under den tiden icke 'fick stryk. Min moder väfile 
flitigt, med undantag af att, hon några gånger om dagen 
lade armarna i kors öfver slagbonirnen och grät, men detta 
gräiandc hlcf jag snart van vid och tyckte för öfrigt, att, 
det var bra., för då fick jag förskott af spolar och kunde 
få ga ut och leka en stund. Alen en dag korn en kvinna in 
och sade: »Nu kan jag tala om, hiva.r mamsell har sin fäst.-
man. 1-lan arbetar i Enköping hos kakclugmismakar Löfdal.» 

Nu var (het, slut mccl väfvamulel.. ka.ffepa.nnan kom på. 
elden och nyhet.skrämerska.mi bjöds pa haffe. Sedan kvm- 
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nan gått, klippte hon utaf väfven, som var haiffärdig, 
tyget rullade hon ihop och gick bort med det. Om ett par 
timmar kom hon tillbaka med mjöl och fläsk till mig sade 
hon: »( å ned och bed madam Ny liii komma upp, jag vill 
ala vid henne». 

När madam Nvlin kom iii, fragade hon: »Hvad vill 
mad ii in gifvn nhig för allt, son> fijiiis här inne : väfstolen, 
varpen på hommen, inslaget ligger här, med ett ord, allt 
hiva d jag har, mcd uiidantagaf den där klänningen och ett 
par lintyg ?> 

\ärdinnan trodde utan tvifvel, att min inoder blifvit 
vansinnig, emedan hon var så innerligt glad. »Hvari skall 
mamseli då taga vägen, eftersom hon gör sig utaf med del 
hon har ?» 

»Jo, Z. är i linköping och ja.g skall fara till honom, 
och inte kan jag taga det här skräpet med mig.» 	- 

Nu förstod värdinnan hvari galenskapen bestod. Han-
dclii uppgjordes. Oin natten satt min moder och stekte fläsk 
och gräddade paminkakor och jag' fick äta mig mätt sista. 
kvällen jag var i Arboga. Om morgonen skulle vi farit 
pa skeppaj' Vestmnans jakt till Stockholm. Det var allisä 
matsäcken, som hon gjorde i ordning om natten. 

I3ittida om morgonen fick jag taga ma,tknytet och min 
nioder tog sit.t lilla klädknytc. Vi gingo ombord på jakten, 
som genast lade ut. Fyra dygn voro vi på sjön mellan Är-
boga. och Stockholm i Stockholm voro vi i tre dygn, innan 
vi f'ingo lägenhet, på en storbåt, som gick till Enköping'. 
Tre dygn var skeppar Karlssons båt på. resan. Landsvägen 
ar mellan Arhoga och linköping åtta mil och nu fot' min mode» 
tjugufyra mil sjöväg med tio dygns tidsul dräkt, som hade 
kunnat tillryggaläggas på två dagars lanclväg; men det var 
henne väl obekant vid detta tillfälle. 

Da vi nått linköping, stodo vi snart i kakelugnsma kar 
Löfda is port. Ibir fick jag med matknytet i hand vänja, 
medan min modet' var inne ; vi hade nu bara ett knyte, 
maten var uppäten. Snart koni hon nedsla'en ut : »Pappa 
är inte hemma, ha.n är i Lit.slena prästgård och sätter upp 
kakelugnar. Men jag blef visad till fru Nilsson, som bor 
hör midi emot.» 
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T)eima fru Nilsson var en krögerska, hos hvilken gesiil-
er hade sitt tillhåll. Min nioder presenterade sig såsom 

Z:s fästekvimia. Sedan krögerskan en stund sett på min 
moder, utbrast hon: »Å, det var en förbannad lögn Jag och 
Z. äro bekanta, jag har sett hans pröstbetyg och han är inte 
bunden vid någon ännu. Tag ni eran unge och packa er 
hiiirifrån !» 	Penna krögerska var önka och ett tiotal år 
iildre än min moder. Båda voro de långa, magra och kantiga. 
Z. friade nu till änkan, det var därför min moder visats 
till henne; man ville tydligen att rivalerna genast skulle 
stöta tillsamman. Efter ett grofkornigt gräl, hvaruiider jag 
fick heta horunge, föreslog fru Nilsson, att jag skulle gå 
till Litslena priistgård -- det var iiagot öfver en mil dit 
för att kalla Z. hem till krögerskan, så skulle han själf få af-
göra, hvilken af de två han ville ha. Krögerskan triumferade. 
min mor fällde tårar; båda voro upphetsade och ville hafva 
sin sak afgjord. Nu ilef jag visad hvad väg jag skulle gå 
för att komma till Litslena. När jag var utkommen på lands-
vägen började jag springa allt hvad jag förmådde. Om af to-
nen var jag framme. När jag kom in i rummet, där Z. stod 
och tvättade leran af sina händer, blef han förlägen. »Hvar 
kommer du ifrån? Är mor din med ?» 

»Mamma är i stan hos fru Nilsson.» 
»Hos fru Nilsson 	hvem har visat henne dit? Är 

du hungrig, så kom med.» 
Han gick in på gäst.gifvargården, som låg nära där 

intill jag fick ett bröd med smör och ett glas dricka; med 
brödet i handen följde jag honom, då han gick. Men vi hade 
ej gått hundra steg, förrän vi mötte min moder. Hon hade 
på kärlekens vingar flugit lika fort, som hennes elfvaårige 
son sprungit. Jag frågade, om hon fått dka. »Nej, jag har 
gått hela vägen.» 

Nu fick jag hålla mig på vederbörligt afstånd för 
att icke höra deras samtal. Z. följde med till Enköping, men 
vid tullen vände han om. Han aktade' sig för att komma i kon-
flikt med sina två älskarinnor. När vi om morgonen kommno 
till krögerskan, skickade hon efter stadstjänare, en polis, 
om tillfrågade oss, livilka vi voro, och om vi hade betyg. 

Min moder hade icke en rad. Passläs den tiden var detsamma 
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som att vara lösdrif'va.re, de arresterades, hvai' man i rö fiade 
dciii. St adstjänaren tog oss liii fiskalen, min moder fick redo-
göra för sig och sin pojke. i)et var det första polisförliör 
jag var i, men jag hade mer än många kvar. Fiskalen ville 
icke arrestera oss, han ö fveiliimnade oss till borgmästaren. 
Denne läi nåd gå för rä It, med tillsägelse, att vi genast skulle 
1 ämna staden, och om vi skulle visa oss mer där i staden, innan 
min moder hade betyg och pass för oss bäda, skulle vi inmanas 
i fängelse. En polis följde oss till tullen. 

Nu trodde fru Nilsson, att hon segrat öfver sin rival. 
\len kärleken låter icke så fort besegra sig. Första stuga vi 
kommo till, hette Tabelund, och här fingo vi hvila oss för 
(lagen. Om natten sofvo vi ej nagol. Dagen därpå korii ulm 
mnoder öfverens med gumman Lund, att jag skulle få stanna 
kvar hos henne, medan min moder gick till Arboga ett ei pass 
och andra betyg. Om åtta dagar var min moder tillbaka med 
goda betyg och hade nu gått sexton mil. Allt detta besvär 
förenadt mccl skandal. Hon var ju en ärlig människa, som 
icke varit i någon konflikt mccl lagen. Det var hennes blinda 
iil1gifvenhet för en man, som gjorde henne mer olycklig, 
än hon varit, innan hon kom i lag med Z. Hon var nu 
hlottställd på allt, inga penningar, inte kläder, inga bekanta, 
i en främmande stad, därifrån hon som lösclrifverska blifvit 
utkörd, och därtill en oäkta pojke med sig. Son och moder 
voro från första stund ¶öraktacle i den lilla staden, där hva.rje 
människa kände den andra. Krögerskan besoldade en mängd 
skvallergummor, som svärtade oss. Bland annat utspredo 
de, att min moder hade fyra oäkta barn, som snart skulle 
komma efter till staden. Det att min moder var klädd 
i hatt och kappa var en nagel i ögonen på dem; de 
visste icke att kappan var min moders enda sängtäcke 
i lång tid. 

Efter att länge ha sökt bostad fick min moder slut-
ligen hyra ett litet rum vid Munksundef, soni låg inom 
staden; det bestod af fyra nakna väggar; vi hade ingen mat, 
inga husgeråd, inte ens så mycket som att hämta en liter 
vatten uti. Min moder ställde knytet på golfvet, satte sig 
därpå, och böm'jade gråta ; jag gick fram till fönstret och såg 
på deni, som lågo och klappado kläder i en rännil, som gick 
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i(Iunför. Flera nätter lågo vi på bara golfvet, knytet ut-
gjorde liufvudkudde och kappan sängtäcke. 

Mii noder var en energisk människa och af första klas-
sens arbetskvinnor. Det dröjde icke länge förrän hon lånade 
sig en väfstol hvar hon fick peililingar till garn vet 
jag icke, men jag fick snart liå Il» i medan hon bommade. 
Hon hegynte som förr att väfva, och jag fick fortsitta att 
lära mig ka.iekesen, som min moder de sista fvLa månaderna 
icke hade brytt sig om. Då Z. for ifrän henne, 1)101 hon all-
deles förändrad, men sedan hon imter kommit iiI Isanimans 
med honom, blef hon sig åter lik. Omkring ett år sedan 
vi vore komna till staden, skickade prosten Afzelius bud på 
Z. och min moder. Prosten föreställde dem, att det icke pas-
sade att de ogifta lefde tillsammans, som de gjorde, och upp-
fordrade dem att antingen lagligen förena sig eller också 
åtskuljas. Kort tid därefter lyste det för dem och då Cikonius 
ett år senare höll bröllop åt sin dotter, fingo de ock vid salu-
ma tillfälle viga sig. När det första gången lyste för min 
moder, fick jag en half kopp kaffe med tillsägelse att gå 
ut och vara borta till kvällen; jag finge ej komma hem förr. 
Då min moder stod brud fick jag heller icke visa mig. Men 
trots förbudet smög jag mig in på Cikonius' gård, och i säll-
skap med andra barn stod jag utanför fönstret och såg, när 
de sammanvigdes. Barnen sade till mig: »Ville, det är ju din 
mamma som står brud och du är inte med ?» 

Efter fem års sammanlefnad blefvo de således man och 
hustru. Nu hade min styffader rätt att slå mig hur mycket 
han behagade. Men jag måste gifva honom det vitsordet, 
att han var mycket snällare mot mig än hvad min egen 
moder var. Flera gånger hände det., att han tog mig i försvar, 
när hon slog mig. Äfven hände det, att sedan han slagit mig 
hvad han tyckte jag behöfde, sade min moder: »Nej, han 
skall ha mer !» och så begynt.e hon att sid mig. Det var icke 
med ris, det var med vedtriin, cidgaffeln eller hvilket slag-
träd som var till hands. 

Deras äktenskap var lika olyckligt som deras förra 
samlif. Han söp och hon arbetade. Numera vågade hon icke 
gå till krogen för att taga hatten frän honom. Homi sade i 
stället till mig: »Ville, gå och sök rätt på pappa, och när du 
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träffar honom, så säg till honom, att det är en främmande 
henirna, som vill tala vid honom.» Och så begynte jag gå 
krogrund, tills jag träffade honom. Jag upprepade då den 
osanning, som min moder lärt mig. Men min styffader lärde 
mig kontra, jag fick en liten sup och en smörgås med tillsä-
gelse: »Säg till mamma, att jag inte finns på någon krog», 
och äfven honom lydde jag. Detta skedde hundratals gånger; 
men kom han ej snart hem, fick jag förnya min krogrund. 
Då sökte jag honom emellertid icke, utan flanerade på gatan 
några timmar, gick så hem och sade, att jag varit på alla 
krogar, men att han inte var där. Det hände ibland, att jag 
för tredje gången fick göra om runden; då gick jag åter från 
krog till krog, tills jag träffade honom. Var det icke allt-
för sent på natten så fick jag mig åter en sup för att gö 
hem och ljuga, att jag ej sett honom; var det långt lidet på 
natten, följde han med mig. 

Samma höst jag fyllt fjorton år blef jag uppsatt till 
nattvardsläsning. Samma dag jag kom från prosten Afze-
hus, som det året skulle handleda nattvardsbarnen, sade 
min raeder till mig: »Om du nu begår något pojkstreek, 
så att du inte får gå fram med de andra läsbarnen, så tar 
jag dig med mig till skogen och slår ihjäl dig, var du säker 
på det.» 

Det var ju en hotelse, som hon aldrig uppfyllt, men jag 
hade den i minne från november till midten af mars månad, 
dii jag glömde den. 

En söndagseftermiddag fick jag lof att gå ut och träf-
fade snart en läskamrat. Vi komme att gå på en bakgata 
och genom ett fönster hos »Smoekens» fingo vi se två pojkar, 
soni spelade kort. Den ene af dem var ock vår läskamrat. 
(henom fönstret frågade vi dem, om vi inte skulle få komma 
in och spela med. Men de nekade och togo ur dörrnyckeln, 
för att vi ej skulle kunna komma in till dem. Vi gingo. 
Men icke långt därifrån låg en annan träkoja 0(11 här finge 
vi se ett färskt kalfskinn, som hängde i en vindsglugg. 
Som en katt klättrade jag upp på knuten och ryckte till mig 
skinnet. Strax vände vi ein till »Smoekens» fönster och satte 
kättsidan af skinnet mot rutan; det sög sig fast och för att 
poikamie innanför inte skulle se att spela, sprang min kam- 
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det täckte hela fönstret. Ut kunde de icke komma, ty vi 
hade satt en pinne i dörrkrampari. Snart blef det foiksam-
ung, i synnerhet som kalfskimet var rödt och hvitt och 
»Smoekens» var ett illa kiLndt ställe. 

Skomakare Bergqvist hade ett pal flickor, som äfveii 
kommo för att se. Flickorna kände igen skinnet, skyndade 
hem och sade till sin far att Ville Z. tagit deras kalfskinii 
och spikat det för »Smockens» fönster. Skomakaren kom; 
så fort vi fingo se honom, började vi springa och skomakaren 
efter oss. Men då han icke kunde taga fast oss, vände han 
om, ryckte skinnet från fönstret och gick. 

Längre än till klockan åtta på kvällen fick jag ej vara 
ute. An var det en stund kvar; under den vaknade ångern; 
jag insåg att detta pojkstreck kunde skaffa mig ett kok stryk 
- något vidare kunde jag ju ej tänka mig. När den be-
stämda tiden var inne, gick jag ernellertfd hem. Men jag vå-
gade ej gå in, ty hade Bergqvist varit och talat om för dem, 
hvad jag gjort, skulle jag fått mer stryk på kvällen än hvad 
som borde vankas om natten; jag antog nämligen, att de 
skulle ha försyn för sina grannar. Med denna beräkning 
smög jag mig upp på vinden, där jag gömde mig till vid 
elfvatiden, då jag smög mig ner. Men när jag låste upp 
låset, väckte det min moder. Med dämpad röst frågade hon, 
om klockan vore åtta nu. Jag bad om förlåtelse, att jag 
hade glömt bort tiden. »At, kläd af dig och lägg dig, maten 
står på skåpet.» 

Nu blef jag glad, jag blef öfveriygad att icke Berg-
qvist varit hemma. Miii inodcr hade nämligen en bestämd 
regel, som hon aldrig frångick: skulle jag ha stryk, så måste 
jag ha det innan jag fick någon mat. Det hade händt flera. 
gånger, att jag sprungit bort och gömt mig flera dagar. 
men när jag anträffades, skulle jag alltid ha stryk 
Mat fick jag, när tillfälle sedan gafs. 

På måndagsförmiddagen klockan tio skulle vi läsbarn 
till prosten, och därför fick jag stiga upp klockan fem på 
morgonen, för att lära mig några verser i den gamla psalm-
boken, som jämte ett också gammalt nytt testamente min 

En g ?fl!flal liJs tl$f(i UY3 .Sjal/ twp?OJL. 



34 

moder skaffat mig, jag vet ej hvarifrån. Verserna skulle 
vi kunna utantill. Jag satte mig vid fönstret och läste, men 
jag kunde icke taga mina ögon ifrån gatan, jag väntade ju 
att få se skomakare Bergqvist i hvarje ögonblick. Min 
moder sade till mig: »Jag' tror du har blifvit tokig, pojke, 
som inte kan ta ögonen från fönstret» 

Sent omsider var tiden inne, att jag skulle gå till prost-
gården. Där var en tämligen lång förstuga, och när jag 
nu korn in i den i sällskap med flera andra pojkar mötte jag 
skomakare Bergqvist. Han hade en käpp i handen, som 
han lyfte mot mig. Jag blef rädd och skrek till, emedan jag 
trodde att han ville slå mig. 

Då sade han: »Mig behöfver du ej vara rädd för, jag 
skall inte röra dig. Men så mycket hai' jag gjort, att inte 
får du gå och läsa i år,)> 

Miii moder hade, som läsaren vet, afkunnat min döds-
doni fyra månader förut. Jag vände på ögonblicket om, 
sprang in i prostens trädgård, hoppade öfver planket, fort-
satte öfver en gata, åter öfver en stenmur; där fanns en kä-
gelbana, under hvilken jag kröp in och gömde mig. Det 
dröjde icke många minuter förrän mina läskamrater voro 
omkring och på kägelbanan och ropade: »Ville, Ville, byar 
är du? Prosten vill tala vid dig !» 

Jag såg deras fötter men vågade icke svara dem. 
Sedami jag legat här några timmar och allt var tyst omkring 
mig, kröp jag fram, tog mina tre böcker under armen och 
gick till närmaste krog; det var madam Hellsti'öms. Hon och 
min moder voro bittra ovänner. Dels hade madam Hellström 
grälat på min moder, för det hon var elak emot mig, dels 
var min moder svartsjuk på henne, för det min styffader 
var mer på Heliströms krog än på andra krogar. Här trodde 
jag mig kunna få litet mat; den dag jag skulle gå och läsa, 
fick jag nämligen ingell mat hemma för att ej glömma mina 
läxor. När 'jag kom in på krogen, var ej någon inne, på disken 
stod ett haift glas brännvin, det söp jag ur, en bit af en 
skorpa låg i en korg och den tog jag. Mina tre böcker lade 
jag kvar på krogdisken, sedan smög jag mig ut, gick till 
närmaste tull och fortsatte vägen vidare. Följande (lag 
fick jag sikte på en stor kyrka med två torn ; en person, 
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som jag frågade hvad kyrkan hette, sade mig, att det var 
Uppsala domkyrka. På cirka tjugu timmar hade jag till-
rygga lagt fyrtiofem kilometer. Under mörkase natten satt, 
jag på en sten vid vägen och slumrade ; men när det begync 
att dagas och jag skulle fortsätta, var jag stelfruseii och föll 
framstupa på landsvägen. Hunger, trötthet och kyla hade 
verkat förlamande på min magra kropp. Huru många tim-
mar jag låg kvar på landsvägen vet jag icke. En arbetskarl, 
som skulle gå till en herrgård, som låg i närheten, pträf-
fade mig och som jag tyckte ruskade mig obarmhärtigt., 
lills jag började gråta. 

»Spring nu 'så mycket du förmår, så blir du snart varm», 
sade da arbetaren till mig och det rådet följde jag. 

När jag kom in i staden frågade jag, om det fanns någon 
kakelugnsma.kare där. Jo, det fanns tre stycken; jag blef 
visad till Kungsängstull, där bodde (1847) kakelugnsma-
hare Lundberg. Mästaren var icke hemma, jag blef visad 
in i verkstaden för att invänta honom. Där voro fyra ge-
säller, en bland dem, herr Smedberg, var mina föräldrars 
alldagliga gäst när de voro i Arboga, så ock i Enköping: 
Z. och Smedberg hade arbetat hos samma mästare i båda stä-
derna. Smedberg kände genast igen mig. 

»Hvad, är det inte du Wille! Nu har fälle mor din 
lihilit på att slå ihjäl dig, efter som du kommit hit ?» 

Jag omtalade för gesällen sanningsenligt huru allt 
gått till och när jag talade om skinnet öfver »Smockens» 
fönster blef det allmänt skratt. 

»Att du är hungrig det behöfva vi inte fråga dig, för det 
se 

Nu lade gesällerna tillsammans penningar och skic-
kade en lärpojke efter mat och brännvin, och så fick jag 
»ta mig mätt. Vidare kommo de öfverens om att säga till 
mtstaren, att jag skulle blifva kvar där. 

1)å Lundberg sedan kom in i verkstaden, talade Smed-
berg om hela förhållandet. Lundberg sade: »Nej, mina her-
rar, ja kan icke taga emot en pojke, som rvmt från sina 
föräldrar och därtill en vrkesbroders pojke.» Men nu salle 
gesällerna sig på sina höga hästar och sade till sin mästare: 
»Herrn ham två villkor: antingen skall pojkeii bli kvar 
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eller också: hit med våra afsked.» Detta var i medio af mars 
månad, när dcii brådaste tiden begyiiner för kakclugns-
maka.re. Lundberg svarade: »Nå, då får pojken hli kvar, 
efter herrarne vilja det» och nu var jag i kakelugnsrna.-
ha nära. 

Utan att någon visste därom skref min mästare till 
mina, föräldrar och omtalade, att han af gesälierna var, 
mot sin vilja, tvingad att behålla mig kvar. 

Omkring tre veckor därefter kom min styffader en dag 
in i verkstaden, gick fram till hvarje gesäll och tog livar 
och en i hand. 

»Jag får tacka er, bröder», sade han sen, »soin har tagit 
min pojke om hand och dig, broi Smedberg, som känner 
Ville, har jag nog mest att tacka.» Därpå vände han sig 
till mig och frågade, huru jag mådde. Jag kunde icke svara 
honom, emedan jag trodde mig veta, hvad som låg bakom 
denna höflighet. 

»Nu skall jag säga er, bröder», fortsatte han, »att jag 
behöfver min pojke själf, och nu får han följa med mig hem. 
Jag ämnar börja arbeta för egen del och då behöfver jag poj-
ken till handtlangare.» 

Smedberg frågade nu min fader högljudt och med en ed: 
»Kan då du och din käring inte komma på fästning utan 
att ni ska slå ihjäl pojken ?» 

»Du skall inte tro så, Smedberg», blef svaret. »Jag 
tänker aldrig slå honom mer, det kan du lita på.» 

Nu skickade Z. efter brännvin och så blef det supande 
af och jag fick mer än jag borde haft. Därpå förklarade 
Z. att hästen hvilat ut och nu skulle han och Ville åka. 
»Adjö med eder, bröder » Därmed satte vi oss upp i kärran. 
Min fadei hade lånat häst ccli kärra i Enköping för att 
fara till Uppsala och hämta mig därifrån. När vi kommit 
cii bil. utom Uppsala tull, steg min fader utaf och ur fickan 
log han fram en smal järnketting och två hänglås. Nu hand 
han kättingen, med tillhjälp af ett lås, om min ena 'fotled; 
(len andra ändami af kättingen låste han fast bak uti 
kärran. 

»Seså», sade han, »jag har 'lofval. din mor att jag skulle 
ha dig hem, och hem skall du, mig kommei' du jul e att spl'iIIga 
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fran, som du gjort från mor din.» l)örmed satte han sig 
upp och körde. 

Det var det första fängsel jag hade om mina ben; det 
blef ej det sista. Nu bar det af i full fart cii aderton kilo-
meter allt livad hästen förmådde springa. Klockan omkring 
tio vore vi framme vid Säfva gästgifvargård. Här skulle 
hästen fodras och vattnas; min styffar körde hästen och 
kärran intill en vägg för att vi där skulle hafva lä för vin-
den, betslet togs ur munnen på hästen och hö lades för ho-
nom. Sen gick min styffar in på gästgifvarcgården. Om en 
stund korn han ut med en sup och en smörgås åt mig, 
och när jag tömt glaset, gick han åter in. Nu var han inne 
i krogsa len mer än en timme; hästen hade täcke på sig, jag 
en tunn rock, som jag af köld satt och darrade uti. Sent 
omsider kom min styffar med ett vattcnärnbar i ena handen 
och en lykta i den andra och full så att han hällde ut 
mer vatten än hästen fick. Men vid lyktskenet fick jag se, 
att det satt spikar i väggen ej långt från mig. Sedan 
hästen druckit fick han mera foder. Mimi styffar lämnade 
därpå ämbar och lykta ifrån sig och gick åter in på krogen. 
Nu reste jag mig upp från stolen; med den lediga foten så 
ungt jag kunde komma och med en hand på hästens länd, 

nadde jag en stor spik, som jag bröt utaf. Låset, som satt 
vid foten, var ett litet polhemslås, soin jag med spikcui 
plockade sönder; sedan af med järnkcdjan, så var jag fri, 
och i mörka natten vände jag om till Uppsala. innan 
det var full dager var jag åter hos gesällerna. 

Smedberg sade, sedan jag omtalat allt: »Var det icke 
del jag sa, de ville ha hein pojken för att flå honom.» 
(esii 1 lenin, väntade, att Z. snart skulle komma efter och 
för att han icke skulle finna mig, fick jag krypa upp i »dcsen». 
1 )esen är en nuii migd l),jälklag 'upp under taket, där lösa 
hiiidei ligga, bröderna flyttas pa. hjii Ikarna tipp 0(11 ned 
al hiefi ersom lergodset torkar. 1 )ör uppe fick jag 1 ägga 
mig och somna.de  snart. Om mniddagen blef jag väckt mccl 
mat. J\l in första fråga. var: »Är pappa här ?» 	»Nej», 
svarades mig. »han har nog skiirnts att komma hit ; hade han 
kommit, hade vi tänkt klä, honom, så yrkeshrödcr vi än 
äro.» 	1 descn låg jag två dygn, utan att niii.siaren visste 



38 

al det. Sedan begynte jag arbeta mccl det jag kunde, 
gick in i köket och åt i lag med två andra lärpojkar. 
Lundberg och hans fru låtsade icke om något; det var, 
som om intet hade händt eller att jag ens varit från-
var ande. 

Nu gick allt sin jämlia gång, jag arbetade livad jag 
förmådde, inte stryk, inga förebråelser, allt var bra. Denna 
stillhet varade omkring sex veckor. Men en dag, då jag var 
uppe i desen för att känna efter, om lerkärlen voro lagom 
torra till glasering, komino två poliser in i verkstaden och 
frågade, om det ej funnes en gosse där med namnet Ville 
L. »Jø», blef svaret, »hvad vill herrarna honom ?» 

»Vi ha order af fiskalen att inmana honom i häkte.» 
- »Hvad illa har han då gjort, efter han skall arresteras ?» 

»Han har rymt från sina föräldrar», blef svaret, »de 
bo i Enköping och det har kommit skrifvelse hit, aft han 
skall liernsändas.» 

».Ja», sade gesällerna, »vi ska säga till honom, när han 
kommer hem.» 	Poliserna hådo gesällerna tiga med saken, 
»annars», sade de, »torde han nog undkomma oss». 

-Jag satt under taket öfver polisernas hufvuden och 
hörde samtalet. Sedan de försvunnit, gick jag ner. Gesällerna 
rådgjorde hur de bäst skulle kunna skydda mig. Resul-
tatet blef, att jag nog måste rymma från Uppsala, men 
därmed vore ej hrådt. Jag skulle endast h1la mig inne i 
verkstaden, så skulle de nog svara för mig. 

Men deras svarande blef icke långvarigt. Ty morgonen 
därpå korn en lä.rgosse in och rapporterade, att fiskalen och 
två poliser voro i annalka,nde. Jag ville upp i taket, men 
Smedherg sade: »Nej, fiskalen är med, han kan undersöka 
clesen och då blir du tagen; därför, ut här», sade han och 
öppnade ett föiist.er  till en trädgårdstä.ppa. »Skynda dig 
frii staden, annars ta de dig.» .Jag kröp ut genom fönstret. 
Rätt t.rasig, lerig, med ett par trätofflor på fötterna utan 
strumpor och med en mössa utan skärm, den ena skjortärmen 
afrifven, den andra uppviken öfver arrnbågen -. så ser en 
kake!ugnsmakarlärpojke ut och sådan var jag. 

Jag sprang ned till Tslandet öfver Tsl a.nclsbron, förbi 
slottet och tog vägen genom närmaste tull. Med cii trä- 



39 

sko i hvardera handen sprang jag landsvägen framåt utan 
något mål för min färd. Det var mig likgiltigt hvart 
vägen bar, blott jag kom från Uppsala. När jag sprungit 
en stund, kom jag till en bro, där det var en grind. En 
gumma, fordrade en skilling af mig, om jag ville gå öfver 
bron; jag ägde icke två öre ccli hon öppnade icke. Det var 
ett staket öfver bron, som stack tvärs öfver med långt 
utskjutande ändar, som hängde fram öfver vattnet. Nu 
stoppade jag mina trätofflor innanför på bröstet och begynte 
klättra på staketet, gumman lät mig hållas, tills jag kom 
öfver vattnet. Då tog hon en stor kvast, med hvilken hon 
sopade bort hästgödsel från bron, stack ut den mellan 
spjälorna på staketet och började att tvåla in mitt an-
sikte med hästgödsel. När jag ändå icke ville vända om, 
slog hon mig på händerna, så att smutsen yrde onikring 
mig. Men öfver kom jag mot gumma.ns vilja. 

Nu fortsatte jag att springa, då jag icke var säker 
om, att icke polisen skulle komma efter. Några timmar 
senare var jag åter vid en bro. Här var mycket folk och 
därför tog jag på mina t.rät.offlor. Det låg flera stor-
båtar, som skulle gå genom bron. Någon betalning af-
fordrade man mig icke här. Snart kom jag till en hög 
backe, trätoffiorna af och jag till bens. Vid åttatiden 
på aftonen kom jag till en stor kyrkogård med järnstaket 
omkring; det var den största jag sett. Ännu en bit till och 
jag hade en stad framför mig. Jag frågade en pojke hvad 
den staden hette. »Din hondkanirn>, blef svaret »vet, du inte, 
att det är Stockholm.» 

Tre år förut hade jag ju i tre dagar varit i hufvud-
staden; men jag hade då ej varit från Munkbron. Nu 
kom jag in genom Norrt.ull och gick så långt ga an röckt.c. 
När jag kom till Norrst.röm, såg jag \lö1aren och Norrbro: 
nu trodde jag mig veta., liva.r jag hade Munkhron. Kb1-
kan nio på aftonen var jag dör. På tret.ton timmar hade 
jag gått och sprungit sjuttio kilometer, utan mat.; vatten 
hade jag skaffat mig i landsvägsdikena. 

På Munkbron trodde jag mig hafva goda vänner. lIn-
der den tid jag varit i Uppsala, hade jag blifvit bekant 
med flera matroser, som bodde nära till, och hvarje ledig 



stund jag hade, brukade jag vara inne hos dem. Med två 
af de yngsta och snyggaste hade jag blifvit mycket god vän, 
och dem gaf jag ofta, hvad jag fick af gesällerna. Men 
det fanns äfven en, som var dåligt klädd; han hette Ekling, 
honom gaf jag mina aftonvardssmörgåsar. För dessa tacka-
de och välsignade han mig. Sjöfarten hade då ej begynt 
och matroserna voro hungriga. Jag visste att Johan och 
(-ustaf, som nu voro på samma båt, farit till Stockholm 
för några dagar sedan ; de kunde icke veta af, att fiskalen 
ville arresfera mig. Att deras båt låg vid Munkhroii, tog jag 
för gifvet. Båten kände jag väl igen, när den låg i tTppsala 
var jag ofta ombord på den. Och det gick som jag förmo-
dade: vid Munkbron träffade jag dem. 

»Men hvar kommer du ifrån i en sådan kostym ?» utro-
pad(> de. »Att inte poliser> redan tagit dig !» 

Nu sade jag dem, att jag pt morgonen slagits med polisen 
och därför ej vågade gå hem och kläda om mig, utan bad 
jag dem vara snälla och låna mig dels kläder tills vi konimit 
hem och dels pengar till litet mat. l)essutorn ville jag ligga 
hos dem om natten. 

»Hvad du begär», svarade de, »kan du icke få ;några 
kläder att låna bort ha, vi icke och ännu mindre några pen-
gar; inte heller våga vi låta dig ligga hör. Men Ekling är i 
kokhusel , kom skola vi gå dit få vi höra. om du kan få ligga 
ombord hos honom.» 

Eklind träffades i kokhuset. Han räckte mig handen 
och önskade mig välkommen. Mina vänner Johan och (tis-
taf omtalade, att jag slagits med Uppsala-polisen och kunde 
icke komma heni, livarför jag heller icke kunde få mina 
bösa kläder. 

»Pengar och k läder», sade Eld ing, »hat' jag icke, mcii 
mat och hvila (lot skall Vilhelm få. Vänta nu tills potatisen 
blir kold , skola vi ro ut till skutan. l)en 1 iggel' för ankar 
ni anför Flugiiiöi el. Vi ha last af järn och skepparen blir 
i land i natt.» 

När potatisen var kokt togs grylan nied dess innehåll 
ombord och jag fick äta mig väl mött. Sen fick jag låna en 
af skeppa rens skj ortor och lägga in ig i hans koj : (lär som- 
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nade jag godt. Vid fyratideri på Illorgollen blef jag väckt 
med ett häftigt ruskande. 

»Skynda dig upp och byt om skjorta, det är visst skep-
pa»en som viii ombord !» 

Med detsamma hörde jag ropas : »Lotta ohoj » - Ek-
ling gick upp för att se efter hvem det var som ville omlord, 
nieH kom strax ner i kajutan igen och sade: »Det är inte far-
ligt, det är pojkarne Johan och Gustaf, som nog vilja bjuda 
Vilheini på besken och det är icke för mycket för allt hvad 
Vii helin gifvit dem. när de ingenting hade.» 

Miii toalel t var gjord på ringare än en in inut. vi  stego 
i jullen och Ekling rocide mot land. När jag satte foten på 
bron, stego två, poliser fram från ett hörn, där de ståtl dolda, 
den ena, al' dem lade sin hand på, min axel och frågaJde: »Ar 
det den här ?» 

»Ja, den är det», svarade mina, goda vänner ma,troserna 
Johan och Gustaf och därmed gingo de sin väg. 

För att den henägne läsaren skall få en känn edom om 
lokalförhålianden vid Flugmötet, måste jag omtala dem. 

Nuvarande Köttorget och Mälarhamnemi kallades med 
ett gemensamt namn för Kornöte. 1 )är Köttorget nu är, var 
då stadens allmänna sopbackc. Dit fördes allt hvacl gödsel 
och afskräde hette. Ofvanför var en brädgård, som gick iipii 
till Munkbrogatan. Åt sjösidan var platsemi inhägnad med 
ett plank ; utanför detta piank låg en flottbro, som bestod 
af plankor, lagda på tomma tjärtunnor; på denna bro låg det 
fullt med kvinnor, som ofta natten igenom kiappade kläder 
det fann» då icke någon tvättinrättning i Stockholm och 
alt låta 1 väl ta på landet val' ännu icke kommuet i bruk. 
l)enna fiotthro låg cii hit ifrån det omtalade planket, så: att 
pråmar och brädskutor kunde gå mellan planket för att lossa 
och lasta. Eti stycke a.f bron förde» undan när pråmar eller 
skutor skulle ut el ler in till planket. 

Del var till (lenna flotlbro Ekling roll båten. I)ii p0- 

lisen lagt sin hand pa min a xci och frågat: »,\ 1' det den här», 
steg Ekling fram och frågade: 

1>11 vad vill ni med honom ?» 
o, vi ska lära hononi h vad det smakar att skära och 

sIa polisen i Uppsal id.» 
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»Släpp honom)>, sade Ekling. 
»Tig du, annars skall du få göra honom sällskap; du 

har hyst honom i natt 'och det är nog för att taga dig med.)) 
»Tag mig inte du !» 	Och med detsamma sprang Ekling 

på den polis som hotade honom, med sådan fart, att polisen 
slog baklänges ut öfver bron i vattnet. Dcii som höll mig, 
sprang nu på Ekling, men nästa ögonblick låg äfven han i 
sjön på andra sidan bron. När jag såg, att en polis på hvar 
sin sida om bron låg i vattnet, blef jag som förstenad. Ekling 
bad mig springa min väg, men jag kunde icke. Nu tog han 
mig i armen, vände mig om och bokstafligen sparkade mig 
åstad. 

»Spring, säger jag dig !» - och nu återfick jag min 
besinning och började springa af alla krafter. Jag  såg en 
bro till höger, dit styrde jag mina steg. Med full fart och 
med, en trätoffel i hvar hand kom jag ut genom Skanstull. 
Omkring åtta timmar förut hade jag kommit in från norr, 
nu gick jag ut genom söder, utan att veta hvart vägen 
bar, men rädd att någon skulle komma efter och taga mig. 
När jag hade kommit omkring tjugufyra kilometer från 
Stockholm gick jag fatt en bondgumma, som satt på en mjöl-
säck i åkdonet och körde en oxe; hon frågade: 

»Hvar skall du ta vägen, pojke ?»! 
»Jag ska söka tjänst.» 
»Hur gammal är du ?» 
>På femtonde året.» 
»Har du några betyg ?» 
»Hur skall jag kunna ha några betyg, som aldrig 

tjänat förr ?» 
»Sätt dig upp här, så får du åka.» 
»A nej, jag går fortare än eran oxe.» 
»Sätt dig ändå upp, så får jag tala vid dig» 	eh 

jag satte mig på injölsäcken jiimte henne. Nu frågade hon 
mig om jag ville komma hem till (lem och gå i herrgiirdr'n. 

»Min man är skattebonde under Sandemat's herrgård, 
men vi göra våra dagsverken vid Sand», för vi ho i Högsta.» 
- 

	

	Vi hade omkring fem kilometer dit, när vi 1 riiifades. 
liddagstiden voro vi framme. Triumferande sade gurn-

man till bonden: 

r 
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»Nu du, har jag skaffat oss en hjonpojke, så nu behöfva 
vi inte plikta 'ängre.» 

Erik Ersson skakade på hufvudet: »Den där tar rätta-
ren inte emot.; för resten: han är ju naken.» 

»Pojken är pigg)), svarade hon, »det vet jag; en 1 röja 
få vi låna honom af cii af våra pojkars och mina gamla 
kängor får han ta på fötterna.» 

Det blef som bondhust.run sade. På eftermiddagen blef 
jag uppsnyggad och fick följa bonden till Sanda, som var 
en utgård under Sandemar. Till att börja med ville rättaren 
icke taga emot mig. Men bonden tog honom afsides; hvad 
de talade om vet jag icke, men slutet blef: »1 morgon får 
han komma hit. Klockan sex skall han vara här.» - När 
vi kommo hem voro både far och mor glada; de skulle plikta 
trettiosex skilling (75 öre) för hvar dag som de ej linde hjon 
i herrgården. 

Klockan fern om morgonen fick jag stiga upp och hjälpa 
bonden göra, rent i stallet.; när klockan fattades tjugu minu- 
ter i sex fick jag min matkorg med tillsägelse att skynda 
mig så att jag :ej komme för sent. Jag kom i rättan tid, fjor-
ton hjor begapade mig som ett underdjur, men rättaren 
sade blott.: 

»Följ med, så, får du ett par oxar; sätt för dem och 
följ me(l de andra hjonpojkarne.» 

När jag kom till oxstallet och såg in där, vågade jag 
ej gå dit in; det var en lång gång med oxar på båda 
sidor - jag blef stående i dörren. Men nu kommo ett par 
oxar och en pojke rusande mot mig; jag var ej sen att, springa 
undan ut på backen och sen kom det na paret efter det andra. 
Den pojke som kom sist frågade: 

»Hvad står du hör och hligar för? Ska' dii inte in och 
la ut oxarna 

Jag bad honom så hevekligt jag kunde, att han skulle 
lijäl pa mig sela på oxarna. Nu begynte pojlcn st.orskratt a 
åt. mig. 

»Det heter o k mi på, det är Ii ä s t a r man selar på. Men 
det hörs nog, att (ln är ifrån Dillströrns inrättning i Stock- 
holm, för dtirifraii tar Högsta bonden sina hjonpojkar, han 
ka.ii icke få några i hela Osterlianninge socken, för han sväl- 
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ter och plågar dciii med arbete och du blir nog inte heller 
1 älige där.» 

Under tiden lade han oket på ett par stora oxar, förde 
ut dem och satte dem för en gödselvagn och körde.. .Jag gjorde 
som jag såg pojken göra, satte mig så upp på en bräda, som 
låg ofver vagnen och manade på mina oxar. Kamraterna 
hade kört ifrån mig och oxarna ville ifatt dem; utför en backe 
satte de därför af i fullt sken. Rättaren stod i backen och 
med vrede, frågade han, om jag ämnade köra ihjäl oxarna. 
Vid sidan af vägen var ett stort utfalisdike med en bro öfver, 
och den skulle vi passera. Oxarna svängde in på bron, men 
samtidigt foro gödselvagnen och jag ner i diket, som var 
fullt med gyttja och smutsigt vatten. Oxarna stannade 
på bron och jag i diket under vagnen. Rättaren var den som 
först kom och. ropade på hjonen att komma oss till hjälp. 
Vagnen vält.es  upp och jag drogs ur diket med blodigt an-
sikte och sönderskafd hand. Hur mycket jag var siadad 
visste man icke; jag tillsades ati gå upp till rättarens, där 
tväitade de blodet, af mig och funno, att ingen fara förelåg, 
endast skruhbsår. Sen fick jag breda gödsel på åkrarna. 
Klockan åtta ringde det till frukost, och då blef det som om 
clden kommit lös. Alla släppte ögonblickligen hvad de hade 
i händerna och i fullt språng gåfvo de sig af till sina niat-
korga.r. Så ville de veta om den nya Högstapojken fått 
laittre i niatsäcken än de andra, som varit i Högsta. Men 
(let befanns vara lika. Matsäcken utgjordes af två, kakor 
bröd, tio kalla potatisar, en haif sill, en hit surmjölksost och 
en helbutelj skiimmad mjölk : detta skulle utgöra frukost, 
middag och a Etonvard. Jag blef snart god vän med mina. 
kamrater, synnerligen med flickorna, och af sina ma.tsäekar 
g'afvo de mig mat, så att jag slapp svälta. 

1 herugården hade de sagt till mig, ai t jag, sedan jag 
varit i Hogsi ;i i ln' månader, borde säga till bonden alt 
ge Iiiig bet vg. så atl jag kunde söka mig en innan tjänst 
till hösten, da, nämligen bonden icke under vintern beliöfde 
mig. Han val ock villig att gifva mig betyg, utfärdadt den 
t.jugufjiirde oktober. Jag skulle, efter livad de omtalat, 
hafva en och en half (lag att skaffa mig tjänst på, men 
boiiden ville på inga villkor låta mig få mer än en dag. 
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Jag snyggade upp mig så godt jag kunde i bond-
hustruns kängor numro två -- -- de första voro utnötta - 
och i pojkens lappade jacka, gick så åstad med fullt uppsåt 
att höra efter tjänst, men ingen ville hafva mig till vin-
tern. På ett par ställen frågade de mig efter betyg, och 
jag var riktigt glad att kunna visa mitt första betyg, 
en papperslapp, stor som ett spelkort, och där innehållel 
ordagrant var af följande lydelse: 

»Hjongossen P. Al. L. (namnet var fullt utskrifvet 
har tjänat hos mig nära sex månader och är nu från min 
tjänst ledig, intygar Erik Ersson. Högsta den tjugufjärdo 
oktober 1847.» 

Jag kunde hvarken skrifva eller läsa skrifvet, imm 
att betyget var bra, det kunde jag se, för den som först 
läste det han drog på munnen så godt, det var ju utan 
anmärkning. Men en senare, som såg på betyget, gjorde 
den i mitt, tycke dumma anmärkningen: »Det står ju inte 
om du är ärlig, arbetsam eller nykter.» 	Mitt svar hief: 
»Kors hvad han är dum! Nog kan han förstå, att jag 
varit allt det där, annars hade det nog stått i betyget.» 

»Men hvarför får du då inte vara kvar längre hos Erik 
Ersson ?» 

»Vi slippa gå hjon om vintern», blef mitt svar. --
Huru jag gick, kom jag till slut till Stockholm. Ett 
stycke utanför Skanstull träffade jag en karl, som frågde 
mig, om jag skulle in till staden och handla: »Säg för 
mig hvad du skall köpa, så skall jag säga dig, hvar du 
skall få, bästa priset.» Men jag talade om sanningen för 
honom och visade honom betyget, han läste det och drog 
på muirnen. 

»Del där duger till ingenting», sade han, »det kaii 
du ha, till strykmått. Men hvar skall du ligga i natt 1» 

»i)et vet jag inte.» 
>Det är synd om dig, pojke du skall få följa med 

mig hem.» 
Jag följde honom till Tantogata.ii, där han bodde i 

ett kyffe, tillsammans med en ung kvinna. 1)e två talade 
ett språk, som jag då ej ännu hade hört; det var tjuf-
språket eller så ka.11adt >romani», som den tidens tjiifvar 
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allmänt talade. Jag fick mat och kaffe om kvällen och på 
morgonen vid sextiden fick jag åter kaffe och ett smör-
bröd. Ett sådant kalas hade jag ännu aldrig haft. Sedan 
sade han till mig: »Nu skola vi gå ner till stan, min 
du skall inte gå i mitt sällskap, utan hålla dig en hit 
efter mig.» 	Som en trogen hund följde jag honoin iii 
Kornhamnstorg; här efterfrågade han priset på många va 
ror från det ena lasset till det andra. Slutligen hade han 
en stor smörbytta i handen. »Tag den», sade han till mig. 
»och bär hem den.» Mycket tung var byttan och hem 
honom hittade jag icke, men jag visste från hvilket hall 
vi kommit dit ner. Jag knogade i väg med byttan, UtaII 
att vara rädd. J a g hade icke olofligt tagit den, men jag 
hade misstankar, att Ii an gjort det, ty jag såg honom 
aldrig hafva några penningar framme. När jag kom öfv'r 
Slussen - 

*
icke icke den sluss som nu är, den fanns då icke. 

det fanns två andra slussa.r med namnet »den röda» o.li 
»den blå» - gick han förbi mig, med tillsägelse att följa 
efter honom. Han gick många krokvägar, men stanniul 
i. en port på Timmerrnansgatan. Här tog han srnörhyt:i 
och bad mig gå ner till hörnet, och vänta tills han skall 
komma. Jag behöfde icke vänta länge, förrän han kon. 

»Hvar har herrn gjort af smörhyttan, som herrn sa 
att jag skulle bära hem ?» 

»Dumhufvud», svarade han, »tror du jag har råd alt 
köpa så mycket smör; det skulle de hiafva, som jag han(hlar 
åt.. Men kom nu skola vi gå och äta frukost.» 

Det fanns en krog i hörnet af Timmermansgat.an  otli 
S:t Paulsgatan. Dit in blef jag bjuden på mat och brännvin. 
Det var den första krog, som jag i Stockholm besökte. 

Jag sitter nu inhyses i ett litet fuktigt kök och klott ra 
dessa rader, skrifva kan det, ej kallas för; det är femtioi r 
r sedan jag gjorde detta mitt första krogbesök i Stockholm. 

och hvad följden däraf blef, det visar sig snart. Oleklig 
(len yngling, som söker n krog, ty hvad människo> ij kimmimia 
fördärfva, det kan brännvinet 

Till frukosten vi förtärde fick jag två supa m. dui var 
mer än jag tålde vid. Han fick taga mig under arnien och 
leda hein mig. En pojke ej fyllda femton är och ändå ledas 
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hem från krogen! Tänk ock i hvilken habit! En lappad 
tröja, dito benkläder och stora fruntimmerskängor på föt-
terna, det var en grann figur för människor att se! Jag 
blyges när jag tänker härpå. Men ångern T)etalar ej skuldeu, 
hvad människan sär, det måste hon, på ett eller annat sätt, 
uppskära. Så har det gått för mig och för mång tusen, som 
jag i fängelserna gjort bekantskap med. 1)e borgerliga straf-
fen tyckas vara hårda, men de äro ej mindre olyckliga, 
som bära ett öppet sår i sina samveten. De lida ett svårare 
straff än någon tror. Under min långa fångenskap har mån-
gen bikt.at  för mig, och de hafva sagt, att det straff de nu 
ledo, vore ett intet mot det, som de i sitt inre lidit förut. 
När sådant kan förekomma hos gamla förbrytare 	hvad 
skall då, den människa känna, som ännu icke blifvit förhär-
dad? Af innersta hjärta beklagar jag den olycklige, som 
då ej har en ädel vän att anförtro sig till. 

Men jag måste återgå till min första tjufhåla, där jag 
sof af mig mitt första rus. På eftermiddagen väcktes jag 
med brännvin och kaffe och hånades för att jag ej tålde vid 
ett par supar. Två dagar till var jag i detta näste. Karlen 
gjorde affärer, som han kallade det, och jag var hans bä-
rare. Fjärde dagen jag var på Kornhamnstorg, fattade cii 
kraftig hand mig i kragen och lyfte mig upp i sitt åkdon. 

»Du har två villkor: att sitta still här, eller jag låter 
polisen taga dig.» 

Mannen var svärfar till min husbonde och var själf 
fjärdingsman och bodde i Tjusta, så godt som närmaste 
granne. Jag ansåg det bäst att sitta still. Flera timmar 
dröjde det, medan han sålde smör och ägg; min kamrat strök 
omkring och vinkade åt mig, men jag vågade ej hoppa från 
iikdonet: jag var räcidare för polisen än för bonden. 

Fram på eftermiddagen, då hans varor voro slutsålda. 
förde han mig till ett, bondkvarter närmare Skanstull. Här 
in på gården hand han mig fast i åkdonet och bad några 
andra bönder se efter mig. En ring af dem slog sig nu om 
kring åkdonet, alla ville veta, hvad jag gjort. 

Bonden talade om, att jag var i tjänst hos hans mäg 
och nu i hrådaste tiden rymt därifrån; det ansågo bönderna 
hoide si raffas med mycket stryk. Men som fjärdingsmannen 
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snart hade slutat sin handel, bar det i stället at liii Tjulsi a. 
När vi kommo dit, fick hans dotter Ulla taga emot hästen, 
ty mig vågade han ej ett ögonblick lämna. Han var alldeles 
öfver sig högmodig för det han kunnat fånga en ryrnmare 
och för att kunna vara fullt säker på sin sak, slog han en 
töm som rännsnara om min arm: så ledde han nlig öfver 
en skogsbaeke till Högsta. Omkring klockan tio på aftonen 
voro vi där och stego in i stugan, där Erik Ersson och hans 
båda pojkar sutto och åto kvällsvard. 

»Här har du den förrymde hjonpojken igen; du må tro 
att jag var karl att ta'n i sjäifvaste Stockholm», sade fjär-
dingsmannen och löste därmed rännsnaran från min arm, 
under det han stolt gick fram i stugan. Erik Ersson såg på 
mig. »jaså», svor han till, »är du nu här, din slyngel, jag 
ska ge dig, så du aldrig ska glömma mig.» - Med dessa 
ord rusade han upp från bordet. Men i samma ögonblick 
var jag utom dörren och i väg till skogs. Nu blef jakt utaf, 
jag före, bonden, hans två pojkar, hans hustru och svärfar 
efter, alla ropade med full hals, att jag skulle vänta, men 
därtill fann jag intet skäl. Den vilda jakten varade omkring 
en timme och därunder gjordes många fall öfver stubbar och 
stenar i den niörka skogen. Om morgonen var jag åter i 
Stockholm och uppskte tvärt tjufnästet på Tantogatan. 
Där höllo de på att dricka sitt morgonkaffe. Jag blef mycket 
välkommen alldeles som barn i huset och bjöds på mat, bränn-
vin och kaffe, så mycket jag kunde förtära. 

Kunde en pojke i mina villkor ha större tur, än att 
träffa på så förträffliga människor? Hvad som låg bakom 
deras gästvänlighct öfvervägde jag ej. Sedan jag förplägat 
mig fick jag lägga mig och sofva; jag var i behof däraf eftei,  
nattens bedrift. 1 god tid följande morgon fick jag följa 
med till Stora Nygatan, där min mästare gick in i ett hus, 
sedan jag fått tillsägelse att vänta i förstugaii. Efter en 
stund kom han ner för trappan med en fin rock och dito 
byxor, dciii han ordentligt lade på min arm, och sAt fick jag 
följa efter honom till samma förstuga på Timmermansgatan, 
där jag förut en gång lämnade smörbyttan. Sedan gingo 
vi hem. Nu gaf han pengar till fruntimret, som skulle gi 
och Ii and] a : mig gaf han en gul pappersetta. 1)et var cliii 
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första ti'ettiotvå skilling bank) jag var ägare utaf. Snart 
korn hon hem mccl mat, som lina gjorde i ordning. Sedan 
vi grund] igen fyllt våra magar gick jag ut i stan för att 
handla. Jag köpte mig en stor fäliknif med hål i skaftet 
och två alnar blått band, som jag satte däruti med halfva 
knifven stående öfver västfiekan och det bläa bandet ont hal-
sen, ansåg jag mig ,'vara en riktig matador. Hur jag gick, kan 
jag icke säga, men på aftonen blef jag stående på Norrtulls- 
gatan för att betrakta en sjöman, som stod på ett ben p il 
loppemi al en hög flaggstång; han var klädd i hvita byxor. 
blå 1 röja och blank lädershatt med stora fladdrande band han 
hade en flaska i ena handen och ett glas i den andra. Nät 
flagga ii blåste ut, såg jag, att stdngen svigtade; det gick cii 
rysning genom mig, jag fruktade, att han skulle falla ned 
och slå ihjäl sig. 

Miii nyfikenhet var väckt, jag ville se hvad som var 
innanför planket. Genom en stor port gick mycket folk 
in och med dem följde jag. Här stodo två dalkullor som 
fordrade tjugufyra skilling för att jag skulle få komma in, 
men jag hade icke mer än tjugutvå och de läto ej pruta med 
sig. Men in ville jag ändå. Jag gick därför in på en gård en 
Lit därifrån. Där var ett plank, som ej var högre, än att 
jag kunde komma öfver det. Tanke och handling voro hos 
mig ett och nästa minut var jag inne i den granna trädgår-
den. Här var mycket fint herrskap. Nu gick jag till flagg-
stången för att se på sjömannen och på nära håll fick jag 
se, att del blott var en påklädd träbild. Men många under-
verk voro här att se. Bland annat såg jag, att herrar sköto 
till måls på en karl, som stod för alla kulor. Länge fick 
jag dock ej vara här, förrän en herre frågade mig, huru jag 
kommit in. Mitt svar blef att jag hade kommit in genom 
porten. 

»Visa mig då märket», sade herrn. 
Jag frågade hvad det var för ett märke. 
»Ja, jag kunde just tro det», sade han, och därmed fattade 

han mig i kragen och förklarade: »Nu följer du mig.» 
Utanför porten träffade vi ännu en dylik herre, som 

frågade, hvad jag var för en gynnarc och den, som anhållit 
ln ganunal /i/eichfnges själ/biografL 	 4 
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mig, sade att jag var en af »Tröskcts» tjufpokar, s,m 
hade »plankat» för att komma in och stjäla. »Du kan», 
tillade han till kamraten, »för säkerhets skull följa med 
oss till Kastenhof.» 

För första gången gick jag nu mellan tvenne poliser till 
ett fängelse. Hvacl ett fängelse då var och nu är, där-
emellan är ej någon liknelse, men mer därom längre fram. 
Kast.enliof var Stockholms norra polisfängelse och beläget 
till vänster på gården å den plats, där hotell Rydberg 
nu är. Här blef jag insatt. 1 rummet voro fjorton stycken 
förbrytare före mig, några af dem unga pojkar, men de flesta 
gamla skäggiga karlar med riktiga boffysionornier. Jag 
blef försagd stående vid dörren, men de ropade i korus: 
»Stig du fram, pojke, och känn dig som barn i huset !» 

Och i förbigående sagdt: jag blef verkligen det äldsta 
barn inom fängelsehus som Sverige haft. 

Strax kom jag nu i korsförhör, hvar och en ville ha 
sina frågor besvarade och när jag, som bittert gråt, ej kunde 
svara dem, lofvade de mig stryk. Under snyftningar svarade 
jag dem då under följande samtal: 

»Hvad är du stillad för (arresterad) ?» 
»För ingenting.» 
»T)et är bra, pojke, men för oss behö VIi 	Iii iiil 

ljuga. Hvarför tog polisen dig ?» 
»För ingenting.» 
»Och det vill du inbilla oss. Nej, min gosse, vi äro 

alltför gamla att låta lura oss. Hvar tog polisen dig ?» 
»1 en trädgård.» 
»Aha, du har varit och stulit frukt, det var ingenting 

att gråta för.» 
»Nej, jag har icke stulit frukt, jag var och såg på 

en sjöman, som stod på ett ben på en flaggstång.> 
Nu begynte de att storskratta. 
»l)u förklarar dig bra, men den gubben går inte. 1 

morgon kommer du i polisen och polismästaren godtar det 
icke; tala sanning för oss, så skola vi nog lära dig hvad 
du skall säga, för att det skall gå bra för dig.» 

Ett ordspråk säger: tjufven tror, att hvar man stjäl, 
och det hesannar sig här. De voro öfvertygade, att jag 
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gått in i trädgården för att stjäla och de förargade sig 
ötver, att jag ej hade förtroende för (lem. Men sent omsider, 
sedan jag gJort många förklaringar för dem och därunder 
kom att nämna Nortullsgaten, gick eli ljus upp för (Ichi och 
en i högen ropade: 

»Nu förstår jag det, pojken har pl>umkat i Norra Tivoli, 
det skulle visst för första gången öppnas i dag» - det var 
den 11 augusti 1847. 

Sedan de sålunda förstått., att jag talat sant för dem, 
hlefvo dec något mildare till utseendet och jag kände mig 
litet tryggare. Men rädd var jag ändå för dessa tjufvar, 
ly sådana ansåg jag dem vara. 

Fram på natten kommo två andra arrest.erade iii och 
nytt förhör anställdes med dem. En af dem var en gam-
mal långholmare och samtalet fördes härcfter på det så 
kallade tjufspråket eller romani. 

Andra dagen klockan tio öppnades fängelsedörren och 
vaktmästare Tetin - fängelsedirektörer funnos då icke - 
med. en lista i handen ropade upp dem, som skulle inst.ällas 
i polisen. Utanför dörren stodo två vaktknektar - vakt-
konstaplar blefvo .dessa herrar först 1872 - med hvar 
sin korg, den ena var full med små grynkorfvar, den andra 
med små bullar. Ena knekt.cn stack en bulle till mig, den 
andre stack en korf i handen på mig. Vid utgången stodo 
stad sniilitärer med dragna huggare. En stadsrnilitär och en 
arresta,nt följdes åt till polisen, som då var på Helgeands-
holmen. Här i ett stort rum samlades Stockholms alla för-
brytare, unga eller gamla, mördare eller lösdrifvare, den 
fint klädde och den na.kne, alla, utan åtskillnad. Någon 
sedl.ighetslag fanns här icke. Någon bänk eller stol att 
sitta på icke heller. 1 ummet. utanför satt stadsmilitären, 
som skulle föra in arresiant.er  (så kallades den tidens fångar) 
i poliskammarcim. De, son> lilefvo fria., åt erkommo ej, men 
de flesta konitoo inför »iii il stadsmnijii)jri'ii al>t' luras 
till fängelsel.. 

Stadsmilil)irvn var ca kai. som nllinr:i icke )jmills j 
Stockholm. l)cn gjorde 1 ,änst Som iiat.tpolis och var oU a 
i sam råd med ljufvarne, son> den lärde könna. nift ilen förde 

in 	och at er mellan fömigelserna . Dem> skulle föra till 
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Långhol men il va rje förl)rvt are, salu blef dömd i Stockholm. 
T)cssa stadsinilitäret kallades med ett gemensamt namn för 
»korfvariia» Detta vedernamn kände hvarje stockholmare, 
mci det iii ej många, som veta, livarifiön det hiirledcle 
sig. Det vai från (tell lilla grynkorf, som knekfen på fön-
gelset stack i handen på fången, som gick till polisen, det 
var ariestantens mat för dagen. Stadsmil itären gick med 
dragen sabel vid sidan om den, han skulle bevaka; spefulla 
fångar gingo i samma ställning mcd en korf i handen och 
däraf fick kåren namn af »korfvar». På den tiden voro ej 
många poliser i Stockholm; de som tjänstgjorde för natten 
sutto på vaktkontoret och väntade, att »korfvarna» skulle 
föra till dem någon. Den polisknir, som nu är, begyntc sin 
tJönstgöring 1 april 1850; de första detektiverna voro två, 
Kron och Lönmark, men de kommo flera år efteråt. Det 
är blott ur minnet, som jag talar om det förflutna, men jag 
ser mina flydda dagar som i ett panorama, år, månader och 
data, allt ligger för mig, som om det skulle varit i går. De 
människoi, jag vistats ibland, tro att jag är högst sextio 
år, och dock är jag sextioåtta år gammal. 

Men detta hör icke hit; jag är arresterad och befinner 
mig tillsanimans med Stockholms afskum på Helgeands-
holinen. Troligen var jag en af de mindre förbrytarne, men 
alldeles säkert den räddaste: jag vågade icke visa att jag 
fällde tårar. Vid klockan tre blef jag inkallad till polis-
mästaren och tillfrågad, huru jag kommit in i Norra rUi 
voli. Jag talade sanning och detta, tillika med mitt betyg, 
att jag val' hemma i Osterhanninge, gjorde att jag blott 
öfverlämnades till Konungens befallningshafvande öfver 
Stockholms län. En »korf» fick föra mig till länscellfängelset, 
som då var alldeles nytt. Här blef jag insatt i en cell och 
nu lämnade jag fritt lopp åt mina tårar. Troligen grät jag 
dock för högljudt, ty snart var det någon, som slog utifrån 
på dörren och befallde niig att tiga. Jag var verkligen 
mera rädd för denna ensamhet l (ellen än jag var för tjuf-
varne pil. Kastenhof. Här satt jag i två dygn; då kom jag 
i landskansliförhör och blef ställd på fri fot med tillsägelse 
att genast gå hem till 1-lögsta. Mitt betyg fick jag till-
baka, det hade polisen tagit ifrån mig, när jag blef arres- 
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terad. Afven mina tjugutvå skillingar fick jag åter. Den 
tillsägelse som gifvits mig lydde jag: utan afvägar gick 
jag till Skanstull och fortsatte därifriiii vidare. ftn kväl-
len kom jag till Lenna, gästgifvargård ; här köpte jag mig 
ett pa r bröd men fortsatt 	sedan inarselien. .J ii närmare 
jag koni Högsta, dess oroligare hief jag. När det niörknat 
gick jag in i ett torp. soul J åg en hit från vägen, och 
bad att få låna luis för natten. Dci skull(,  jag fä. De fru-
gade byar jag var ifriln. Jag' talade blandad sanning, sade 
att jag var ute och sökte tjänst, men att jag var hemma, 
i Högsta. >Hvad», sade liusbonden, Jan Erik i Kolartorpet, 
»har du varit hos Erik Etsson i Högsta : Hur länge har du 
varit där ?» 

»Något öfver tre niänader.» 
»1 )ii har du varit där med det längsta, som någon varit 

där, för du må tro att jig känner det folket och undrar 
inte på att du gått din väg.» 

Jag trodde att torparen val' ililllarig, och därför sade 
jag att jag icke hade gått min väg, utan att jag var ut e och 
sökte tjänst till hösten, och su visade jag mitt betyg. Jan 
Erik läste betyget, oeli frågade om jag fått någon städsel. 
Jag sade det som sant var, att jag aldrig fått så mycket 
som en skifling, och icke hade jag heller fått lof att få 
något. 

»Då är du dum, om du går tillbaka», sade torparen, 
»du skall få stanna kvar hos mig och gå. i Osterby herr-
gård.» 

Därmed var jag nöjd. Dagen därpå följde han med 
mig till Osterby herrgard och jag blef antagen. Nästa 
(lag gick jag till herrgården med min matkorg i hand. 

fven 
 

här fick jag arbeta styft, men fick tillräckligt med 
maj. Sedan säden var inbärgad, fick jag stiga upp kloc-
kan tre på morgonen och gå på logen för att tröska till-
sammans med torparen; klockan sex skulle jag vara i herr-
garden och dit hade jag tio minuters väg. 

Hos denmic Jan Erik i Kolartorpet var jag till den 
tjugufemtc okt ober, då ja.g med ett hölass följde honom 
till St ockh oh In. För tio veckors arbete fick jag torparens 
ut slitn' stöflar, som han först skar skaftcn utaj, dem skulle 
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han låta försko. Mina trasiga kläder hlefvo lagade och 
därtill fick jag två tolfskillingar (50 öre) i reda 
pengar.  

Nit var jag åter i Stockholm. Min föresats var att aldrig 
Liesöka något tjufnäste. Att jag aldrig mera skulle komma 
i nögot fängelse, det var säkert. 

Mcii den ungdom, som bygger på sig själf, och ej tar 
(ud till hjälp, den bygger på en dålig grund. Sannin-
gen härutaf har jag fått erfara. 

Jag hade fött i mitt hufvud, att jag skulle vilja 1)11 
betjänt. Att det fanns kommissionskontor, (lär man kunde 
fåanv isning på tjänster, talade torparen om för mig. Nu 
gick jag från det ena kommissionskontoret till det andra och 
fragade om det fanns någon betjäntpl at s ledig. Nej, sådan 
tjänst fanns icke, men ville jag bli lärgosse: skomakare, 
skräddare, plåtslagare, in. in., det kunde jag få. Nej det 
ville jag icke. 

Det fanns tre kommissionskontor och i tre dagar var 
jag sex till åtta gångar om dagen och frågade efter betjänt-
plats. Till att begynna med fick jag höfliga svar; men 
mitt oförstånd tröttade ut dem: andra dagen snäste de mig, 
tredje dagen körde de ut mig. Den 28:e oktober på mor-
gonen stod jag på Regeringsgatan och väntade att kom-
missionskontoret skulle öppnas. Efter en låflg väntan öpp-
nades det. Så fort jag kom inom dörren ropade mam-
sellen: 

»Är han här igen, tokiga pojke, ut med sej !» 
Just i detsamma kommer en fint klädd herre in, lång 

och smärt, klädd i hög hatt. Mamsellen, som brutalt sökt 
mota ut mig, blef i ett ögonblick artigheten själf. Nu fick 
jag höra en konversation i följande ordalag: 

»Ursäkta mig, mamsell har händelsevis icke någon kondi-
tion, som passar mig ?» 

»Hvad behagar herrn ?» 
»Plats som betjänt i något adelshus.» 
»Ack jo, en sådan plats har jag verkligen för tillfället, 

men det är ett par mil utom Stockholm hos en herr baron af 
Sylvander. För närvarande är (lock baronen boende i n:o 1 
Stoma ( ra ni unkcgränd. en tia ppa 111)1).» 
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Nu tog sprätten upp sin plånbok; om han skulle visa 
betyg eller lämna penningar låter jag vara osagdt, ty nu 
hade jag ej tid att vänta.. rlrtoarell  var mig för trång; jag 
hade icke tid att knuffas med folket utan gaf mig ut på 
gatan med mina stöfvelskor, som voro minst tre tum längre 
än mina fötter. Hvar (iråmunkegränd var i staden, det 
visste jag: min vanliga sysselsättning på, gatorna, var att 
läsa på livarje gathörn jag passerade. N:o 1 (rårnunkegränd 
innehöll rum »för resande af första klass». Det nuvarande 
hotell-systemet var ännu icke infördi. Nu läste jag på ett 
visitkori: Baron af Sylvander; jag förstod ej alt knaeka, 
utan jag bultade på dörren. En grof basröst sade: kom in 
Strax kiel jag in i rummet. Vid ett skrifbord satt en svart-
muskig herre med stort svart skägg och dito mustaseher. 

»Ii vad vill du ?» frågade han med barsk ton. 
»Mamsellen på kornmissionskontoret har visat mig liii, 

hon sade att baron ville ha en betjänt.» 
»Hvilken mamsell ?» 
»Hon på Regeringsgatan.» 
»Har hon skickat dig hit ?» 
»,Ja.» 
Nu begynte baronen att möristra mig från lopp till tå. 

Slutligen sade han: 
»Jag har inte tid med dig nu. Korn igen klockan tio.» 

u ämnade jag gå; men med detsamma jag tog i dörren 
viinde baron sig om, och utbrast: 

»Hvar tusan har du farit fram? Ryggen på dig är ju full 
af galsmuts !» (Baronen gaf smutsen i sjö lfva verket ett 
grofkornigare namn). »Jå och skrapa af dig smörjan. 	r 
du hungrig ?» 

»J a.» 
»Har du inga pengar ?» 
»Nej.» 
»Höm har du dig en etta att köpa dig mat för, marsch 

med dig!» 
1 trappan mötte jag (len fina herrn, han bevärdigade mig 

ej med en blick. 
»Nu är det slut med hoppet», tänkte jag, då jag 

stannade kvar i trappami och såg den fine med lätt hand 
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knacka på dörren. 1 stället för något »stig in » öppnades 
dörren. 

»Ber om ursäkt, har jag äran tala vid herr baron Sy1-
vand.er  ?» 

»J a.» 
»Förestånclerskan på konimissionsbyrfin har låtit mig 

veta att herr baron behagar en betjänt.» 
»Hur många tusan höflar skickar hon hil,nyss förut har 

en varit här !» 
»Ber om ursäkt.» 
Detta ord hann ej uttalas, förrän baronen redan slagit 

igen dörren, så att det smällde efter det. 
Med några lätta steg stod jag i porten, (lär herrn sen 

gick förbi mig. 
Jag kom nu ihåg baronens ord, att jag var full med 

smuts, och bokstafligen var hela min baksida öfverstänkt 
med gatsmörjan, som jag med mina stora skor klafsat upp. 
när jag sprang utför Regeringsgatart. Sedan jag i porten 
skiapa.t mig så ren jag kunde, gick jag och köpte mig en 
limpa. De två senaste dagarna hade jag ej sinakat någon 
mat. De femtio ören jag fick af torpa.ren åt jag upp i bröd 
och pepparkakor första dagen. Något logi hade jag icke, 
första natten gick jag och satte mig i en skog utanför 
Skanstull. De två senaste nätterna hade jag hållit mig 
utom Norrtull, i Solna, skog. Nätterna voro långa och kalla.; 
när jag ej förmådde gå längre, satte, jag mig under nå-
got träd och grät tills jag slumrade in, men kyla.n och 
hungern väckte mig snart. Flera gånger kände jag mig 
frestad att gå till tjufnästet på Tantogatan. Men det var 
något inom mig, som sade, att polis och fängelse lågo där 
bakom. 

Det var frun mitt nattlogi i Solna skog, jag kom till 
det kommissionskontor på Regeringsgatan, utanför hvilket 
jag med en skälfvande kropp fick vänta några timmar 
innan det öppnades. Alt hon, som där residerade, körde ut 
en frusen hamnbus-pojke, undrar jag nu icke öfver. 

Klockan tio skulle jag emellertid inställa mig 110S ha-
roti, och jag var i stort bryderi hur jag skulle göra. Det 
kunde ha.fva upptäckts att jag ljugit, jag kunde få stryk 
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eller in värre, baron kunde låta polisen ta mig, och tjugu-
fem öre hade jag förstört utaf kronan, om han ville hafva 
den tillbaka. Och denna dag val' inin femton-års födelsedag. 
Klockan slog tio. .Jag knackadc på dörren, denna gång så 
som jag sett min rival göra. »Stig in!» h3öd svaret. 

».Jaså, du är här nu. Jag skulle vilja veta., hva,d du är 
för en gvnnare. Fivar är du ifrån, ilar du några, betyg ?» 

».J a .» 
»Far jag st' (lem ?» 
Jag tog frani mitt betyg, som legat tre mtuiacicr i 

väsifickan. Det var hopviket i åtta delar för att det skul-
le taga sd liten plats som möjligt. När baron öppnade hety-
get, gick det i åkt a bitar. Han såg mcci en skarp blick på 
mig, lade bitarna på bordet och makade deni 1 illsammaris. 
Sedan han läst betyget tillfrågade han mig hur länge jag 
haft det.. 

»Sedan i somras.» 
»Här står den tjugufjärdc oktober ?» Jag omtalade huru 

det gått till. 
»Och nu vill du bli betjänt ?» 
»Ja.» 
»Har du varit det. förut ?» 
»Ja.» 
»Hos hvem ?» 
»Bor ryttmästare Adlerstråhle.» 
»Hvar bor han, och hva.d är han ?» 
»Han bor i Enköping, och är ryttrnästare vid Upplands 

(lrag'oner.» 
»Är han gift. ?» 
»Nej.» 
»Hvad gjorde du hos Adlerstråhle ?» 
»Jag borstade hans stöflar och har vatten.» 
»Huru länge val' du hos honom ?» 
»ålamiga ganger.» 
» Du öl' en di'umiiiel nlailga gangel', det liöi' jag. l)u 

Ii» i' vai'it springpojke kan jag förstö,» 
a .» 

»Kan du servera ett bord ?» 
»Nej.» 
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»Kan du bryta en servet ?» 
»Nej.» 
»Hvad tusan kan du då ?» 
»Jag kan borsta stöflar, bära vatten och göra eld i 

kakel.ugnen och sd öppna grindar.» 
»Och det tror du är nog för en betjänt ?» 
»Ja.» 
»uper du ?» 
»J a.» 
»Mycket ?» 
»Nej, bara en liten sup i sänder.» 
»Tacka för att du inte super två i taget eller har du 

sett någon, som gjort det? Jag frågar, har du varit full 
någon gång ?» 

»Ja, en gång.» 
»Huru kom det till ?» 
»Det var en soni gaf mig två supar och då blek jag 

full.» 
»Du sade nyss, att du varit hos Adlerstrålile i Enkö- 

pmg; huru har du då kommit till en bonde i Osterhanniuge ?» 
Nu stod jag svarslös. 
»Svara pojke !» 
1 stället för svar liegynte jag gråta. 
»Kom ihåg, att det är endast sanningen, soni kan hjälpa 

dig.» 
Baronen hade en sådan blick, att jag trodde, att han 

såg genom mig, och jag talade sanning, alldeles som jag här 
har berättat mina öden, utan att gå förbi något, icke ens 
arresteringen förteg jag. 

»J a», sade baron, »du har en elak moder, för att du og 
skomakarns skinn, det var ett tjufpojkstreck, som du skulle 
haft ett kok stryk för, men icke något vidare. Har du 
några pengar kvar ?» 

Jag visade dc tret iusex skilling jag hade ](var. 
var har du förstört det som fattas ? Hat du köpt 

brännvin för det ?» 
»Nej, en tol fski 1 lings kryddlirnpa.» 
»Godt, här har du en riksdaler till, gå nu till Helge- 

aiidsholmcn, huset intill polisen och tag dig en finsk bad- 
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stu, sedan går du till en perukmakare och får ditt hår ansadt 
och klockan tolf skall du vara här igen.>) 

Jag gick åstad, kom in i det anvisade huset och den 
första jag träffade, bad jag att få köpa en finsk hadstu. 
Jag förstod icke att det var ett ångbad, emedan jag aldrig 
hört talas om sådant. (ich om någon gifvit mig en aborre, 
sd hade jag gått till baronen med den. Nu fick jag gå in 
i ett rum, där en gammal ful gumma befallde mig taga af 
mig kläderna. Men det var mer än jag ville. Slul 1 igen 
frågade hon mig, om jag skulle 1)ada med kläderna på. Nu 
förstod jag, att jag skulle komma i vatten och få tvätta 
nlig. Men att bada u t an vatten, en sådan tanke kunde jag 
omöjligt få i mitt hufvud och * roligen är jag ej den ende, 
som anser det omöjligt att hada utan vatten. 

När jag kiiidt af mig till underpiagget, blygdes jag 
att fortfara, men gumman ryckte skjortan af mig och frå-
gade hvad en sådan där pojkvalp hade att vara rädd för. 
Nu öppnade hon en dörr och skuffade in mig i ett litet 
rum. Jag vände genast om och ville ut, men för sent i)ör-
ren var redan stärmgd efter mig. Jag bultade på, men förgäf-
yes. I\lin tanke bief, att jag träffat på en troilpacka, som ville 
kvätva och steka mig och det dröjde icke många minuter 
förrän svetten begynte flyta af mig. Jag gick äter till 
dörren och buitadee på af alla krafter. En mindre lucka i 
dörren öppnades och samma gumma visade sig och frågade 
hvad jag ville. 

»Jag vill ut.» 
»Fatta tag», gade hon, >i den knopp, som sitter på 

snöret., som går från taket.» 
Jag fattade i knoppen, som jag trodde vara en ring-

klocka, och ryckte till af alla krafter, men, o fasa, en 
störtsjö kallt vatten kom från taket öfver mig. Nu be-
gynte jag att skrika så mycket jag förmådde; gumman 
såg genom luckan och skrattade. 

»Släpp ventilen», sade hon. 
T rädslan visste jag ej ut.af , att jag höll duschen öppen, 

gumman kom in och ryckte knoppen ur handen på mig, 
ögonbliekligemi var vattnet borta. Men nu lät hon mig i 
hårda ord veta, att jag var den dummaste åsna hon någon- 
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sin sett. Innan hon hann få knoppen ur handen på mig, 
var hon genomvåt och det förargade henne. Nu torkade hon 
mig som ett lindebarn. Jag fick ej blygas, emedan hon 
sade, att jag ej hade något att blygas för. \do rton skii ring 
kustade denna förskräckelse. 

1 hörnet af Stora Nygatan och Stora Gråmunkegränd 
var cii rakstuga. Dä.r gick jag in för att få mitt hår ansa.dt. 
Vid tillfället fanns det tre stycken muntra och unga, men 
svsslolösa lärlingar. De hade knappt hört, hvad jag ville, 
förr än jag fick sätta mig. Detta tillmötesgående var ej 
artighet, de sågo, att de hade något att experimentera 
med. Jag hade tjockt niörkhrunt hår, som räckte ned på 
axeln, det hade ej varit klippt, sedan jag rymde från mina 
(öräldrar. Klippningen blef ej mycket af, men pomada, borste 
och varma hårfänger använde de, så att det hokstafligen 
fräste i hufvudet på mig. Under denna operation somnade 
jag flera gånger. 

Dessa herrar, som nu brände håret på den största åsna, 
som hadgumman sett, kifvade med hvarandra hur den eller 
den lockeri skulle ligga, för att blifva mode å la Paris. Efter 
injiist en timmes frisyr var jag färdig, och de gladde sig 
öfver siri konstfärdighet. Xfven här kostade nöjet aderton 
skilling. När jag skulle gå, blef jag strängt förbjuden att 
taga mössan på mig och jag vågade heller icke göra det. 
Men till min lycka och deras missräkning bodde baronen 
snedt öfver gatan och med mössan i handen gick jag dit. 
T nedre förstugan blef jag stående för att vänta till klockan 
toif. IJtanför porten blef snart folksamling och några näsvisa. 
pojkar kcmmo in i porten och ville, som de sade, rycka 
peruken af mig. \len nu tog jag till bens trappan uppför 
och väntade i stället vid baronens dörr tills klockan slog 
toif i Riddarholmen. Då knaekade jag på. Ett »stig in !» 
baronen såg på mig och log. 

_Xleli för att läsaren af dessa rader skall kunna förstå, 
Fivad som nu kommer a 1. tilidraga sig, måste jag onitala 
en saga, som jag med rysning hörde som barn. 

1 Stockholm fanns det herrar, som stulo och köpte 
barn de slaktade dem och sa.ltade på dem och sedan lade de 
dcni i stora lära r och skickade (leal till hundlurken 



1) S&OL 1 IPITO r kall (1 (les fri nurare, för (le g  orde hvad (le 
ville. l)e hade ett stort barnhus, där de samlade barnen, 
synnerligen de magra : här fingo dessa äta myekel god 
mal , för (le skulle blifva feta, ty liunh urken tog ej erno 
(fl agra barn. 1 )et N,ar (lellna dumma harnsaga, son> jag had e 
i 	friskt ni inne. 

Sedan baronen sett en stund på mig, sade han: »K löd 
af dig!» 	Jag började kläda af mig tills jag kom i 
skortan : men därmed slöt jag. Med en kötted hefal]de 
han mig, att taga af mig skjortan med. 

»Söta, snälla herre, låt mig gå», bad jag. 
Baronen reste sig upp och ryckte skjorlan af mig. 

\led ett nödrop flög jag på dörren, som jag äfven fick 
upp : men nu fattade baronen mig i armen och kasi ade 
mig in i rummet låste till dörren och tog nyckeln i fickan. 
Nu var jag säker att min sista stund var kommen. Baron 
hade haft mig att bada och göra hufvudet fint, för att han 
skulle skicka mig till turken, det var min tro. Han fat-
tade mig i armen och frågade mig om jag var tokig? Jag 
bara rät och bad att han skulle låta mig lefva och inte slalda 
mig. »Är du alldeles vriden, hvem böfveln vill slakt.a dig ?» 
i)ärmed tog han mig i armen och vände mig. Nu är 
stunden inne, tänkte jag, att han ämnar sticka mig. Därmed 
skrek jag till, så att han släppte mig. 

Hvarför en sådan komedi? torde någon tänka. Baron 
Sylvander var orclkarg, talade ej mer än nödigt var till sina 
underordnade: han hade stått vid Upplands dragoner, alltså 
varit regementskamnrat med Adlerstråhle, och troligen var 
det därifrån det härledde sig att han så ofta svor. Baron 
ville helt enkelt se, om jag hade en frisk och felfri kropp, 
ett motstycke som man gör med hästarna vid Upplands dra-
goner, innan de komma i tjänstgöring. 

»Kläd nu på dig», befallde baron; jag ville därför 
taga. på mig mina gamla paltor. 

»Halt», sade han, »du skall taga på dig de kläder, 
som ligga på stolen där.» En flanelitröja, därpå fin veck-
skjorta., kalsonger, mörkblå byxor med breda silfverrevärer, 
dito väst med vapenknappar med friherrlig krona. Vapen-
rock med silfver på kragen och uppslagen på ärmarna, en 
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mössa med bred silfveriand och kokard. Kläderna, eller livré 
som det kallas, passade som de skulle varit gjorda till 
mig. Sedan baron mönstrat mig, sade han med belåtenhet: 
»Nit känner ej själfva skam igen dig, långt mindre män-
niskor. (ich om någon frågar hvad du har varit, eller huru 
jag fått fatt i dig, så svara: Det angår er inte, baron vet 
det och honom kan ni fråga.)> 

»1len svara mig nu», fortsatte hari, »livad hade du för 
mening med det där slaktandet, du vrålade om ?» 

Jag omtalade den anförda sagan. »Dumma människor», 
brummacic han, »sorn inbilla barn sådana galenskaper. Men 
hylta nu ihop den där lumpen, och gå och kasta den i sjön.» 
Jag lade ihop mina paltor så snyggt jag kunde och gick 
för att dränka dem, med tillsägelse att vara tillbaka kloc-
kan tu. 

1 och med livréet, for högfärdsandan i mig. Jag kände 
mig högst besvärad att bära ett sådant bylte. På Norrbro 
stannade jag, lade knytet på balustraden åt Mälarsidan 
och låtsade titta ner; liksom af en händelse for knytet 
i Norrström. Men ögonblickligen ropade flera personer: »En 
betjänt tappade ett knyte i strömmen !» Folket rusade öfver 
bron till Saltsjösidan om de fingo upp lumpen eller om den 
sjönk, det vet jag ej. Glad var jag att bli utaf med den. 

Jag, som hade legat i Solna skog om natten och varit 
en huspojke på morgonen, var nu en stilig betjänt med ett 
lockigt hufvud, som hvarje tallriksslickare skulle ha af-
undats mig. Allt detta härledde sig af ett kok stryk! 

Baronen hade nyligen beställt ett nytt livré åt sin be-
tjänt. Men detta hindrade icke baron att några dagar före 
flyttningen prygla upp betjänten, August, som var af samma 
kroppsstorlek som jag. För att han skulle slippa låta göra 
nytt livré blef jag antagen. Min företrädare hade gått till 
sjöss. Kanske roades han ock af de svar jag i min dumhet 
gaf honom: de voro naiva och korta, och de korta tyckte 
han nog om, ty knekt var han frdn topp till tå. 

När klockan fattades något i två kom jag till mi:r 1 
(imåmunkegränd. Utanför stod då ett fint ekipage med (vii 
ståtliga hästar, på kuskbocken satt en silfversmidd kusic, 
med stort skägg och björnskinnsmössa, hans namn var Setter- 
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berg och han staminade när han talade; nu vinkade han med 
piskan åt mig: »Ba . . . ha .....on väntar !» .J a.g gick upp 
och mccl barsk ton frågade baron: »Ar klockan tu nu 

»Nej, hon fattas sju minuter.» 
»Bär ner nattsiick och kap psäck i vagnen.» 
Efter följde baron, som satte sig upp. Kusken kör, och 

jag står kvar på gatan. Vid hörnet fick kusken se mig och 
vinkade till mig; han höll in hästarna så att jag hann fatt 
dem, och så frågade jag hvad han ville. »Opp ba ....k på !» 
stammade han och i ett nu var jag uppe och högg fast i 
tofsarna. Nu bar det af till Regeringsgatan. Ju högre upp 
på den vi kommo, dess räddare blef jag; min tanke var att 
baron skulle fara till kommissionskontoret och att min osan-
ning skulle blifva upptäckt och därmed jag hlifva bortkörd 

jag visste ännu ej på hvad grund jag blif vit antagen. 
Nu stannade ekipaget, jag stod kvar bakpå, men fick en 
pisksläng öfver hufvudet. Då jag förstod, att den kom från 
kusken, hoppade jag ner och frågade hvad han ville. »Ner 
med steget - upp med dörren !» Men baron förekom mig. 
han öppnade själf vagnsdörren och hoppade ner på gatan. 
»Följ mccl mig.» En trappa upp kommo vi in i en elegant 
salong. Här voro många damer, fyra af dem resklädda. 
En äldre ståtlig dam gick baron till mötes. 

»Välkommen ... Men min bästa Fredrik, byar har du 
fått tag i den vaekre gossen ?» 

»Fråga honom.» 
»Min gosse, hvar är du ifrån ?» 
Jag svarade ordagrant som baron lärt mig: »Det an-
er inte. Baron vet hvem jag är, och honom kan ni fråga.» 
»Fy, fy, skäms han inte !» 
Baronen skrattade, så att han ej kunde tala. Slutligen 

vände han sig till mig: »Nu, Vilhelm, svarade du bra. Men 
jag får underrätta dig, att det är min frilierrinna. 0(11 
dessa tre damer äro mina fröken döttrar, du måste vara 
litet höflig mot dem, annars råkar du illa ut. Tcke för 
det de ha med dig att göra, tv de ha sina pigor och du 
hör mig till.» 

»Jaså, min kära Fredrik, det är du, soni instruerat 
gossen, det var inte beskedligt af dig!» 
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Nu fick jag bära ned och stufva in i vagnen liai t-
askar, med mera, och sen visste jag att slå ner fotsteget 
och öppna dörren. Därpå bar det af mot Kungsholmen 
(011 ut genom tullen. Vid Tranebergsbro fick jag sätta mig 
bredvid Setterherg pil kuskbocken, oeii så fortsatte vi i 
fullt tral' till Ekerö socken och Kärsjö herrgård. Vagnen 
hann ej stanna förrän jag var utaf för att passa på steg 
och dörr. På trappan stod det fullt med tjänsteandar: kani- 
inarungfr, 	 s- och frökeungfr, hushållerska oc 	 amlaj 	 j  
»1 ant» ej att förtiga. »Tant» var cii gaininal stiftsfrö-
ken, faster till baronen, familjens goda genius, och mer än 
sextio år. Hon smågrälade alltid på mig, därför att jag 
i likhet mccl familjen kallade henne: »Min lilla snälla tant». 
»Pojke», sade hon, »jag är inte din tant.» Men den gamla 
fröken tyckte nog om den dumma pojken, ty allt godt hon 
kunde göra mig, det gjorde hon. 

Baron var mycket häftig af sig och vid minsta förseelse 
fick jag en »sitt opp». En gång befallde han mig att gå 
och skära hasselkäppar, som jag själf skulle hafva prygel 
utaf. Jag gick till hagen för att skära käppar åt mitt eget 
skinn, men det fanns ej någon som passade; de voro än för 
grofva och än för smala. Jag skar flera stycken, som jag 
mccl ett rapp profvade verkan af, men de gjorde alla ondt. 
Jag var dock tvungen att taga dem med mig och därtill 
skynda mig hem. Men i stället för att gå med dem direkt 
in till baron, gick jag upp till »tant» och bad: »söta, snälla 
tant, hjälp mig, baron vill prygla mig !» 

»Vill Fredrik prygla dig, hvad har du då gjort ?» 
»Försofvit mig två dagar i rad.» 
»Så får du inte göra mer. Men kom nu med mig.» 
»Tant» före och jag efter in till baron. Han var vred, 

men lade hand på sig och frågade: 
»ilvad önskar tant ?» 
»Hvad skall Fredrik hafva käpparna till, som Vilhelm 

har i hand?» 
»Till att prygla (len drummeln med.» 
»Nej, se det blir inte utat'.» 
»Snälla tant, gå ut hiirifrån !» 
»1 nte förrän Fredrik lofvar att inte röra gossen !» 
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Baronen hade för mycken takt att svara eller såra sin 
L:amla faster, och därför fick jag tillsägelse att gå upp till 
stallet och hämta en ridhäst. Baron väntade på mig när jag 
korn ledande med hästen, och under ridten fick hästen um-
gälla hvad jag brutit. Hvarje gång jag ej var säker för 
smörj, gick jag till »tanf» och alltid hjälpte hon mig. Hus-
pigan Marie skulle lära mig bryta serveter, duka bord och 
servera, och allt gick bra. Till att begynna med var jag 
omtyckt af mina medtjänare. Men en dag sade baron till 
mig: »Jag hör du är i godt förstånd med drängar och pigor 
det passar icke en betjänt att vara e fl e a m ara d e med 
dem. Du skall hålla dig ifrån dem. Och du får aldrig för 
någon omtala hvad du möjligen kan få höra inom familjen, 
det må vara hvad det vill. Frågar någon dig, så svara dem 
icke, eller säg rent ut - det angår er inte !» 

Då var jag ett naturbarn, som kunde planteras i hviiken 
jordmån som helst. Men som högfärd sitter i ett fint livré, 
så var det lätt för mig att lyda barons föreskrifter; och i 
stället för en glad kamrat blef jag herre och öfversittare 
bland mina rnedtjänare, som nu i sin tur hegynte hata mig. 

En dag kom jag i kif med hushållerskarm. Hon hotade 
att gå till baron och klaga på mig. Jag bad henne gå, ccli 
det emedan jag trodde, att baron skulle hålla med mig, då jag 
ju icke gjort annat än uppfyllt hans befallningar och svarat 
hushållerskan: »Det angår er icke.» 

Med en hastig ringning blef jag inkallad. »Din lymmel, 
du har varit näsvjs mot mamsell Boman; hon har varit här 
i aderton år, och du som varit här några månader är näsvis, 
men jag skall lära dig.» Därmed fick jag ett par örfilar, 
som kandes flera dagar. »Och nu skall du be mamsell Boman 
om förlåtelse.» 

»Skall jag be en piga om förlåtelse ?» 
Men ordet piga var knappt uttalacit förrän husliållcr-

skan med flata hand slog mig på örat, så att det sjöng i del. 
»Din fähund.jag skall ge dig för piga, jag !» Nu fick ,j» 
gå, mina luftslott hade ramlat, jag hade invaggat mig i dii 
tron, att jag i raden var näst inspektor Rignell Hushål1ei 
skan talade om det hela i köket, och några timmar dii Il> 

In (/(Hfl),t/ 	 .t5J( 	jil/7icrti. 
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visste hela godset det; pigorna frågade mig om mamsell Bo-
mans örfilar smakade bra. Alla gäckade mig, jag blef för-
tviflad. Fallet var för djupt för en nybörjare på lifvets 
slippriga stig. Hvacl skulle jag göra? Baron var ond på 
mig, mina kamrater hade jag dragit mig ifrån. Endast taiiten 
hade jag kvar. Jag klagade min olycka för henne. Hon sade: 
»Vilhelm skall inte bry sig om allt det där, det går nog öfver.» 
Men ungdom och visdom följas icke åt. För att dock ej gå 
händelserna i förväg, måste jag omtala mina göromål och 
hvad för öfrigt hände. 

Under den tid jag var hos baron Sylvander fanns ej tele-
grafer eller telefoner, icke någon ångbåtsförlindelse mccl 
Svartsjölandet, men post en gång i veckan. Baron hade ett 
större bränneri. För dettas affärer samt för hans egen korre-
spondens fick jag oftast dagligen rida de omkring 25 kilo-
meterna till Stockholm, ja icke sällan till och med två gånger 
om dagen, endast med ombytta hästar, iklädd gula bock-
skiunsbyxor, vapenrock och silfverbeslagen mössa. När post 
skulle hämtas eller sjukdomsfall inträffade, måste jag på 
fyra timmar rida 50 kilometer fram och åter, såvida jag 
ville undgå upptuktelse. Det hände dock någon gång att jag 
fick vänta flera timmar på posten för att få med mig bref 
och tidningar tillbaka. Vid ett sådant tillfälle gick jag en 
mycket kall februaridag 1848 på Kornhamnstorg och såg på 
småfolket. Jag tyckte mig något vara, jämförd med de 
människor, som här rörde sig. Mamsell Bomans örfil hade 
ännu ej bränt min kind. Då kom en så kallad hamubuse 
utaf värsta skrot och korn, med ett par hasor bundna på 
fötterna och med ett stort vildt skägg fram till mig med 
en djup bugning och med mössan i hand. »Goddag, herr 
Z. .. m», säger han. 

»Hvem är han», frågade jag, »som känner mig ?» 
»Känner herr Z. inte igen Ekling ?» 
»Är det Ekling från Uppsala ?» 
»Ja, det är så.» 
»Hvarför är Ekling inte i Uppsala ?» 
»Sedan jag i fjol somras kastade polisen i sjön som herr 

Z. såg, fick jag 28 dygns vatten och bröd och är sedan ej 
å1(l i lpl)saIa.» 



67 

.\1 in kassa bestod utaf 18 kronor drieks- och niatpengar, 
som jag sparat ihop. Med tanken på denna rikedom, den 
största jag då ännu ägt, frågade jag Ekling om han ej hade 
något bättre att ta på fötterna. »Nej.» 	Jag ämnade gitva 
honom till ett par skor, men kom ihåg att om han fick peii-
.ningar skulle han supa UPP dem, och därför frågade jag ho- 
nom om han visste hvar det fanns att få köpa ett par skor. 
»Ja. i Tyska brinken finnes det.» Jag bad honom följa med. 
Hör köpte jag skor och strumpor åt honom, men då han också 
i öfrigt var så godt som naken, köpte jag äfven kläder till 
honom. När jag skildes från Ekling ägde jag icke ett öre 
kvar. Jag tror emellertid han står kvar i klädståndet och 
välsignar mig ännu. Det var sista gången jag såg honom. 

Nu till Lilla Nygatan för att hämta post och utländska 
tidningar! Snart sitter jag på hästryggen och passerar 
Kungsholms tull i full karriär. Först vid Drottningholm 
får min häst sakta farten. Och så öfvertänkte jag dagens 
händelse. Jag, som var så sparsam att jag icke nändes köpa 
mig ett glas svagdricka i staden, hade nu gifvit bort 18 kro-
nor, en hel förmögenhet! Men, egendomligt nog kände jag 
mig glad och lycklig att jag fått till någon del afbörcla min 
skuld till Ekling. 

Hej, hopp, min raska trafvare... snart äro vi öfver Tapp-
ström och in i Ekeröskogen! 

Nör jag blef antagen till betjänt omtalade jag, att jag 
aldrig Söp mer än en sup i taget; men det kom att visa 
sig motsatsen. 

Långt före jul talade flickorna, synnerligen husan om, 
att vid julkalaset, som baron årligen höll, skulle jag få myc-
ket drickspengar; och kort efter jul kom detta storkalas. 
Matlagerskor och vaktmästare, två af hvarje sort, togos från 
Stockholm. Vaktmästarne skulle hjälpa och lära mig passa 
upp. De voro klädda i frackar och jag i spens. Herrar och 
damer kommo från alla håll, de flesta från Stockholm; jag 
hade fullt upp att göra med att pälsa utaf herrarne. Sent 
på aftonen voro de sista komna och båda våningarna voro 
upptagna. Man tänke sig att jag, somför ett par månader se-
(la ii koni från Kolartorpet, nu skulle som en ekorre kila kring 
mellan de höga och förnäma herrskaperna. Glad, artig och 
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kvick i alla vändningar, hade jag att se på deras ögon livad 
de önskade; om ett finger vinkade mig i andra ändan af sa-
longen måste jag på ögonblicket vara där och med en bug-
Iling fraga livad som befalldcs. Det var baron, som dresserat 
mig före kalaset, och som baron sade, hade han heder af mig, 
till vid tutidcn på morgonen. Onikring klockan ett var spis-
ningen slut, de äldre herrarnc cirogo sig in i rökrummet, (lär 
jag på förmiddagen stoppat ett fyrtiotal pipor. Nu rökte och 
spelade man: tärningar, biljard och schack, kvar och en efter 
sin smak, men flcrtalct med pipan i munnen. Baron al 
deras värd och jag deras passopp. Den ena stora brickan efter 
den andra bar jag in med olika dricksvaror, mest toddy och 
punsch. Som de flesta herrarne ej drueko ur sina glas, så 
fiek jag dessa med större eller mindre slacidar åter ut på 
brickan. Ja.g motstod ej frestelsen. 1 skänkrummet begynte 
jag smaka på det som var kvar i glasen, och fann det godt. 
Men mitt sniuttande, förenadt med inflytelsen af tobaksröken, 
gjorde mig yr i hufvudet, så att, då jag inkom i rökruinmet, 
gingo borden omkring för mig. Vid ett af dem kunde jag 
dock se baron med sitt svarta skägg och där skulle jag sätta 
ned brickan med toif stycken fyllda punschglas på; men 
som bordet snurrade omkring, väntade jag till det rätta ögon-
blicket kom, passade då på och satte ner brickan. Ack, bordet 
hade redan snott undan, och jag satte eller rättare släppte 
brickan i tomma luften, så att punsch och glasbitar helt 
hastigt foro omkring herrarnes ben och fötter. Baronens 
tordönstämma tillika med skrällen af brickan återkailade 
mig till besinning; jag blef med ens nykter, men för sent, 
olyckan var gjord och kunde icke göras om intet! Jag hade 
med detsamma fått välförtjänt straff, om ej herrarne lagt 
sig ut för mig. »Du skall ej bry dig om pojken», sade de, 

»han har sett för djupt i glaset.» 
»Svin, gå upp på ditt rum och lägg dig!» röt baronen 

till mig. 
Vid elfvatiden nästa dag vaknade jag. Hvad jag ång-

rade mig! Att jag förtjänt stryk, det var klart för mig 
in till baronen vågade jag ju icke gå, därför gick jag Ul)P 
till »tant». Fröken var ännu ej uppstigen, men i min oro 
och dumhet gick jag det oaktadi in och vLicicl e henne. »Sii: 1 la 



tant, vakna !» och därmed ruskade jag henne. Enhvar i hela 
huset gick annars pit tå för att ej störa den gamla. Iäi' hon 
vaknat och fått se hvern det var, som störde hennes sömn, 
sade hon: »Elaka pojke, huru har du kommit in till.? ilvar 
är Karolina ?» 

>Jag har ej sett henne i dag.» 
»Gå nu ut med dig !» 
»Nej, inte förrän tant följer med till baron och ber 

för mig.» 
»Nej du, i dag skall du hafva stryk. Tycker du det 

passar för en sådan pojkvasker att dricka sig pirum ?» 
»söta tant lilla, skall jag hafva stryk, så kan ju tant 

slå mig litet.» 
»Tokiga gosse, tror du att jag vill slå dig? Nej, det 

vill jag inte! Gå nu och säg till Karolina att hon kommer 
in och hjälper mig att kläda mig. Vilhelm får stanna i för-
maket. tills jag kommer.» 

Nu visste jag att den snälla tanlen var mig bevågen, och 
om jag vunnit hela Kärsjö gård hade jag knappt blifvit 
gladare. Frökenpigan blef förlägen hur jag kunde halva 
Lud från fröken, som hon visste låg i sin säng. Jag hade nog 
begått majestätsbrott emot etikettens lagar, men det fick 
ingen veta, och den snälla fröken tillröknade mig det icke. 

Om cmi stund kom fröken i den enklaste toalett en sådan 
dam kan visa sig i. »Nu får Vilhelm vänta här, tills jag 
Lalat med Fredrik.» Den gamla fröken nämnde aldrig baron 
vid annat namn. 

Det dröjde en god stund innan tanten återkom, och nu 
följde hon med mig in till baron. Han var i nattrock med 
pipa i munnen. Efter att en stund ha fixerat mig sade han: 
»Gjorde jag rätt, körde jag bort dig; men efter det var någon, 
som lade sig ut för dig i natt och tant nu fäller förböner 
för dig, så får det vara denna gång; men gör du om det, tar 
jag skinnet af dig och kör dig sedan på dörren. Helt om, 
marsch !» 

1 förstugan väntade jag tills tant kom; och som hon 
ej var beredd på miii d1ärfhet, fattade jag snabbt hennes 
hand, förde den till mina läppar och kysste den med orden: 
»Tack, söta, snälla tant !» Utan tvifvel var denna kyss 



70 

den profanaste, som fallit på den gamla stiftsfrökens hand 
men om någon hjärtligare fallit där, låter jag vara osagdt. 

Några timmar därefter satt jag på hästryggen med flera 
bref till Stockholm, däribland ett liii en af de herrar, som 
jag stänkt punsch pa om natten, en grefve Horn. Grefven 
skämtade och frågade om jag fått bra med srnörj, äfven 
varnade han mig för dylika tilltag. En riksdaler fick jag 
af honom i drickspengar, det var allt hvad jag vann på kalaset 
- det öfriga hade jag sofvit bort. Vaktmästarne, som vid 
affärden pälsade på gästerna, fingo äfven hvad jag skulle 
fått. Allt fylleri gör ekonomisk förlust på ett eller annat 
sätt. 

När jag först kom till Kärsjö skref baron till Enköping 
efter min dopattest, som inskrefs i Ekerö församling. Där 
skulle jag nu beredas till min första nativardsgång. Äfven 
här åsamkade jag mig ovilja af nuna läskamrater, helt enkelt 
därför att jag, som i det närmaste gått och läst en gång 
förut, nu kunde svara pastorn på alla förståndsfrågor, som 
han framställde. Han frågade ingen sörskild, utan den fick 
svara, som kunde det, och jag ville skylta med milt vetande. 
Detta föra.rgade de bättre lottade boncipoj karne, att »sås-
lasse», som de kallade mig, skulle hafva företräde framför 
dem. Då vi en dag i slutet af mars månad gingo från präst-
gården, voro vi många läskamrater i sällskap; vi gingo 
ner till sjön Långtarmen, där vi spände våra skridskor på 
för att åka livar och en till sitt. linder det vi höllo på med 
att sätta skridskorna på, ropade en pojke, som var mig oära, 
flera gånger: »s s 1 a s s e !» Utan att tänka mig för, fattade 
jag remmen i skridskon, som låg jämte mig, och dängde 
honom med skenan i hufvudet, så att blodet begynte flyta. 
Poken var hemma i Menhamra, som var lierrgårdsgranne till 
Köisjö. i)etta hände några dagar efter det jag fått örfilen 
af mamsell Boman. 

Jag greps af förskräckelse, då jag såg blodet; det 
föreföll mig, som om slaget varit mycket farligt. T hast 
fick jag skridskorna på mig, och snart tillryggalade jag 
vägen öfver sjön. T)å jag kom hem var baron ute och ja-
gade. Jag gick in i garcler6ben, tog harons eldorrsvantar 
och hans skridskor - de voro bättre än mina - -- mli ilär-
iiied ner till sjön igen för att åka till 5 toekliolm. Dc dagar 
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jag gick och läste, bar jag icke livré, och två kronor åttio 
öre var min kassa. Omkring klockan åtta om aftonen var 
jag i Stockholm. Första natten låg jag hos cU arbetsfoik, 
andra kvällen tog polisen mig på Storgatan ö. Ladugårös-
landet, nuvarande Ostermalm. Jag fördes till (iärvarande 
vaktkontor. »Här ha vi träffat baron Sylvanders betjänt; 
men vi få icke arrestera honom. Baron har skrifvit till 
polismästaren, att han skulle infångas men icke arresteras. 
Det skall skrifvas ut till Kärsjö, så skall baron låta af-
hämta honom.» Jag förnekade att jag var någon betjänt 
och sade att jag icke kände baron Sylvander. »Diii signale-
mang och din klädsel äro oss nog för att känna dig», blef 
polisernas svar. 

»Men hvar skola vi förvara honom? För här kan han 
inte vara.» 

»Vi sätta honom i vedskrubhen.» 
Nu insattes jag i ett litet, kontor, där jag fick sitta. 

på en vecltrafve. Något lås för dörren fanns ej, men (le satte 
framför den en stol. Det märkte jag -- mcii att. (le satte 
c 1. handfa.i fulLl med vatten på stolen, det visste ja.g icke. 
Fran'i på natten var blott en polis kvar på vaktkontoret, 
och han låg och slumrade på en soffa. Jag sköt sakta upp 
dörren och ämnade sticka ut handen för att få tag i stolen, 
innan den skulle falla omkull ; men jag hann det ej, förrän 
va.ttenfatet med en skräll fallit i golfvet. Polisen upp och 
begynte grundligen kringklappa mig med en mankill, som 
han hade i sin ficka.. Sedan fick jag plocka upp bitarna 

fa.tct och torka af golfvet. En stund därefter fick han 
iflösning. Den nykomne frigade om han skurat golfvet.. 
Nu omtalade han hvilken gynnare han hade i skrubben. 
Den nykomne såg på mig. »Det slår in», sade han »den där 
har jag gått och sökt hela dagen.» Denne polis tycktes ej 
viIa sof'va - han satte sig att skrifva, iucn mot morgonen 
lade han armarna i kors på bordet och hufvudet därpå. 
Snart var han insomnad, jag skjuter upp skrubbclörren, sticker 
ut handen denna gång invid golfvet, fattar i stolsbenct och 
(irager undan stolen. Den var öfverpa.cka.d med ved, men ej 
ett trä for i golfvet. Och nu smyger jag mig ut. När jag 
öppnade dörren åt gatan vaknade polisefl, ropade vänta 
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Men därtill gaf jag mig ej tid. Jag före och han 
polisen tröttnade snart eller vågade han kanske icke 
för långt ifrån vaktkontoret 	nog af, jag kilade i v: 
allt hivad jag förmådde. Snart koni jag till en tull, hvut 
den hette eller hvart vägen bar, visste jag icke. Det var 
mig likgiltigt, blott jag korn ifrån poliserna. Den tull 
jag nu gick ut igenom var, som jag sedan fick höra, Ros-
lags tull. Fram på eftermiddagen var jag hungrig och 
trött.. Gick därför in i ett torp, som låg något från vägen, 
för att hvila och köpa mat; jag hade nära två kronor kvar 
af mina två och åttio. 

Detta torp hette Högtorpet, omkring fyra mil från 
Stockholm, under Akers prästgård i Roslagen. Jag hade 
alltsä, tiliryggalagt fyratio kilometer utan mat eller vatten, 
och därtill vakat en hel natt. Torparen Dalström var i präst-
gården på dagsverke, när jag korn dit. Hustrun sålde mat till 
mig och bad mig vänta tills Dalström korn hem. När tor-
paren frågade kvar jag var ifrån, sade jag mig vara från 
Enköping. Nu bad Dalström mig att stanna kvar och gå i 
prästgården fyra dagar i veckan och de andra dagarna hem-
rna; därpå gick jag in. Dagen därpå följdes vi till pastorn, 
somtillfrågades om jag fick göra haift karldagsverke. 
»Ja», svarade han, »vi skola låta honom försöka». Ätven 
pastorn ville veta, hvarifrån jag var. Högtorpet låg ej längre 
från prästgården, än att jag hvarjc middag gick hem och 
spisade. Sedan jag gått i prästgården några dagar, vardt 
jag inkallad till pastorn, som frågade mig, om jag icke ville 
komma till honom som drängpojke. J0, det ville jag. Hellre 
drängpojke hos en präst, än halfkarl hos en torpare. 

Huru pastorn och hans torpare kommo öfverens vet 
jag icke, men att Dalström var ledsen, det sade han. 

»Det ginge väl an, om min Johan vore så gammal, att 
lina kunde gå, men det dröjer ännu flera år.» 

.Jchan var enda barnet. Dagen därefter inkvarterades 
jag i drängstugan, dör det var två fullväxta drängar före 
mig. Nu var jag med allestädes, på åker och äng, bar ved 
och valten, följde med pastorn som körsven i sockenbud 
och var med honom på (J arnsviken och fiskade mornar och 
kvällar. 
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Här trifdes jag bra och var god vän rne(l hela min om-
,ifning. Jag hade inte något livré att högmodas öfver. 

Tiden gick fort, men det goda varar ej länge, första dagar-
na i oldoher månad hief jag inkallad till pastorn. 

»Hör du, min kära Vilhelm, tiden är nu snart julie, att 
det blir uppsättning till nattvardsläsning och du fyller nu 
snart sexton år, det är på hög tid, att du går och läser i är. 
Därför får jag skrifva till Enköping efter din dopsedel, 
så att jag får skrifva in dig bland nattvardsbarnen.» 

Del hade jag ingenting emot. Ett par veckor därefter 
rrågade pastorn mig, om jag varit på Svartsjölandet. 

»Ja, jag har arbetat där.» 
»Hvarför talade du icke om det, när du hörde, att jag 

<kui1e skrifva till Enköping ?» 
»Jag visste inte, att dopsedeln var där.» 
»Nu får jag skrifva till Ekerö församling för att få 

lut den.» 
Det dröjde omkring en vecka ; då blef jag vid frukosten 

en dag tillsagd: »När Vilhelm ätit, skall han gå in till pas-
torn.» Detta var för mig inte något nyt.t. 

»Gå och kläd på dig dina bästa kläder», sade pastorn, 
»du skall gå bort med ett bref åt niig». - 1 största hast 
bytte jag om kläder. När jag åter kom in, räckte pastorn 
mig ett bref mcd orden: »Gå till länsman med det här bref-
vet, och här har du att ta dig litet dricka för, om du blir 
törstig.» 

Många bref hade jag burit bort, men jag hade alltid 
fått gå åstad så klädd, som jag var, och jag hade varit 
till länsman flera gånger i arbetskläder. Aldrig förr hade 
jag fått en slant och nu fick jag tolf skilling att köpa 
dricka för på en bit väg om fem kilometer. När jag gått 
halfvägs, hade min oro nått sin höjd. »Hända hvad det 
vill - jag bryter brefvet.» 	Därmed bröt jag det och 
hegynte stafva följande: 

»Bäste Broder! Härmed öfverlämnar jag till dig min 
1. d. springpojke Villiclin Z., som han säger sig heta, men 
hans rätta namn är P. V. L. (namnet var utskrifvet); 
han har. som du vet, varit hos mig i sommar. Men jag 
har ej trott, att han varit, hvad han är, nämligen en tjuf. 
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Han narrade mig att skrifva till Eriköping; där fick jag 
veta att hans dopsedel var tagen till Ekerö församling å 
Svartsjölandet. När jag, sedan skref dit, fick jag af min 
kollega veta, att han varit betjänt hos en baron Sylvander 
på Kärsjö och rymt därifrån samt föröfvat tillgrepp, att 
han äfven misshandlat en läskamrat så att blod har flutit. 
Min ämbetsbroder uppmanar mig att öfverlämna honom i 
rättvisans händer, för att han skall få den näpst, som lagen 
bestämmer Därför anser jag råciligast, att du ofördröjhigen 
förpassar honom till Kungl. befahlningshafvande i Soek-
holms län, att de sedermera få göra med honom livad de 
för godi finna.)> 

När jag läst dessa rader blef jag stående på iandsvä-
gell, jag visste ej, hvart jag skulle vända mig. Alen mitt beslut 
var snart fattaclt. Jag vände om och mccl cmi vindthuncls 
hastighet sprang jag de fyratio kilorneterna till Stockholm. 
Pil eftermiddagen var jag i sladen på Stora Nygatan. nål' 
fick jag se en liten gosse på kanske sju år, med en grädd. 
kanna i ena handen och fyra små skorpor i den andra; gos-
sen var snyggt klädd, men jag såg af handeln han gjort, 
att hans hem var fattigt. Jag gat gossen en skilling (två 
öre) och bad att få följa med honom heni. 1 Kåkbrinken 
tre trappor upp bodde gossens mocier. Trappan var mörk 
utan fönster och i stället för ledstång var det en flottig 
lina, som hängde från vinden ner i förstugan att leda sig 
vid upp och ned. 1 (len mörka trappan kilade gossen ifrån 
mig; men snart fick jag höra cii dörr öppnas och gossen ropade: 

»Mamma, stäng dörren, det kommer cii pojke efter, 
som vill in!» 

Ljuset. som kom från dörren, ledde mig dock upp. 
»Söker han någon ?» tillfrågades jag. 
».Jag söker att mot betalning få ligga för nal ten.>' 
»Stig in.» 
Jag korn iii i ett snyggt., mccl taflor fullsatt rum, al It. 

vittnade om snygghet, om än t.arflighet. 
»1-lär kan han omöjligen fi ligga, jag är änka och har 

re barn och vi ha knappt runi för oss själfva.» 
Huru samtalet mellan mig och denna iinkefru föll si11 o 

skulle blitva tröttande för läsaren af dessa rader, att höra. 
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og af, inom en timme var jag som barn i huset. Morgonen 
därpå väcktes jag med kaffe och de orden: »Nu Vilhelm, 
har jag varit ute på morgonen och skaffat dig plats du 
får komma till snickarmästar T\lunte ; han hcr Kinstugatan 
ettan.» 	En timme därefter stod jag som ant igen snickar- 
lärling i snickarmästar Munt.es verkstad, med ett blått för-
kläde på mig. Hvilken var denna fru, hör jag någon fråga. 
Hennes man hade varit skomakarmästare under den gamla 
skråordningen, alitsö en mästare af gammalt skrot och korn; 
fru Öberg hade varit änka i flera år med sina tre barn, som 
hon nu försörjde med skonåtling. Men från sin välmakts-
dagar var hon bekant med handtverkarfamiljer och som fru 
Öberg om aftonen hörde, att jag icke ville hlifva skomakare 
eller skräddare, gick hon till en snickare och på fru Obergs 
rekommendation kom jag till herr Munte utan en skrifven rad. 

Här var jag ifrån oktober månad 1848 till i slutet af 
maj 1850. Den femte maj 1850 konfirmerades jag i Sankt 
Nikolai församling i Stockholm af pastor primarius (l:r Pet-
terson. Det var denne hedersman, som icke ville någon syn-
dares död, som skaffade min (lopattest från Ekerö. 1 )en 26 
(lecemher 1848 blef jag inskrifven som lärling hos sniekar-
inästar Munte på fem läroår. Men jag hade icke någon mnåls-
man 'pii min sida, här kontraktet unclerskrefs med mitt bifall. 

])en andra maj 1850 på morgonen blef jag illa niisshand-
lad af snickargesällen Haglund, som arbetade på v(,rkstaden, 
Vid fyratiden på morgonen kom han hem och slog ett slag 
på porten. Som jag icke hörde det, så fick han, som han 
sade, stå en timme och slå på porten, innan jag kom ner och 
öppnade. 1 porten fick jag mig en örfil, för att jag var för-
suini ig. 1 )et var vid dcii tiden på verkstaden sex gesäl ler 
ccli tre 1 iirpojkar, och vi tre pojkar hade hvar sin vecka al 1 
så väl dag som natt, passa upp gesällerna. J)etta var min 
vecka. En trappa upp in p gården var verkstaden. När 
jag kom upp och skulle draga af honom stöflarna. (Irug 
jag honom af stolen i golfvet och det gjorde jag iiied fl il 
och det förstod han. Nu tog Haglund ett stycke 1rä och 
begyni c slå mig, hvarhelst ha ii k tuide träffa jag sprang 
verkstaden rundl , han eft er och slog. Slutligen rusade jag 
på dörren och kom cläi'med undan honom. Nu gick jag och 
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slog larm på mästarens dörr. Han bodde icke i samma hus, 
där verkstaden var. Mästaren och han-, familj vaknade med 
förskräckelse och trodde att elden var lös. 	När mästaren 
fkk höra huru det förhöll sig blef han lika ond på mig, som 
Haglund var och lofvade att kringklappa mig, om jag ej 
genast ginge upp på verkstaden; det vågade jag amel1er 
tid icke, utan satte mig i trappan tills Elisabet (pigan) korn, 
då jag fick höra, att mästaren var uppstigen, men att både 
han och hans fru voro onda på mig för att jag skrämt dem 
på morgonen. 

Men jag tog mod till mig, gick in till mästaren och bad 
att få flytta. 

»Skäms du inte eller är du tokig? Om tre dagar skall 
du begå din första nattvardsgång; därtill är du inskrifven 
hos mig på fem år och endast sexton månader äro gångna. 
Tror du för öfrigt, att det finns någon lärpojke, som inte 
någon gång får smörj utaf gesällerna? Du skulle varit 
med när jag var i lära; då hade du fått se på annat. Gå 
nu bara upp på verkstaden med dig.» 

»Jag vågar inte förrän mästaren kommer med.» 
»Gå du, jag kommer snart efter, men gå först in i köket 

och tvätta blodet af dig.» 
Jag var tvungen att lyda. När jag kom in på verkstaden 

var mästaren där, men Haglund sof; och att den tiden väcka 
en gesäll var 'mer än en mästare vågade göra. Fram på dagen, 
när Haglund vaknade, var det, som om intet passerat, han 
låtsade om ingenting. Men min sönderslagna kropp var 
ej nöjd. 

1 slutet af maj månad träffade jag skeppar Karlsson 
från Enköping. Karlsson var känd som processmakare. Ho-
nom bad jag att han skulle hjälpa mig från snickaren. Sedan 
han fått höra att jag var inskrifven i lära utan mina för-
äldrars lhörande eller deras samtycke och att inte Munte kände 
min styffader, var han på det klara med saken. »Godt», 
sade han, »jag skall agera som din fader; i morgon när jag 
kommer in på verkstaden hälsar du mig för din pappa. Men 
först vill jag veta, hvad du vill betala mig för mitt besvär. 
Några penningar antar jag du inte har, men vill du segla 
med mig i sommar, så säg ?» TJetta Iofvade jag. 
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Dagen därpå kommer Karlsson in på verkstaden; och 
jag hälsar honom som min far. Mästareii var ej inne, jag gick 
efter herr Munte och omta[ade att min far var här och ville 
tala vid mästaren. Herr Munte går in på verkstaden ; och 
nu begynner Karlsson på att tala. 

»Eftci långvarigt sökande har jag ändtligcn fått reda 
pä att min son skullc vara här, och har jag nu kommit för 
att hämta hem lionoin för att lära sin faders yrke.» 

»Nej, det låter sig icke göra. Vilhelm är inskrifven 
hos mig, i tre vittnens närvaro. Han har äfven gått och 
läst under sin arbetstid hos mig, och jag anser mig hafva 
rätt att behålla honom.» 

»Och jag såsom fader anser mig ha rätt att taga honom, 
och vill herrn icke godvilligt lämna pojken till sin far, 
så träffas vi i polisen i morgon. Då får herrn se hvad 
det kostar att utan föräldrars eller målsmäns bifall till-
skrifva sig andras barn.» 

Denna hotelse verkade genast. 
»Inte vill jag gå i polisen för en lärpojke», svarade 

mästaren kort, »för sådana finns det godt om. Herrn far 
taga sin pojke. Adjö med dig Vilhelm !» säger därpå min 
välgörare, räcker mig handen och går genast ifrån verk-
staden. Tårarna kommo i ögonen på mig, och jag vet att 
min gode mästare var upprörd. 1 nitton månader var jag 
hos snickarmästar Munte; under hela tiden fick jag ej en 
enda gång bannor eller ett ondt ord af honom. 

Under min långa lefnad har jag gjort många och stora 
dumheter. Men den största var då jag gick ifrån denne min 
välgörare. Herr Munte ville göra mig till arbetare, med en 
säker utkomst för lifvet. Den nyktre och flitige handt-
verkaren har ett stort kapital i sina händer; det kan en 
betjänt aldrig få. Jag inser det orätta i att jag gick ifrån 
baron Sylvander; men jag har en äkta bondånger öfver att 
jag gick ifrån snickaren. 

Nu blef jag sjöman ombord på skeppar Karlssons slup, 
vi voro två matroser jämte skepparen. Karlsson seglade på 
Målaren, tog last i Stockholm, seglade till den stad han 
kunde få mesta och bästa frakten till. 1 början af decem-
ber månad blef slupen infrusen i Stockholm och därmed 
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vol-  jag och min kamrat Anders utan plats. TJnder 51)10-

maren hade jag fått arbeta och vaka, vi seglade mest om 
nätterna och lastade om dagen; jag hade därtill slitit ut 
mina kläder, så att nu var jag en hamnbuskandidat --- och 
allt detta för att bereda min egen olycka Anders, min 
kamrat, var hemma i Simtuna socken af Västmanlands län, 
i ett litet torp med namnet Pet tersburg, där hans gamla 
mor bodde. Han och jag hade blifvit goda vänner, och som 
jag var blottställd på alli, bad han mig följa med sig hein. 
.Jag blef glad för tillbudet, ty jag var ju utan hem. »U t a n 
h e m» - sju små bokstäfver, men de mest fruktansvärda som 
åtminstone i norden finnas. Till hälften naken, inte ett öre 
i fickan, hungrig, hela människan skakande af kyla. Snön 
yr in bland paltorna - ty kläder kan det ej kallas för, som 
den olycklige knappt mäktar skyla sig med. Det var icke 
brännvinet, som försatt mig i denna belägenhet, det var 
min kolossala dumhet och skeppar Karlssons, minst sagdt, 
oförstånd. Han hade låtit mig arbeta hela sommaren utan 
att få så mycket som ett öre 	det skulle vara hans 
arfvode för det han hjälpte mig från snickaren. Nog tänker 
någon: dit hade kunnat gå till någon inrättning; men i Stock-
holm för femtio år sedan och nu äro vidt skilda ting. Åt-
minstone jag visste icke om andra välgörenhetsinrättningar 
än Dillströms arbetsinrättning, och dit kunde ingen komma 
utan att först vara i delo med polisen. Från fängelset fördes 
de till Dillströms inrättning, och polisen fruktade jag mer 
än döden. 

Det var därför glädjande för mig att få gå med Anders 
hem. All det var omkring hundra kilometers väg dit, betydde 
intet för den hemlöse. Åtta dagar före jul kommo vi fram. 
Sedan vi hvilat ut ett par dagar begynte vi att draga ved 
hem från skogen. 1 torpet Pettersburg 1850 firade jag den 
sista julhögtid jag har haft. De senaste fyrtionio jularna 
har jag tillbringat i fängelse och af dem de flesta (trcttiosju 
i1l antalet) i den dystra cellen, en liten bur, förfärdigad af 

tegel och järn, där allt är tyst som i grafven, men där man 
ändå kan bli vildsint till ytterlighet. En sådan cehlfånge 
har jag varil. Det har flera gångci inträffat, att jag där upp-
fört mig så våldsamt, att man nödgats lägga järnfängsel 
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ni händer ffih fötter på mig, och därtill en träklol s. kallad 
in uiikafvel, i min mun, så att jag icke kunnat fiani liringa 
ett ljud. Afven tvångströja har blifvit använd på mig. \len 
jag återvänder till torpet, där jag hade min sista jul som 
fri. 

Några (lagar inpå nyåret 1851 	sen kunde Anders' mo- 
der icke föda mig längre. Jag blef visad till Sala, som var 
närmaste stad, för att skaffa mig sysselsättning. På efter-
inicidagen var jag där och frågade ett par karlar, om de visste 
hvar jag kunde få något arbete? »Gå till bergsman Körs-
gård», sade de, »så kan det hända att du kan få bli häst-
pojke hos honom.» 

Jag sökte upp Körsgård, som titulerades för bergs-
nian mera blott var en hästskojare af första klassen 0(11 (lär-
till tjufmedhå.11are, som for frän den ena marknaden till den 
andra. Den 7 februari 1851 var jag med Körsgård på. Hede-
mora marknad, vi hade tio stycken hästar och fyra karlar 
med utom mig. Andra marknadsdagen kom en af mina 
kamrater med ett sönderslaget guldur, som han sade sig ha 
hittat på gatan; flera personer sågo på uret, och Körsgård 
bjöd sex riksdaler för det, som dock drängen ej ville taga. 
Denne min kamrat ba.d mig nu att följa med till torget.. 
Här i ett stånd stodo tvenne judar. »Dessa judar», sade han, 
»köpa hvad helst man har, och gå du till dem och sälj skrä.pet, 
så ger jag dig en riksdaler för ditt besvär. Om de fråga hva.r 
du fått det, så säg att du hittat det.» Hade han sagt till mig 
att jag skulle sälja uret mellan fyra ögon, torde det gått. 
bättre. Men med en loflig sak behöfde jag ej smyga. Jag 
lade uret på disken i flera personers närvaro och frågade 
om Uiari ville köpa det. Juden frågade, hvar jag fått det. Mitt 
svar blef att jag hittat. det.. »Kom med mig», sade juden; och 
jag följde med honom till fiskalen, som då bodde invid 
kyrkan. Nu arresterades ja.g; den person jag hos fiskalcn 
uppgaf som fångesman fanns icke, och Körsgård sade att 
han inte kände någon med det namnet: Alfred Fundershagen. 
Men denne samme person, som samtidigt med mig var hos 
Körsgård, träffade jag dock på Långholmen 1854. Jag 
hade fått, låna en päls af Körsgård för att skyla mina lumpor 
med; den tog han från mig i fängelset. 
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När jag kom inför Hedemora rådhusrätt blef jag fri-
känd, emedan två vittnen, som sett en karl komma från det 
rum, där klockan var tagen, beskrefvo karlens klädsel och 
utseende snart sagdt med samma ord, som jag vid 'arresterings-
tlfället nppgifvit. Rätten ansåg heller icke kunna fordras, 
att jag bort förstå det cii sönderslagen klocka var stulen. 
Något pass hade jag emellertid icke, och därför skulle jag 
med fångtransport öfversämidas till Kungl. befallningsha f-
vanden i Kopparbergs län. Om några dagar fick jag åka till 
Falun, där jag blef insatt i cellfängelset. Det låg vid sidan 
om staden i cmi skogsbacke, med en tio minuters väg till lands-
kansliet. Dit skulle ett par dagar efter min ankomst en 
vaktkonstapel föra mig. När vi kommit halfvägs sprang jag 
ifrån honom ut på ett stort snöfält. På konstapeins nödrop: 
»Mota tjufven !» skyndade folk till ifrån alla håll och efter 
en haiftimmas jakt var jag fasttagen. Inkomnien inom f än-
gelseporten fick jag så kallad hundstryk af konstaplarne. 
En stund därefter kallade fängelsedirektör Hermansson upp 
nlig och sedan jag fåft en duktig skrapa befallde direktören 
att jag som rymmare skulle klippas. Konstaplarne voro ej 
äena att utföra befallningen och hvarje hårstrå på mitt huf-
vud klipptes bort. Att saxen då och då tog i huf vucisvälen så 
att jag skrek, det var, som de sade, mitt eget fel, då jag ej 
satt still. 

Dagen därpå fördes jag med handbojor till kansliet. 
Landshöfding Lorichs dömde mig för rymning till femton 
prygel och alt på fångtansport föras till Stockholm; men 
han tillsade ock att fängelset skulle förse mig med kläder, 
så att jag ej skulle frysa ihjäl på vägen. 1 slutet af februari 
månad var det öfver trettio grader kallt i Falun. 

Till reskamrat fick jag en vid namn Spån, som för tredje 
resan stöld var dömd till Långholmen på tre år. Spån trös-
tade mig med att det ej vore farligt. 

Nu kom jag åter till Hedemora, därifrån till Sala, 
vidare till Västerås slott. Här blef jag insatt i ett stort 
rum, där ett trettiotal grofva förbrytare voro samlade. En 
del var fängslad med hela och andra med halfva järn-
klädningar, ännu andra hade träblackar om benen. Några 
hade skurat sina järnklädningar, så att de voro blanka som 
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silfvei. På Västerås slott saft jag åtta dagar, sedan skulle 
jag fortsätta resan till Stoekholm. Vi voro tjugutvå tran-
spo'tngar, sex körkarlar, tvij fånggevaldiger och sju sifidar. 
Det var ett vackert sällskap ; alla fångarne försedda med 
stora triiblaekar om benen 0(11 järnbojor om liandlederna.. 

Vid tutiden på dagen voro vii .Enköping. Här körde vi iii 
på Kyrkogatan, där cii skylt med flaska och glas gaf 
till känna platsen för en krog. Det var sanima krog som 
jag fyra år förut anförtrodde mina böcker, när jag rymde 
från min nattvardsläsning. 

Gevaldiger Lekbom, som anförde transporten, ropade 
med hög röst: »Här stanna vi en haiftimme och den, som 
hat något att köpa för, far skaffa sig kaffe och mat.» Den 
tiden firigo fångarne i rannsakningsfängelse och vid trans-
porter innehafva pelmningar, som bevisligen ej voro stulna. 
På \Tfj51.5 slott fick fången fyra och en haif skilliiig (9 öre) 
och ett mjukt bröd för dagen. För (le nio örena fick han köpa 
hvad han ville, med undantag af spirituosa. Fånga i, som 
visste, att de skulle ut och åka, svä.lte alltid ihop några 
slantar för att ha, under transporten. Om morgonen när vi 
foro från slottet, fingo vi enhvar i nuvarande mymit tj ogn 
öre i matpenningar för dagen. Här skulle vi nu äta mid-
dag, och det var den enda mat för dagen vi kunde få. 
Liisaren får icke undra på, att dessa hungriga, förbrytare 
höllo på att slå ihjäl mig, för hvad som nu tilldrog sig. 

1 krogfönstret fick jag se niin syster och därför ville 
jag ej gå in på krogen. En gammal gubbe, som linde ett 
ben i samma black som jag, steg med den lediga foten på 
gatan och stod nu och ryckte för att få mig med. När 
ge\ aldigern fick se det, bcfallde han mig gå med in; jag måste 
lyda Därinne brann en duktig brasa i spisen och innanför 
disken stodo min mor och min syster. Min mor säger: »Gån 
fram, karlar, och värmen er, det är kallt i dag.» Den 
gamle, som jag var hopkopplad med, ville fram och värma sig, 
men jag st.retade emot. Detta säg min mor. Hon frågade dii 
gevaldigern: »Hvad är det där för en stackars gosse, som 
inte, törs gå fram och värma sig ?» 

»Jag vet inte hvad det är för en tjufpojke», svarade 
gevaldigcrn, »han är förpassad till Stockholm.» 

En gammal lifstidsfcinges själfbiogra/i. 	 6 



I\lin mor går nu fram till mig och viker undan fång-
kappans stora krage, som iiidde öfver hufvudet på mig; 
älven lyfte hon på min gråa fångmössa. Trots de lyra 
årens skilsmässa och mitt skalliga och såriga hufvud, kände 
hon igen mig. >V il h e 1 in!» utropar hon. Med gråten i hal-
sen kunde jag blott svara: >Nu har det gått som mamma mån-
ga gånger sagt !» Min stackars beklagansvörda moder uppger 
ett årigestskri och slår baklänges i golfvet. Såsom död Imrs 
hon in i ett annat rum. 

Här blef en uppståndelse, som ej kan beskrifvas. Det 
sades att hon dött af slag. Bud gick efter doktorn, men 
han var icke hemma. Ett nytt bud gick till en annan läkare, 
och med hans hjälp återkallades min moder till sans. 

Den utsatta haiftimmen var gången, och ännu mer. 
Gevaidigerna voro tvungna att medan det var dager 

föra fångarne fram till Litslena gästgifvargård, där de 
för natten skulle ligga. Därför befallde de: »Ut och sätten 
or upp i slädarna, nu skola vi åka.» 

>Nej», ropade fångarne, »vi ha ännu inte fått någon 
mat i dag och i Litslena kunna vi inte få något !» 

»Del kan inte hjälpas; det är den rackarn till pojke ni 
har att tacka för alltsammans !» Och med dragna sablar 
drefvo gevaldigerna ut arrestanterna, hvarpå resan fort-
sattes de toif kilometer, som återstodo. 

Litslena arrest var en liten träbyggnad med tre rum: 
ett för fdngförare, ett för manliga och ett för kvinnliga 
fångar. Bummen voro mycket små.I dessa små rum in-
packades en natt i hvarjc vecka tre olika fångtransporter 

Stockholm, Uppsala, Västerås -, som här möttes, och 
gevaldigerna mottogo hvarandras fångar för att åter vända 
heni med en ny laddning. 

Två tredjedelar af rummet för manfångar voro upp-
tagna af en hrits, fördelad i tre lag, sa, att sex och sex låga 
öfver hvarandra, hvadan aderton man kunde livila sig. ril1 
stynimelse till sängklädci- fanns icke. Men som fångantalet 
ofta var mer än dubbelt större än antalet lig,gplalser, fingo 
de öfriga stä packade på golfvet. Om sommaren tanns 
aldrig glas, utan endast grofva jämngallcr i fönslerglnggen, 
om vintern slogo fångarne sönder rutorna och därti 11 nöd- 
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ades de för att, lastade med fängslen, kunna andas under 
tiden från klockan fyra på eftermiddagen till klockan åtta 
andra morgonen. l)et var endast passlösa, så kallade lösörif-
vare, som befriades från sina fängsel för natten. .Jag var 
en af dessa, tillika med tre stycken andra. 

(Jenast vid inträdet i arresten, hörde jag (le öfriga fån-
garnes ord ola att jag skulle få umgälla att de ej fått mat 
för (lagen. -Alen aderton man hade sitt fängsel kvar och 
de kunde ej förfölja mig i britsen, det var endast två af 
lösdrifvarne., -om jagade mig. Förföljelsen blef dock afbruten 
däraf att Uppsalatransporten kom. Nu skulle gamla bekant-
skaper förnyas, allt hvad inom tjuflifvet tilldiagit sig om-
talas, och den sista tilidragelsen om tjufpojken, som skrämde 
iifvet ur mor sin så att de ej hade fått någon mat i dag, 
glömdes visserligen icke. Men de lofvade att de skulle 
»klämma» honom. Lyckan var mig dock gynnsam. Stock-
holmstransporten korn insläpande med sitt tunga fängsel, 
några af dem skulle på lifstidsfängelse, alla stodo de sam-
manpackade på golfvet och ogenomträngligt mörker radde 
i Tummet. Eld eller ljus fick aldrig användas i dylika 
rum. Mcii snart var hela tjuflagct öfvercns att, 50111 de 
sade, vrida halsen af mig. Några för att hämnas min moder, 
de flesta för det de voro hungriga. 

Under det de samrådde hvad död jag skulle ha, smög 
jag mig från öfre britslaget ned till golfvet och kröp iii 
under britsen; där var så lågt att jag fick ligga platt på 
golfvet för att komma under. Hit kunde ej någon fullväxt 
karl, allra minst någon med fängsel komma. Då de s!uile 
ha fatt i mig, kröpo de upp och fyllde britsarmia. För att 
geakänria mig hade de som tecken: »han har intet hår 
på skallen! Känn på hufvudemia, så får ni snart fatt på 
honom.» Korn så efter en stund meddelandet: »han skall 
vara på golfvet, för här är han inte». Huru de kände på 
hvarandras hufvuden, det kan jag icke säga, iucn det dröjde 
ej länge förriin de voro i grill och slagsmål. Det var viiI 
gamla oförrätter de hade sig emellan, och i mörkret fick 
viln och ovän dela sanimna öde. 

Om morgonen kallades vi ut af den gevaldiget', som 
skulle föra oss. När mitt iiamnn ropades, svarade jag icke. 



En lätt undersökning i arresten, men jag fanns ej. Hvarje 
arrestant blef då utkallad, och den soni befriats från sitt 
fängsel fick det pålagdt. Sen blef det ny undersökning. 
1 )e bundo en lykta på en käpp och förde den under britsen. 
l)å fingo de se mig ligga längs väggen. Detta togs för rym-
ningsförsök. i)e trodde ej min förklaring, att jag ej vå-
gade gå fram medan ftingarne voro inne. 

rr t  gevaldiger straffade mig med baksidan af deras 
sabiar och mina kamrater skreko som vildar, det de flesta 
af dem ock voro: »Bra . . . slå bra Vi blefvo utan mat 
i går för den rackarens skull !» Efter denna sabelbastoiiadcn 
var jag blå och gul en längre tid. Vid Ekholmssuiid fingo 
vi mat: Ii ugufem 1 um potatis, en halt sill, en halt mindre 
brödkaka och toif tum dricka, det var maten för dagen. 
Om aftonen voro vi i Stockholm, och jag insattes på Kasten-
hofs fängelse, där jag fyra år tidigare gjort mitt första in-
träde. Detta var en lördag. Om måndagen fick jag, följd af 
stitdsmilitären, gi till Helgeandsholmen, och här gjorde jag 
bekantskap med ett femtiotal mer eller niindre brottsliga 
medlemmar af Stockholms drägg. På laiidsliöfding Lorichs' 
befallning hade jag i Falun fått gråa fångkläder af vad-
mal, men de voro mycket för stora för mig. Träskorna voro 
så stora, att jag ej kunde lyfta foten, utan jag drog dem 
efter mig. 1 Västerås slott skuro de af byxbcnen och tröj-
ärmarna för att jag skulle kunna någorlunda reda mig. 

Några af de arrestanter jag nu kom tillsamman med 
lofvadc mig, att om jag samma dag skulle bli frigifven, 
skulle de innan kvällen skaffa mig andra kläder; inte skulle 
jag, som var cmi lifvad pojke, gå klädd som en långholmare. 
Kalle Ydlund gaf mig uppgift hvar hans moder vid Nytorget 
bodde. »Uå dit», sade han, »och hälsa från mig, så får du 
bo hos mamma ; hälsa niamma och pojlurne, att jag går nog 
fri den här gången. När jag kommer ut skall du och jag 
göra sällskap.» 

När jag blef inkallad i poliskammaren, blef jag fri- 
gfven 	 att 	 o 	tre dygn uppgifva, hivarg 	 i  
jag bodde. Jag gick genast hem till madam Ydlund. 
För femtio år sedan fanns det många madarner i Stockholm, 
men ej många fröknar och de, som voro det, voro verkligt 
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äkta. Efter fyrtio års bortovaro fr5n Stockholm, faller 
det sig svårt för mig att titulera benplockerskan för fru 
och gatnymfen för fröken. 1)et är, efter miii åsikt, upp- 0(1 

nedvändt. 
Madam Ydlund var en fryntlig gumma, som hade tr 

pojkar, och alla tre voro do tjufvar och straffade för stöld; 
två af dem voro nu hemma. Dem fick jag till stallbröder 
och läromästare på fördärfvets slippriga väg. Under som-
maren 1851 var jag flera gånger i fängelse, tilltalad för 
förbrytelser mot sjunde budet. Den elfte november samma 
år blef jag ock fasttagen och tidningsrubriken hette: »Ett 
tjufhand tagits i Hvita bergen.» Vi voro åtta stycken, fem 
manliga och tre kvinnliga individer. Den tjugonde april 1852 
blefvo vi frigifna med undantag af Lotta R., som filc 
tjuguått.a dygris vatten och bröd. Det var nu jag tillbragte 
min första jul inom fängelse, och dcii drog med sig fyrtioåttu-
jular i dessa dystra boningar. 

Den 26 i samma månad blefvo jag och Baekrnan tagna 
på Örebro marknad för stöld af silfvcr från nidman Ekhlad. 
Rättshandlingarna visa, att jag frivilligt tog stölden på mig. 
Jag gjorde det. för att iädda Backman, jag varännu ostraffad, 
men hall var förut i Stockholm straffad för en resa stöld 
och bad mig nu under tårar hjälpa sig. Två vittnen in-
tygade, att de sett Backman i rummet; men för att vittnena. 
skulle hlifva mindre säkra på sin sak, bytte vi mössor och 
rockar med hvarandra. Fyra personer hade häktats såsom 
misstänkta. Kläderna bytte vii fängelset, erneclaii vi kommit 
i samma rum. Vittnena hade beskrifvit Baekman på hans 
kläder; när de fingo se oss, blefvo de villrådiga. Som dock 
jag bekände, måste det vara jag. För denna dumhet fick jag 
2S dygns vatten och bröd samt uppenbar kyrkoplikt i Öre-
bro stads kyrka, såsom dömd för första resan stöld. Efter 
undergången bestraffning skickades jag på fångtransport 
till Stockholm. 

Nit kom jag för andra gången till Västerås slott., och åtta 
dagar därefter befann jag mig åter inne på min modeis krog. 
Transporten bestod af sju fångar, alla fängslade mcii järn. 
1)cnna gång var ja.g snyggt klädd och mitt hår hade på de 
16 månader, som gått sedan jag sist var här, vuxit till. 
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Men på denna så korta tid hade jag blifvit en förhärdad 
brottsling, jag blygdes icke, ej heller fällde jag nu några 
tårar. 

Min mor och, i stället för min nu gifta syster, en 
tjänsteflicka, stodo vid disken. När min mor fick se mig 
begynte hon gråta och fråga livad jag tänkte på, som bar mig 
så illa åt. Mitt svar blef: »Hvad niamma har uppfostrat 
mig liii, det har jag hlifvit.» - Här gjorde jag min stackars 
mor en stor orättvisa. Hon hade nog många fel i sin förvända 
uppfostran af mig, men till tjuf hade hon aldrig velat göra 
mig. Det var henne omöjligt att se mig fängslad i järn till 
hand och fot; hon sade till flickan att gifva arrestanterna 
hvad de skulle hafva, kastade en tårad blick på mig och 
slöt så dörren efter sig. Detta var den sista blick jag fick 
från min hårdt pröfvade mor. Hon dog året efter mitt ofri-
villiga besök, och lika bittra tårar, som en ångrande mor då 
grät öfvei' sitt olyckliga barn, vattna nu mina kinder vid 
tanken härpå. Guds frid med och öfvcr dig; du var dock 
min mor. 

När tiden var inne, att vi- skulle fara vidare och vi 
just stego upp i åkdonen, kom flickan springande med en 
säck och sade: »Här är matsäek till fruns Ville.» 1 säcken 
var sarnmanrafsa,dt allt hvad på en krog kan finnas i mat-
väg. 1 Litslena lågo tre transporter äfven denna natt. Vi 
voro 19 till antalet. 1 brilsen tömde jag min matsäck med 
orden: »Kom nu och ät, alle man !» och jag hehöfde ej be 
två gånger. Sedan 19 hungriga fångar ätit sig mätta., var 
jag den bäste kamrat, som funnits. 

Dagen därpå var jag åter i Stockholm och insattes på 
nya cellfiingelset, som mottog sina första fångar den förste 
april 1852. Nu var dci slut med min frihet. Den tjugu-
första juli dömde polisinästar Stråle mig för två år såsom 
försvarslös till Långholmen. Samma år den 4 december 
fick jag tillsammans med 30 kamrater, alla för stöld straf-
fade, svära Kungl. Majesfät och kronan trohetsed. Jag blef 
insatt i 9:e kompaniet såsom numro 14 och transporterad 
till Rindö för arbete på Vaxholrns fästning till (len 21 juli 
1854, då jag blef lrigifvcn. Den 29 i samma. månad Mot 
jag ånyo tagen, för det jag sällskapade med misstänkta 
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personer. Vid visitation befanns jag innehafva en falsk 
nyckel ; det fick jag nio dygns vatten och bröd för, och 
dömdes åter (len 24 augusti som lösilrifvare till Langholinen 
på två dr. Den 28 i samma månad blef jag med 12 andra 
fångar traiisporterad till ( ot tland och Enliolmen, där 6:e 
kronoarbel skonipaniet var fönlagdt:. Den 26 september 1855 
gick jag därifrån på sammansparda 50 riksdaler banko (75 
kronor). Den kronoarbetskarl, som på lialfva tiden kunde 
förtjäna 50 riksdaler banko och visat ett godt uppförande, 
fick sin fnihet. Det sades dö: »Han gick på pengar.» Den 
28 koni jag till Stockholm. Den 12 oktober, efter 16 dygns 
frihet, blef jag åter tagen, därför att jag uraktidtit att 
uppgifva min bostad i polisen. Dömdes den 28:e i samma 
månad för tredje gången till Låiighiolmen. 1 november svoi' 
jag åter Kungl. Maj:t och kronan Irohetsed. Kronoarbets-
kanlarna stodo under krigsartiklarna livarje man hade sitt 
gevär och sitt patroiikök, och (le ötvades i exci'eis på lediga 
stunder. Det hände, att oni dcii ene tjutven gaf den andre en 
örfil, kunde han få ända till 10 års fängelsestraff, om blott 
den förfördelade var korpral. På Bindö blef en fånge 1819 
arkebuserad, därför att han slog en underofficer i ryggen 
med en spån, utan att det ringaste skada honom. Kronuarliets-
karlen Lindqvist blef väl af Kungl. Maj:t benådad till 10 års 
fästning, men Lindqvist tog hellre döden än 10 års fästning»-
straff. Sju soldater i ett kommando sköto sju kulor i hans 
bröst. Doktor Set tergren, som var närvarande, fann alt 
de sju kulorna ej gjort full verkan Dcli aflossade därför två 
pistolkulor i delikveiitens hjärta. Detta är anfördt för att 
visa, att en allt för sträng disciplinär behandling icke verkar 
moralisk förbättring hos fången; den verkar motsatsen af 
hvad den åsyftar. 

Den 27 oktober 1857 blef jag åter frigifven frun Bindö. 
Men den 30 november s. å. blef jag arresterad för ett par 
byxor, som jag tillgripit, alltså blott 32 dygns frihet. Det 
var dock det längsta jag varit fri på många år. Dömdes 
så den 22 februari 1858 till aderton månaders straffarbete 
å Långholmen. Den 22 augusti 1859 frigafs jag därifrån 
och föresatte mig nu på egna krafter att aldrig mer beträda 
brottet» bana. 1 fyra dagar gick jag och sökte arbete. Pil 
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flera ställen fick jag löfte därom, men de ville se betygen, 
och när jag visade dem, hette det: »En långholmare, straffad 
för andra resan stöld 	nej, sådana vill jag inte ha i mitt 
arbete. Ni får gå.» Slutligen fick jag arbete hos bryggar 
Neumtiller, men kamrater, som jag förut varit tillsammans 
med, passade på mig vid porten om kvällarna. »Pengar eller 
brännvin» ville de hafva, annars så... Jag insåg, att det var 
omöjligt att stanna i Stockholm. Därför bad jag en f. d. fånge 
att skrifva mig ett prästbetyg, så att jag i landskansliet 
kunde få lösa pass. Jag ville lämna Stockholm som en ärlig 
människa. Men betyget var så illa skrifvet, att dess be-
skaffenhet genast upptäcktes och jag blef tagen. Men jag 
blef frikänd i rådsturättens fjärde afdelning, emedan betyget 
var så illa skrifvet, att det aldrig kunnat bedraga någon. 
Detta var i slutet af november. Ett par månader hade jag 
åter arbete hos patron Neumiillcr, då jag slutade utan orsak. 
Samtidigt kom jag i sällskap med. en karl, som hette Eriksson. 
Han hade tagit en dubbelnyckel ur en dörr; båda blefvo vi 
arresterade och sutto inne till den trettionde december 1859. 
Då dömdes Eriksson för innehafvande af en stulen nyckel, 
men jag blef ställd på fri fot. Denna nyårshelg var den enda 
under fyrtionio års tid jag varit på fri fot. 

Jag har anfört, att den dag jag 1859 frigafs, gick jag 
ut med föresats att aldrig mer gästa något fängelse. T fyra 
dagar gick jag från arbetsplats till arbetsplats och på flera 
lofvades mig arbete. Men när de fingo se mina betyg kom det 
vanliga utropet: »En långholmare, straffad för andra resan 
stöld! Nej, Gud bevare mig, det finnes ärliga människor 
att få, gå din väg!» Sådana ord uttalades ofta i arbetares 
närvaro: med blygsel måste jag aflägsna mig, fylld af de 
bittraste känslor. Flera gånger under dessa fyra dagar fällde 
jag bittra tårar öfver min usla tillvaro; hade en polis till-
frågat mig, om jag ville återgå till fängelset, så hade jag 
utan tvifvel varit honom tacksam, ty i fängelset behöfver 
man icke blifva smutskastad, för hvad man redan lidit för. 
Jag hade icke på dessa fyra dagar smakat spiriliiosa, icke ens 
varit inne på någon krog och spisat. Min föresats var att 
blifva absolut nykter. Men livad den fauna människan 
bygger på egen grund, det ramlar. Så gick det mig. .Jag ansåg 
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mig vara förskjuten af människorna., och nu sökte jag min 
röst i brännvin. Inom några dagar var det slut med mina 

pennrngar. De arbetskläder jag köpt, sålde jag för mindre 
än halfva priset. Så fick jag höra, t.tt grundläggning skedde 
till en större iskällare på bryggar Neumlillers gård. Då 
gick jag dit och frågade arhetsförmannen, om det behöfdes 
någon mer arbetare. Svaret blef nej. »Men», sade han, »det 
är bäst att fråga patron, för han skall skaffa bort jorden, som 
vi gräft upp.» 	Jag gick in på kontoret. Patron var icke 
där. 1 porten mötte jag en herre, som jag frågade, om han 
var patron Neumlil ler. »Ja», blef svaret; och jag hörde 
genast, att denne herre var tysk till börden. Jag upp-
repad» hvad grundläggarne sagt, om att han skulle låta 
köra bort jorden. »Jag bryr mig icke om jorden», blef svaret. 
Så frågade jag då, om patron hade något annat arbete åt 
mig. »Nej, det hade han icke.» 	Jag var halfrusig och ännu 
mer förtviflad - jag hade endast några ören kvar i fickan 
- och därför vände jag honom ryggen och frågade högljudt: 
»Står det skrif vet på min rygg, att jag varit på Långholmen ?» 

»Hvad, har man varit på Långholmen?» 
»Ja.» 
»Tivad har man varit där för?» 
»För andra resan stöld», blef mitt var 	och nu inträf- 

fade det otroliga., att herr patron Neumillier sade: 
»Man skall få arbete hos mig.» 
Jag frågade, om jag skulle köra. jord. 
»Nej, man får arbela i bryggeriet och göra hvad där 

förekommer.» 
Ordel ni var ett smädeord för 41 år sedan. - Jag frå-

gade, när jag fick begynna arbeta. Svaret blef: 
»När man vill.» 
Moigonen därpå klockan sex var jag i bryggeriet; men 

fir mig fanns ej något att göra, alla platser voro 11ppag-na 
med sina arbetare. Bryggmästaren sade, att det måste vara 
ett misstag, då där funnes mer folk, än som kunde behöfvas, 
men han bad mig vänta, tills iIlsJ)ektorefl kom, så finge vi 
höra, livad han sade. Ett par timmar senare kom inspektor 
Vii hel in. som nyhet arne ha ilade honom, när (le sinsemellan ta-
lade om honom -- äfven han var tysk. Icke heller han visste 
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utaf någon ny arbetare, men han lät mig gå och hugga ved, 
till dess patron N. fram på dagen kom. 

»Gå till bryggrnästaren», blef hans order, »han skall 
gifva eder arbete; man får,>, tillade han, »fritt dricka i 
bryggeriet och lika sior aflöning som de andra daglönarne.» 

Det var 1 ,o kr. om dagen. För 42 år sedan var en 
krona och femtio öre pci' dag en vanlig dagspenning. 

Det var verkligen hög tid för mig att få arbete, ty jag 
ägde ej eti öre. Då mina arbetskamrater gingo för att fru-
kosiera, tillbragte jag .rasten med att gå fram och åter 
på gatan. Om middagen följde jag åter mcl (le andra ut 
på gatan och där blef jag gående till middagstimmen 
var gången, då jag åter följde med in. Mitt göra var 
för den dagen att bära korn upp till mälteriet två trap-
pon' upp. Fram mot kvällen kände jag mig så utmattad, 
att jag bokstafligen på alla fyra gick trapporna uppför 
med kornsäeken på ryggen. Klockan sju på aftonen var 
arbetet slut. Jag vädjar till alla spannmålsbärare, om icke 
deras ryggar första dagen de buro »säck» blefvo skinniösa 
eller flådda, som det heter. Men en arbetare fr ej fästa 
sig vid en sådan småsak, ännu nundre en frigifven lång-
holmare, som på ett ärligt vis vill förtjäna sitt bröd. Att 
jag' blef matt kom sig dLirutaf, att jag ej förtärt någon, 
xnat för dagen. Prat fyller ingen mage: så var det ock med 
svagdrickat, det stillacie icke min hunger. Vid hemkomsten lå-
nade jag 50 öre af min värdinna, fru Lundberg. Nn köpte 
jag ett lO-öres bröd, det blef min aftonmåltid på min första 
arbetsdag - det var en torsdag. Fredagen och lördagen 
köpte jag mig tvenne lO-öres bröd hivarje dag och i förening 
med dricka gick det bra. Ett lätt arbete hade jag ock nu, 
det var att hartsa liggare. På ett bryggeri är arbetet mycket 
olika: den ena dagen kan man få arbeta mycket styft, andra 
dagen lindrigt, det är som det faller sig. Om lördagsaftonen 
fick jaj 4j.  Nu blef det en ny hushållning, jag skulle 
skaffa mig arbetsklLider och till någon del lyckades det mig. 

Efter två månader gick jag emellertid ifrån mitt arbete 
utan att ens tacka min ädle välgörare. Orsaken har jag 
redami omtalat. Mina forna fängelsekamrater passade på 
mig ut anför porten och fordrade af mig antingen penningar 
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eller brännvin. Detta hade jag ju kunnat ge dem efter 
mitt godtycke; men jag visste att de, när helst jag ådroge 
mig deras förargelse, skulle omtala för mina, kamrater inom 
bryggeriet, hvar jag varit och då hade dessa, om de icke 
rentaf slagit mig, säkerligen jagat ut mig som en hund. 
Ty ingen ville arbeta tillsammans med en f. d. långhol-
marc. Den råaste och okunnigast.e människa dömer alltid 
den hårdaste domen öfvcr den fallne. 

Den 10:e januari 1860 gaf stadsfiskal Silfversparre 
mig två villkor: antingen skulle jag gä till Långholmen 
pa sex månader som frivillig eller blefve jag (litdömå 1)å 
ire är. För att undvika tre är gick jag utan bevakning 1111 
Långholmen och anmälde mig för att blifva fånge. Den 
10:e juli samma år var jag iiter fri. 1 två månader arbe-
fade jag därefi er hos stenlnlgg:!r Olsson. Då tillgrep jag ett 
fickur och dömdes därför till fyra års straffarbete. Den 
femte december 1860 blef jag i följd häraf åter insatt på 
Långholmen för tredje resan stöld. 

II. 

Den unge fångens utveckiingshisforia ligger klar fram-
för oss. 'Gula. Nieke', det, lilla naturbarnet från stugan i 
furuskogen, har uppgått i »fruns Ville», en småstadens 
gatpojke, som genom hård behandling i hemmet aldrig lär 
sig älska del och som därför ock alltmera, känner sig hän-
visad att endast lita på sig sjäJi. Så godt han kan, tillgodo-
gör han sig mötande omständigheter, men ingenstädes vin-
ner han fast fot ; allt mer förvildad, trasslar han sig fram ge-
nom den ena äfventyrlighetcn, den ena faran efter den andra. 
Hur me,dlidsamt man än följer honom under denna hans 
vanskliga färd, är det dock omöjligt att icke hos honom 
varseblifva drag, som båda olycka; under den följd af 
försyndelser, för hvilka han under sin sti'id för lifvet från 
snart sagdt alla håll är utsatt., tillväxa de dragen i styrka, 
och då den 28:årige unge mannen för upprepadt ijufnads-
brott ånyo införes i fängelse, frågar man sig ofrivilligt 

r 
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om han icke därmed vunnit så godt som fast anställning 
bland samhällets olycksbarn. 

Det inre signalemang Per Vilhelm Lundgren vid denna 
tid i fängelset tillvinner sig, betecknar hans kroppsstyrka 
såsom ovanlig och hans fattningsgåfvor såsom förträffliga 
- men hans karaktär stämplas såsom i högsta grad opålit-
hg och hänsynslös, och hans lynne såsom hårdt och trotsigt 
ända till verklig vilclhet. Att förmå honom till lydnad för 
andra har snart visat sig synnerligen svårt; han sättes 
därför till förman för sitt arbetslag; så anser man honom 
böri bli minst farlig. Och nog kunde han, när han ville, 
iiälla sina underlydande i ordning! Han anmälde dem väl 
aldrig till bestraffning; men, säger han, »jag afstraffade dem 
själf, med örfilar eller på annat, lämpligt sätt. Det var 
långt ifrån lofligt. Men jag tyckte att befälet hade nog 
af kältringar att göra med, utan att jag behöfde ge dem 
mer att göra». 

1 maj månad 1861 var han sålunda arbetsförman för 
åtta fångar, hvilka sysselsattes med att draga sten under 
tillsyn af en soldat vid det regemente, som då uppehöll 
fängelsets yttre bevakning. För att motverka de vid denna 
tid ofta förekommande rymningarna hade hvarje arhets-
förman gjorts ansvarig för fångarne i sitt lag och hlef 
straffskyldig om någon af dem afvck; fångantalct i Lång-
holinsfängelset kunde ibland uppgå till mer än 1,000 man, 
hvadan ordningens upprätthållande visserligen icke var nå-
gon lätt uppgift. All vaksamhet, till trots, lyckades denna 
dag Nils Johan Skog, en af de åtta i Lundgrens lag, un-
danstieka sig. När L. märkte hans bortovaro, skyndade 
han sig in i fängelsets vedgård för att se om han ej 
dolt sig där. Ett vedträ rörde sig i en traf - det var nog 
för att varsko L., som genast begaf sig dit och »i hårda ord» 
befallde honom komma fram. Han lydde; men, säger L., 
»den dagen var jag en tyrann mot mina kamrater, jag 
dref dem att arbeta öfver förmågan, emedan jag antog 
att åtminstone någon af dem se 1 när Skog smugit sig u n-
dan». Och då denne sedermera tackade L. för det han icke 
anmälde honom, svarade L. med förebråelser för det Skog 
velat ådraga honom straff. 
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Men Skog blef icke svarslös. Han frågade om L. kunde 
undra på att han ville bli fri, när han finge veta hurusom 
Skog hade 8,000 kronor gömda på en plats, dör det nu sades 
att järn vägen skulle dragas fram ; ville L. göra genien-
sam sak med lwnom, skulle L. få taga hand om pengarna och 
Skog skulle bli hans betjänt ; sedan skulle de följas åt till 
Amerika. L. vägrade att tro honom, antagligen ljög han 
blott men Skog hänvisade honom liii tre andra fångar, 
och då L. sporde den, sade de sig veta, att Skog mottagit 
8,000 kr. af den beryktade stort jufven Vilhelm Andersson, 
som själf gripits, under det däremot Skog kommit undan 
nied pengarna. Detta bragte L. på andra tankar ; »för 8,000 
kionor och en betjänt», menate han, »vore det väl viirdt 
att våga 40 prygel och ett års cell». Han ingick i öfver-
läggningar med Skog oro sättet för rymningens utförande; 
Skog föreslog, att de skulle narra soldaten med sig ut i en 
båt för något äreiide till Liljeholmen och, när de voro ndra 
land, kasta snus i ögonen på honom och ge sig af innan 
Intim åter kunde se. Detta gillade L. ; »du är illmarigare 
än jag !» sade han till Skog 	och i detta den kraftige 
28:åringens ord till Skog, som var något yngre till åren och 
mest liknade en dvärg, innelåg ett synnerligen stort erkän-
namide. 

Vid närmare eftersinnande fann dock L. förslaget väi 
äfventyrligt och återtog sitt löfte. Fyra veckor gingo, under 
hvilka han genom förändradt arbete undandrog sig att sam-
manträffa med sin frestare annat än vid måltiderna ; då mod-
hann denne blott att bedja honom återtaga sitt förra arbets-
lag, livilket L. dock vägrade. Slutligen gaf han dock med 
sig i så mån som han öfvertog ett nytt arbetslag, i hvilicet 
Skog kom med och sedan dröjde det icke länge, innan L. 
lofvat att stå vid deras förra öfverenskommelse. 

Planens utförande sattes till den 26 juni. Skog, berättar 
L., tog ut dubbla portioner snus, soin gönides i en pråm, ur 
livilken arbetsluget lossade sten. Den enda båt, som vid till-
fället fanns att anlita, var mycket lång, spetsig i båda 
ändar och för stor för att kunna ros af en; Skog föreslog 
därför ati en af ide öfriga i laget, August Carlsson, för hvil-
kemi han under transport en till fängelset omtalat den göntcla 
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skatten, skulle få vara med om rymningen. Han var en af 
de tre, som L. utfrågat rörande Skogs trovärdighet, och 
godkändes nu som deltagare i bedriften. 

Soldaten Nordell vid Hälsinge regemente, en stor och 
stark karl, hade sig arbetslagets bevakning för dagen an-
förtrodd. Han hörde huru L., arbetsförmannen, omkring kl. 
10 f. ni. tillsade sitt lag att gå in på fiingelsegården och 
vänta där, medan L. och två man foro till Liljeholmen efter 
en båt. Därpå gick L. in i vaktrununet och bad sergea.ntcii 
där om att få nyckeln till stora båten, med hvilken ile skulle 
fara till Liljeholmen i uppgifna syftet; godtroget gaf honom 
sergeanten den och utan minsta aning om båtfärdens verkliga 
ändamål följde sedan den stackars soldaten med, då L. jäuie 
Skog och Carlsson stego i stora båten och lade från land. 
Carlsson satt vid främre åran, Skog vid den andra, Lundgren 
satt i aktern och styrde, och soldaten tog plats »å högra 
ittbrfidan»; färden gick lugnt framåt, under Bergsunds-
ron, under Liljeholms- och järnvägsbron - där skulle 

rymningen utförts, men ett stycke från stranden voro några 
k»rlar sysselsatta med arbete, och planen måste därför ändras. 
L. styrde båten till land och bad de bfriga vänta, till dess 
han frågat karlarne hvar den båt, de skulle hämta, vore aLt 
finna; gick så bort till dem och frågade om kapten Venner-
ström vore där. Nej, svarade de, han hade farit till stadvie 
Därmed vände L. om och gick tillbaka till sin båt, där inge 
kunnat höra hvarken hans fråga eller arbetarries svar. »iLt 
sadå», upplyste han, »att den där båten låge längre bort.» 1); 
fortsatte därför rodden. Soldaten satt i nedlutacl stä1Ini11 
soni om han sofvit, säger L., det hade han gjort hela tiden, 
eli först på Ärstaviken reste han på hufvudet och spordc 

uni de ej snart voro framme. Då styrde L. ner åt högra 
sidan af viken; å första hergsudde de passerade stod en karl 
och metade fisk, livarför L. styrde båten rundiom udden 
lär att i skydd af denna gå i land. Där sutto tre gossar vid 
slranden och åto smörgås. Det oaktadt vidblef L. sin föresas 
alt där lägga i land. »Vilja de hindra oss att springa 
lä nkte han, »skola de få snus i ögonen lika bra som sol - 
dal oii.» 
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Då båten nu - enligt Lundgrens påstående 	var så 
nära stranden, att den borde kunna gå fram a.f egen fart, 
reste sig Lundgren och gick fram till Skog med begäran att 
1i en pris snus. E fter öfvereiiskoinmelse skulle Skog nu 
tömt dosan i L:s hand. hivarpå L. skulle bjudit soldaten cii 
pris och, han niiinde ha 1 agit den eller ej, omedelbart därpå 
kastat lic la snusrniingden i ögonen på honom. Under hans 
oförnuiga att se skulle de därpå ha verkställt rymningen. Men 
Skog sticker handen i fickan och säger häpen: »jag glömde 
dosan i pråmen !» 

Utan att häri ens för ett ögonblick se någon anledning att 
afstå från rymiungsplanens utförande men fullt medveten 
om faran därvid från soldatens gevär. vred L. ögonblickligen 
detta ur hans hand. och kastade det i sjön. »Soldaten», herättar 
L. vidare, »reste sig nu upp och såg sig omkring, och i ett nu 
sätter han den ena foten på sittbrädan, (len andra på båteiis 
rel ing och vänd mot strand hoppar han i vattnet.» 

»Det är detta att någon frivilligt hoppar i sjön, som 
människor icke kunna tro», utbrister L. - och ingår därefter 
i en ark efter ark fortlöpaiide vidlyftig redogörelse för 
livad som under den följande rannsakiiingen i detta afseende 
förekommit för att därifrån hämta stöd för riktigheten 
af sitt påstående. 1 det korsförhör han med vittnena, ålda 
garne ccli clornarne i målet för detta syfte anställer, :nagel-
far han med dem på det strängaste och motbevisar allt, 
som synes honom kunna läntla hans sak till nackdel. Ett 
är alldeles klart: han vill icke anses såsom mördare. Men 
niir han upptar frågan: »hvarför hoppade soldaten i sjön, 
när ingen tvang honom därtill ?» - så har han utöfver 
några gissningar i grunden intet, annat svar att gifva tia 
detta: »jag har sjillt gjort mig den frågan (lagar och nätter 
i trettionio år, men lösa, den lär jag ej kunna på denna sidan 
grafven.» 

Soldaten hade emellertid ej förr kommit i sjön än de 
tre fiingariie snarast möjligt rudde till land och flydde iii i 
den skog. som här går ned mot viken. Genom skogen, sedan 
öfver en landsväg och vidare fram till ett tämligen l)redt 
\'atteiI 	iiieii lituit där koniiiia vidare. då Ii va non ta ris- 
son eller Skog kunde simma ? Ett par ganila nuirkna i röd 
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lågo i en skogsdunge där nära, dem buro de ned i vattnet, 
sammanbundo dein med sina lifremmnar och hängslen och 
Carlsson och Skog anlitacle dem sedan som fiof te ; med två 
risknippor under armnarne arbetade sig Lundgren jämte 
dem sträfsamt fram mot andra stranden. Efter åtskilliga 
missöden hunno de ändtligen dit och gömde sig bland bu-
skarna. Folk, som sökte dem, rörde sig på alla häll omkring 
dem, hvarför de lågo stilla till dess natten korn; då fort-
satte de sin flykt. De två första dygnen voro de utan mat; 
men tredje natten, säger L., begynte vi som hungriga vargar 
jaga efter mat och kläder. Dessa förnödenheter kunde de 
ej åtkomnma utan genom inbrott i gårdarna; mcmi därmed 
röjde (le ock för sina förföljare, i livilken trakt de borde 
vara att finna. Så blef deras belägenhet allt vanskligare. 

Saml),illigheten dem emellan var heller icke den bästa. 
Hvarken Carlsson eller Skog hade samma uppfattning som 
Lundgren oni huru tilidragelsen försiggått. De hade båda, 
som de senare bekände, sett Lundgren kasta soldaten i sjön, 
och Lundgren hade gjort det, ehuru, enligt hvad Carlsson 
sedermera inför rätten förklarade, både Carlsson och Skog 
vid deras öfverläggningar om rymningen, vägrat samtycka 
till Lundgrens plan i denna del, då ju soldaten antingen 
måste drunkna eller, om han kunde simnma, förhindra deras 
flykt. Att L. det oaktadt skuffat soldaten i vattnet., därifrån 
de hört dennes klagoljud, upprörde dem mycket, och Skog 
förebriidde L. redan samma dag hans gärning; denne utfor 
därvid i hotelser mot Skog, livilken han ock tvang att om 
nätterna hålla sig honom närmast., på det han så mycket 
säkra.re  skulle kunna öfvervaka honom. Till det begångna, 
dådet återgingo alltjämt deras tankar. »Jag tycker», sade 
Carlsson, under det de mot aftonen rymniiigsdagen legat 
stilla någon stund och hvilat sig i skogen, - »jag tycker det 
icke gör mig så ondt att soldaten drunknade, ty vi skola ju 
alla dö; men om han går förlorad för den eviga salighetemi 

hvad tror du då, Lundgren, att vi ha att tänka på ?» - 
»Nej», svarade Lundgren, antagligen icke utan allt hån, 
»det gjorde han ej, han var nog Guds barn !» Eniellert.id  öfver-
enskommno de att i fall de blefvo tagna och ställda inför 
domstol förklara, det de hade gifvit soldaten tio riksclaler 
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för det han skulle följa med dem 0(11 låta dem rymma men 
huru han kommit i vattnet 	därom skulle de säga sig 
ingenting veta. 

Deras inbrottsstölder satte emellertid öfverallt folket 
i rörelse ; de sökte ju i det längsta undansticka sig för siia 
allt ifrigare förföljare, men dessa blefvo dem mer och mer 
besvärliga. Då de åttonde natten efter rymningen skulle 
smyga sig frani till en by för att söka nyll muriförråd 
niitrkte (le att folket vaknade och de vände därför genast om 
till skogs - - men byns i1ivnnare som sett deni, »uppgåfvo 
ett härskri» och förföljde dem strax med siagträn och bössor 
i händerna. »Jag», berättar L., »var den förste då vi skulle 
fram till byn. men när vi vände om, blef jag den siste 
jag var utmattad och sjuk, mest af förkylning, ty jag 
lade under dc atta rymningsdagarna bestäridigt varit viLt. 
Därför förmådde jag icke springa lika fort soni mina båda 
kamrater: jag kastade mig ner i ett tätt busksnår för att där 
gömma mig - och det lyckades bra, alla bönderna sprungo 
förbi mig. Men en gosse kom en stund efteråt midt igenom 
snåret och fick se mig; han ropade med full hals: h är ä' 
di, här ä' di! Då vände bönderna om, mina kamrater 
komnio undan, men jag blef tagen, de bundo mig med t.åg 
till hand och fot och förde mig i en vagn, där jag ock 
hands fast, till Stora Aby gästgifvaregård där länsmannen 
bodde. Skogen, där jag blef tagen, heter Höle utmark och 
byn Mellby.» 

Inom några dagar voro de båda undkomnna jämväl iii-
fångade och alla tre äter på Långholmen. Därmed började 
för dem en kedja af förhör och rannsakningar likasomn ock 
för Lundgren, att döma efter hans minnen, en serie af be-
straffningar, hvilka han tiliskref befälets och hevakningens 
gemensamma hat, men hvilka han, af allt att döma, själf 
lrarnk:j Ilade 	 m u obölga trots och sitt e sällan ur- g 	j 	 ji 	 j 
sinniga  beteende. Samma kynne som låg bakom den lille 
fyraåringens envisa vägran att foga sig efter fostcrmoderns 
bön om hans hjälp, då hon vandrade med honom till den 
gamla mnornnodern. reste sig nu mot fängelsefunktioiiärerna 
och deras föreskrifter; han lydde ingenting utan att man 

Ln qamma 1 1if3ti1sfånges .jälfbiogrofi. 	 7 
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tvang honom chi il il 1 	och stull(10111 höjde han sig heller 
icke för tvånget. Diirnied åstadkom han blott att hans 
behandling öfvergick till dressyr man fann i honom ett 
vildt djur, som måste tämjas, och man försökte ock att tämja 
det. 

Inför krigsrätten förniälde Skog den 5 juli 1861 om 
tilidragelsen att då Lundgren med båda händerna fattat 
i soldatens gevär, vridit det ur dennes hand och kastat 
det i sjön. soldaten rest sig upp, men att Lundgren därvid 
häftigt fat lat honom med ena handen i lifvet och med den 
aiiclra i axeln och genom en vålclsani knuffn ing störlat sol-
daten öf'ver bord så att han framstupa med hela kroppen 
fallit i vattnet; på krigsrättens fråga hvarför Skog ej hjälpt 
den drunknande, svarade Skog att han ej vågat det, emedan 
Lundgren »sett så mordisk ut». Carlssons redogörelse för 
dådet Ofverensstänide med Skogs. Men, heter det i krigs-
rättens protokoll den 12 okt. 1861, ehuru »både Carlsson 
och Skog, den förre under tårar, uppmanade Lundgren att 
erkänna det hanicastat Nordeil i sjön, därvid Lundgren ådaga-
lade synnerlig oro och kastade skygga blickar omkring sig, 
förklarade dock Lundgren att han icke kunde på sig be-
känna ett brott, därtill hari visste sig vara oskyldig». 

Barnen, som åsett händelsen, voro ännu icke vittnesgilla 
och krigsrätten förklarade därför genom utslag sistsagde 
dag, att ehuru mer än half bevisning förebragts därom att de 
tre fångarne emot Nordell användt sådant våld att han 
kommit i sjön, funne rätten att saken, i följd af de åtalades 
nekande, borde lämnas åt framtiden, då den kunde uppen-
bar varda. Sedan rannsakades beträffande deras tjufnads-
brott vid vederbörande häradsrätter och därifrån kom målet 
underställningsvis till Svea hofrätt, som, efter att hafva 
anrnält att de tilltalade afgifvit skiljaktiga och osannolika 
samt Lundgren »uppenbarligen lögnaktiga» förklaringar, öf-
verlänmnade saken, jämhikt. 17 kap. 32 § Rättegångsbalken 
och K. F. den 20 jan. 1779, till framtiden och förordnade 
att Lundgren, Carlsson och Skog skulle i Långholmsfän-
gels.mt förvaras hvar för sig uti enskilda rum och skilda 
från umgänge med andra personer, samt därstädes af präs-
terskapet förmanas till fullständig bekännelse om brottet 
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't Nordell, livaremellertid med slutligt ut låtancle om deras 
andra brott skulle anstå. 1)e 1 illtalade besvärade sig här-
öfver, men K. MIaj:t liinuiade deras besvär Ut all a tseende, 

Sedan emellertid de mninderåriga vittnena ii tinnit ii hifva 
vittnesg illa återupptogs nia het. Efter ranmisaknitig vid St ock- 
holms rådstcifvurätt meddelade Svea hofriitt d. 6 sept cm- 
ber 1864 utslag i målet, hvilket nu, enär Skog biifvit sin-
nessjuk, 1lott omfattade Lundgren och Carlsson och ann hof- 
rätten ådagalagdt vara att Nordell genom uppsåt hg \'ålds- 
verkam> af de i båten varande fångar eller någoti af dciii kom-
mnit i vattnet och där ljutit döden, och att förty 1un(lgreI1 
och Carlsson voro öfvertvgade att hafva såsen> i en vilJa 
och gärning mccl eller utan inträde af Skog med bcrådl mod 
och i uppsåt alt döda berötvat _Nordell 1 ifvet hivadan hof- 
rätten efter att ha meddelat beslut rörande deras ansvar 
för de under rymningen jämnväi begångna tjufnadshrot.ten, 
fann Lundgren och Carlsson, som för mord voro till döds- 
straff forfallne, böra i ena hot för samtliga sia brott mista 
lifvet genom lialshuggning .\1 en (id emot bådas förnekande 
icke ådagalagts att brottet mot Nordell blifvit ailiiorlimn(la 
än af hastigt mod begånget, mildrade Kungl. i[aj:t (len 28 
mars 1865 detta utslag därhän, att de do••des i ena bot iiil 
litstids straffarbete och ständig vanfrejd. 

»Jag olycklige», skri fver Lundgren i en 1865 med fång-
vårdsehefens tillstånd af honom uppsatt försva.rsskrift, som 
han ger titeln »Domaren och offret», och hvari han redo- 
gör för sin behandling vid domstolarna och i fängelset, »har 
den största orsak att tacka medlidsamma människor, och 
därför kastar jag mig i stoftet med tdrar i ögonen och tackar 
K. Maj:ts högsta domstol, som af medlidsamhet till mig 
olycklige har skänkt mig lifvet för att jag skulle få tid att 
bättra mig, innan jag kallades inför en högre domstol, vid 
livilken domstol alla träffas för efter protokollerna som 
har varit i K. Maj:ts högsta domstol hade jag ej någon nåd 
att vänta, för det är de samma som hade varit i K. Svea hof- 
rätt.» Men dessa protokoll förklarar han vara »ni eket orik-
tiga»; på 23 tättskrifna ark granskar han dem och fram-
lägger sin mening, sina iakttagelser i saken likasom han ock 
förtäljer huruledes han som bekännelsefånge behandlats. 
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11 vad han lottrast härvid öfverklagar är det störande af 
hans sömn som från den 19 juli till dcii 24 nov. 1861 ide-
ligen pågick genom bevakiiingens kriackningar på hans cell-
dörr; vid hvarje sädan knackning skulle han svara »ja» 
för att bevisa sin därvaro, och han påstii' att bevakningen 
knackade vida oftare än (lort skulle, 1)101 t för att förhindra 
hans sömn. 1-leller icke fick han så mycket mat han skulle 
ha, hvarför han utmatladesaf svält ; och om nätterna frös 
han af brist pö tillräckliga siingkläder. 1-Jan liiinnar doch 
på samma gång uppgifter om sitt sjäIstil1stnd. som göra 
ovisst i livad niån lions lidanden voro af mera psykisk än 
fysisk art; visst är att man bland bevakningen både bestred 
sanningen af hans uppgifter ochdiiriinite förklarade att han, 
iiäi• sö passade sig. »ställde sig galem>. 

Af desto större intresse är att taga del af åtskilliga hans 
egna meddelanden i förberörda försvarsskrift;; de teckna ho-
nom bäst. 

Då han redogör för sina första förhandlingar med Skog 
rörande rymningspianen och omtalar huru han blifvit öfver-
tygad oni sanningen af hans uppgifter rörande de 8,000 
kronorna, säger han sig ha blifvit så glädjedrucken att han 
om aftonen icke kunde förtära något utan blott väntade på 
att få gå och lägga sig för att ostördt kunna öfvertänka 
hvad han kunde ha att göra för att med det första komma 
åt skatten. »Jag begynte med», säger han, »att tänka på 
hur jag skulle kläda mig; men tanken föll oundvikligt på 
Skog. Att en herre skulle blygas för att ha en sådan betjänt, 
som var liten som en dvärg och därtill ovanligt tjock 
men vi skulle ju fara till Amerika, och där var det ingen 
som kände oss. Skog var 24 år gammal och den minsta bland 
de 700 man, som då voro å Långholmen. Men under det mina 
tankar voro upptagna med penningar, kläder och resa, öfver-
väldigades jag af misstroendet, jag tyckte mig redan vara 
bestulen och jag beslöt att gömma mina penningar i många 
delar för att icke mista allt på en gång. Och ehuruväl 
mången med rätta har kallat mig själf en tjuf, så fann jag 
nu intet ställe att (nog säkert) gömma min skatt på för 
dessa besvärliga arfvmgar.» Han betraktade nu ock Skog 
»som en ängel från högre rymder». kommen att göra honom 
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ch lycklig» ; natten hief mycket för kort för att han 
00h under den hinna soniiia -- och det gick så flera nät ter. 
»1 L(Om fjorton dagar». berättar han, »var jag så aftynad 
att jag icke var lik mig. Maiiga sade till mig att jag 
skulle gii till sjukhuset, innan del blefve för sent ; men 
(te som bodde på samma ruin 0(11 bLitt le kände mig sade liii 
mig, att jag grubblade pa nagot.» 

Red an före forsla krigsriit 1 sförliiirel säger han sig icke 
fl nyakdrHIapä sig i följd af sin. sömniöshiet. sedan i>ekLin-

ocr liami , alt hami icke förniiolde beliiiuska sig sjö if. N är han i )e _ 
tänkte livad han genomgittl och hvad som ännu förestode 
honom föll han i »en förtviflan, så att tårar och förhari-
nelser omhiandades med hvarandra,>. Också nämner han, att 
han, när han femte eller sjiitl e göngen fördes inför krigs-
riiltcn, kände sig mera död än lefvande »jag färsil krar digu 
sade då en af rättens ledamöter, en arlilieriniajor. till honom, 
»jag försäkrar dig att du blir tokig om du längre håller 
it med ditt ihärdiga nekande», och på det bevekligaste bad 

han honom därför bekäima. Skog hade ju redan efter (le 
första fyra dygnen blifvit rubbad. Men Lundgren påstod 
sig alltjämt vara oskyldig. fl an plågades desseinel Ian af 
:ii fcberaktig oro, soni betog lictiorn hans urski llning. »Jag 
tyckte», säger han om ett sadant tillfälle i Nyköpingsfän-
gclset under rannsakningen inför häradsrätten, »att de voro 
på min dörr och utforo i hårda ord därför att jag icke ville 
svara, dem 	och därför svarade jag: ja,ja, utan att någon 
oroade mig. En sådan oro eller y.rsel varade i flera mii-
naiter.» Under återfärden från Nyköping skaffade han sig 
hrä nnvin och drack sig rusig, blef vild och förfördelade 

aldigern. Det vii llade honom ny bestraffning, helst han 
ock i själfva fängeisekyrkan i Nyköping öfverfallit Skog, 
som för en kort tid nu återkommit frän hospitalet. Då 
han en gång efter sin cellinneshutning kom ut i friska 
1 iiftcn kände han besynnerliga känslor: »det blef svart för 
mina ögons säger han, »och i det svarta visade sig en mängd 
gnist or, soni jag bjöd till att slå undan med handen ; där-
vid slog jag handen i ett plank så att den hiödde. Jag 
satte mig dii ner, för jag var inliöljd i ett mörker». Äter-
införd i sin cell började han föra ovtisen genom att bulta 
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på dörren; vid direktörens stränga varning att hålla sig 
stilla blef han fullständigt vild. Omsider lugnad begärde 
han mat, hvilket han fick. Efi er några dagar, berättar han, 
kom generabltrcktöreii liii mig; (lit hade hungern och den 
fn slut luften gjorl mig sängl iggande och 1 roligtvis var det 
därför jag undgick si raft för min vildsintliet. Herr general-
iii rektören tilltalade mig med lugn a Ilvarsamhet : »är det 
sa att (liii kropp beliöfver mera mat, så skall läkaren itu-
dersöka dig och 1öreskrifva hvad du skall ha; det får (tu». 
Läkaren kom följande dagen ; han såg att jag var mager soni 
ett skelett och gaf mig först cii Itaif, sedan en hel sjuk-
portion utöfver den vanliga fångutspisningen, således dub-
belt så mycket mat som. andra fingo - men jag var likväl 
hungrig och bad om mera. Men därtill sade läkaren nej. 
Underligt var ju icke att denne omättlige fånge inom fän-
gelserna ansågs som »storätare». 

»Jag hade ännu icke förständ», skrifver han om denna 
tid i sin förs varsskrift, »att värdera människors godhet, 
utan jag uppförde mig trotsigt och pockande utan att göra 
afseende pa personcI'; på sådant vis dref jag (le goda 
miinniskoriia ifrån mig och i och med detsamma det 
goda.» 

»En dag i februari månad 164 satt jag», berättar han, 
»påklädd i min säng, och en likadan hunger plägade mig 
som den härofvan teskrifna. Mina insjunkiia ögon riktades 
på min träsked som låg jämte mig. Jag tänkte: hvad skall 
jag med sked, som inte har något att äta? Jag slog då 
skeden i golfvet så att den gick i flera bitar. Därefter 
tog jag matkoppcn som var af trä med järnband omkring 
efter flcra förnyade försök gick också den sönder, med bi-
tarna slog jag ut fönstret. Så, kom turn 1 iII natl kärlet 
därpå tog jag min gamla hufvudkudde och slog sönder den så 
att sanden yrde kring hufvudet på mig, sist slog jag min 
käpp i bilar.» Då öppnades ccl Idötren och för att ta si iii 
på hans för de öfriga fångarne i hög grad uppritvanil 
oväsen hlef han (lälifran nedhuren i en mörkeell, där han 
med tydlig öfverdrift säger sig ha legal orörlig på golfvet 
i åtta dygn. Uppförd i den ljusa cellen måsle han efter 
ett dygn åter nedföras i (len mörka, alldenstund han på nytt 
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fortsatte sitt våldsamma lif. Men läkaren föreskref inom 
kort att han, allt oaktadt, skulle, föras upp igen; och (lock. 
.öiger han, »förtjfinade jag icke att komma ut, ty dag och natt 
;käl1de och t.jöt jag som ett vildt djur». rin  trots för den 
acksamhet han erkfinner sig ha varit skyldig fängelse-

läkaren, »som besökte honom lika flitigt som om han varit 
en patient, af värde», visade han äfven honom »förakt och 
ovilja» så fort han ej kunde åstadkomma hvad han af ho-
nom fordrade. Ingen förstod sig på (lett a underliga fenomen, 
som väckt så mycken uppmärksamhet, att konung (Jarl XV 
själf en dag besökte honom i hans cell, »tillika med flera 
herrar, som voro i 1-1. M:ts följe», såsoin Lundgren i sin 
äldre skrift berättar. .Pinarles han af samvetskval ? Var 
det striden i hans inre mellar lögn och sanning som så 
försatte honom ur alla fogar ? Eller trodde han verkligen 
på sin oskuld ? Var det således hans röttlärdighetskänsla 
som dref honom att strida sin vilda strid mot samhällets 
orättfärdighet lP Var det insikten om denna strids vanmakt 
som dref honom till raseri? 

Så förklarade, han det själf. 
Och han tröttnar aldrög i sin polemik mot dem, på 

hvilkas ord och omdömen sa.mli{illsmakten grundat sitt för 
honom så förkrossande utslag. Xter och omigen mothevisar 
och bestrider han deras uttalanden. 

Ud Svea hofrätt sammanfattar sina domsgrundcr i ut-
slaget af den 6 sept. 1864 anför den föi:si  såsom utredt i 
enlighet med hvad Carlsson bekänt, att da soldaten Nor-
dell efter det Lundgren franryckt honom geväret, rest sig 
och tagit ett steg mot fören af båten, Carlsson, af fruktan 
att Nordell tänkte öfverfalla honom, uppstigit för att sätta 
sig till motvärn samt att Carlsson sett huruledes Nordell 
hlifvit af Lundgren skitffad i sjön och därvid hört Nor-
doll gifva ifrån sig klagoljud. i)ärefter anmärkes det faktum, 
attNordeils döda kropp senare på, dagen uppi agits ur sjön 
på omkring 15 famnars afstårid från Arstalandet; och följer 
därpå redogörelsen för vittnesmålen i:o af ynglingen H 
s in g, som infvgat : att han, som ifrågavarande 2(1 juni kloc-
kan omkring 11 f. ni. varseblifvit en båt emellan Arstaliolmen 
och Arsi iland et . i h vii kn but befunno sig tre graklädda 
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personer och en 1k1d4 mörka kläder samt försedd med ge-
vär, iakttagit hurusom den af de gråkliidda, som setat 
akterut, fattat fag uti den mörkkliidde och tryckt honom 
hakut öfver relingen ned i vattnet; att därvid dc två öf-
riga grakliidda personeia, som varit sit [ande vid årorna 
i fören, skyndat- fram liii (jet ställe (lär detta- tilidragit 
sig; att den mörkt klädde därpå fallit i vattnet och att 
därefter de tre gråklädda några sekunder kvarstått vid den 
sida af båten, där den fjärde nedstörtats, hvarunder de 
hållit armarna öfver relingen och med dem svängt sdsom 
om de haft nagot att syssla ; 2:o af verkinästaren T i cl e in a ii 
att vid berörda, tillfälle han, som sett huru en båt, däri 
befunno sig tilltalade Skog jämte två andra fångar OL 

en soldat, lade ut från Liljeholmen med riktning åt Ärsto-
simdet-, efter en stunds förlopp ånyo varsehhfvit samma 
båt och de tre fångarnc mellan Arstaliolmar och Arsta-
sundet samt i närheten af båten ett flytande föremål, som 
häftigt rörde sig i vattnet och två gånger höjde sig öfver 
vattenytan, äfvensom han iakttagit, att af två fångar, som 
stått bredvid hvarandra vid håtens ena sida, endera mccl ett 
tii]hygge, liknande en käpp eller stör, tryckt en gång på 
nämnda föremål, som omedelbart därefter sjunkit, och hvilket, 
enligl hans förmodan, varit soldaten ; 3:o af yn,glingarue 
Anton Villielni och Carl Georg Blanck sammanstämmande: 
att de vid ifrågavarande tillfälle från Arstalandet sett att 
den fånge, som sittit akterut, rest sig upp, hastigt rusat 
på soldaten och vridit geväret ur hans hand samt att, då 
soldaten därvid gjort motståid, brottning uppstått emellan 
honom och fången : samt 4:e af gossarne E r i k s s o n och Erik 
Gustaf 131 a n e k, hvilka som minderåriga utan ed hörts och 
berättat: den förre att han från de s. k. Rackarbergen ii Söder-
malm iakttagit, hurusom, när baten kommit ungefär ut:iu 
för Arstaholmens ostligasi e udde, dcii vid rodret sit tand 
fångeii med tillhjälp af dcanclra fangarne franryckt soldat cii 
hans gevär och därefter fattat honom om lifvet och höjt ho-
nom så att öfre delen af hans kropp kommit ut anför båten, 
livarefter alla tre fångarne fattat i soldatens ben och kas-
tat honom öfver bord samt att da soldaten, höjande sig 
öfver val lenvtan. sökt fat ta i batkanten, fangarna hund- 



rat honom (]iirifrån 	och (len senare: att soldaten hL 1'- 

vit af fångarne eller någon af (leni nedtöd ötver rel ingen 
1i 	att öfre delen af hans kropp kommit dö rutan för och 
hufv udet i val inel 

l)el kan knappasj loi'iindi':i o111 vid fvervögaiide af livad 
och li'ad af ( arlsson och Skog :rkants, 

S\ea hiofriji 1 funnit sig höra vidhålla sin 	l'vet'tvgolse 0111 

det »uppenbart iögiiaklig'a» i den förklaring, Lundgren öi'vei' 
i lldragelsen atgi tv it. ( bb samma upp fattning delades ju 

Mn af koiiuiigeiis högsta domstol. Ingen trodde på Lund-
:ZTerls påstående oni soldat ens iii villiga dödsliopp. 

Men han sjilif fortfor att taga Und i hinnielen liii v Inc 
på detta 1iåståendes sanning. 

Både han och Carlsson fördes sedan koiiungens dom fall it 
från Långholmen till Va rhei'gs fästningsfängelse för att där 
iindergft sitt straft'. En dag i slutet af april manad 186,5  
ankomnio de (lit. Ännu innan de iiedstigit från f:ingkfii'ran 
till I'riigades de med barsk stämma »af en löjtnant», hvi Iken 
af dern som vore Lundgren. Sedan svarel gi fvifs, yt 1 made 
iöJtrianten : »K ililgen gjorde Pm illa, som liii dig lefva ; huf-
vuciet hade skolat af dig. Men vagar du att hör se på en 
människa, sa murar jag in dig i cell, och där skall du få 
sill a tills mossan vöxer öfvcr 'dig.» llvkiet om Limndgi'ens 
vildhct hade föregitt t honom ingen trodde på historien om 
ilen 'tilliu'riade siiiiskastniiigeti och på hoppet om en (lilrige- 
nom oblodig flykt 	alla voro vissa att dådet utförts just 
så som det planlagts och att Ingen annan än Lundgren 
bure verkliga skulden därför. Föi' att fi'iin början iata L. 
förstå hvad iiiiiii liiiikte oni honom, var det löjtnant en, bC-

fälhafvaren i fängelset, mötte honom med det anförda ytt-
randel. Lundgren beslöt genast i sitt sinne att icke låta 
sig inmuras han skulle i stället göra sin pina kort. Dör-
för bchöfdes blott att mörda den dör löjtnanten och det 
skulle han vid första tillfälle göra. 

»Men». heter del hiirorn i hans minnen, »galna män- 
niskor få ofta rediga t an kai'. Så var det älven mcd mig.» 
1 'nder det han i'ufvade på sin mordplan, än mera uppi'etad 
i fiild af befiilhafvarens kmt' på hans förbiit trade uppfö-
rande innan hans önskan om »annat» arbete tillmöt esgingcs, 
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kom ett tillfälle då han, som han erkänner i sin äldre skrift, 
flera gånger var på väg att låta hela sitt raseri uthryta emot 
honom och göra sig skyldig till det brott, han vore dömd 
för; »ty», säger han här, »i min oeftcrrättligliet ansåg jag 
befälhafvaren vara mycket liärd emot mig och därför borde 
han uppbäi'a alltsammans. Men en liten söt flicka vid om-
kring två års >ilder, Som jag af en häiidelse dagen förut fått 
se och som de sade var befälhafvarens (lotter, denna lilla 
fl leka, tyckte jag, frågade ln ig, hvarför jag ville hcröfva 
liemie sin fader ? 'Jag haj' ju icke gjort dig något emot ' 
l)essa ord talade flickan i mitt hjärta lika ofta soni satan 
uppmanade mig att verkställa min föresats. Jag vet nog 
att det var en feghet att jag ej gjoi'de det, men det var en 
feghet som jag nu är glad åt; och Gud vare tack att satan 
icke fick styra denna giLTig. Doll var en lycklig stund 
när jag fick se flickan, för annars torde satan ha segrat 
öfver mig; vid en häftig eller förvirrad siuncsst.fimning 
gör man i ett ögonblick det man i hela sin lifstid får ångra.» 

»Samnia dag», fortsätter han, »innafl mina, sinnen ännu 
hade lugnat sig, korn fanjunkaren och befallde mig att 
bära, bort några rnatkärl. Jag tyckte att rna.tkfirlen icke 
stodo någon i vägen, hvarför jag gjorde (len undskllan, 
att jag icke tordes bära bort dem för mina kamrater.» Fan-
junkarens hot att rapportera honom) för olydnad vållade ingen 
ändring' i hans vägran. 1 kornmewlant.sförhöret nästa dag 
vidgick hall såväl detta som att han mot befälhiafvaren 
ut farit i otidiga ord och hotelser att taga hans lif. Kom-
mnendanten fann hans uppförande så besynnerligt att han 
nödgades skrifva till fiingvårdsstyrclsen om honom; till 
dess svaret ankomme, finge L. förvaras i cell ..Dit gick 
han tyst och stilla. »Men», säger han, »sedan jag varit (lär 
en stund och öfvertänkt allt mitt lidande, hvilket nu skulle 
l)egynna på nytt och detta på lifst.idsfängelse, där jag icke 
kunde få någon annan befriare än graiven, frågade jag mig 
h vad jag väl hade alt lefva för, borde jag icke förkorta 
miti lif ? 	ej, satan for i mig, jag begvnte att ångra 
mig därför att jag' icke verkställde niitt beslut att döda 
löjt.nani.en - då hade jag icke hehöft tänka mig nu att 
vara oskyldig. _Alen det är djäfvulens tankar att man hör 
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vara skyldig 	ty i detsamma har den ondo fienden vun- 
nit sitt byte. Under dessa tankar föll jag i en förtviflan 
så att jag begynte sönderslå allt livad som i cellen fanns 
ined undantag af böckerna (nya testamentet, pS»! inboken, 

1 lI(Iaktshok för fångar) För böcker har jag ('11 lit ('fl respekt 
ian denna aktning för böcker måste icke vara af någon rH-
giös beskaffenhet, ty då skulle jag icke dundra och svärja som 
oni ingen Gud funnes till - för ut af frukten känner man 
trädet. Alen jag tror att däfvuien, som grasserar inom män-
niskan. icke har makt att rifva sönder Guds ord, för jag har 
aldrig skadat någon bok. Men under det förstörelseandcn var 
hos mig, öppnades ccl idörren och jag blef iucrlörd i en mörk 
kicllare för att ej någon skulle höra mitt vilda lefvernc. 
Samma dag om aftonen blef jag tillfrågad om jag ville 
vara tyst och lugn, så skulle jag få, komma ur källaren 
och tiilbaka i ljus cell ; (lotta tillbud afvisade jag med okvö-
dinsord.» 

Följden blef att han fick förbli i källaren åtta dygn. 
Från fångvå.rdsstyrelsen kom sedan bestämmelse att han 
skulle under ett år hållas till arbete i cell. »Kort (lärpij», 
heter det vidare i hans minnen, »koin generaldirektören (lit 
för att mönstra. När miii eelldörr öppnades, ämnade )g  
springa på honom. \len dörren slogs då igen med sådan has-
tighet att den slog mig i pannan och jag for tillbaka in 
i cellen. Om CII stund öppnades åter dörren och generaldi-
rektören sade: Lundgren, jag vill dig intet ondt De tt» 
±111tal lugnade mig och rnönstcrherren gick in i cellen och 
talade med mig. Fängelseläkaren, som var med, bad att fit 
ge mig mera mat, då min kropp vore helt och hållet utmärg-
lad. 'Doktorn får g'ifva honom hvad han anser honom be-
liöfva.' Dcli doktorn ordinerade femtio ort färskt kött, som 
skulle kokas till buljong. Dagligen i två månader fick jag 
buljong. förutom den mat som bestods för dagen. Dubbla 
portiorier i Nyköping ... buljong på lifstidsfängelse 
finns icke exempel pa något liknande under (le senaste åt) 
åren ! Men det finns hel ler icke exempel på, ett sö lii ng-
varigt lidande och att man ändå kunnat lefva.» 

Djupt grep (bd Lundgren att man hel ler icke här ville 
tro hans pastaendc' om sin oskuld. Löjtnanten, hvilken hiami 



säger sig snart ha lärt att högakta, st ed ej ensam om si 
mening. Under transporten ned till Varberg hade Lund-
gren haft ett samt al mcal Carlsson, sin rnedbrot isling, som 
dii, utan tv 1 fvel af rädsla för honom, l'ärkiarat sig at' klok-
hetsskö Ii afva hekii nI. Sedan inladcs Carlsson på sjuk-
huset och Lundgren kom i cell, hvada n de anlag] igen halt 
1)ga till tal le att vidare samniani ni liii. »Men», berättar L.. 
»i novem her månad 1865 hamn (tå. tjänstgörande Iiingelse-
predikanten, kvrkoherden Pettersson, in i min cell och sade, 
alt nu hade Carlsson ej långt kvar förrän han ginge till 
en bil ltre värld. Jag fragade då om Carlsson vore beredd 
dimrpii. '.1 a, det är han och i eftermiddag skall han und te 

dcii heliga, nattvarden.' Då bad jag kyrkohenden i dessa 
ordalag: goda herr kyrkoherde, var god och uppmana Carls-
son i skriftermålet att han talar sanning ifrån det första 
till det sista, huru soldaten kom i vattnet. Att Carlsson 
på sin dödssäng talar sanning är för mig en stor fördel, 
om jag lefver och får söka nåd en gång. An en gång 
glöm inte att bedja Carlsson tala sanning, innan han ciöi'. 
Del ta lofvade kyrkohei'den mig och uppfyllde det äfven. 
Klockan 9 på aftonen koni sergeant Billing och öppnade miii 
celic ärr med orden: kläd på dig, du skall ner på sjukhuset, 
kyrkolierden vill tala vid dig. Inom mig tänkte jag: nu 
vill (nilsson bedja mig om förlåtelse, innan han (lör. ( ich 
vare tack att sanningen kornrnei' fram från cii döendes läp-
pal'. Nu har jag hopp att bli fri. -- Det var mina tankar.» 

»Näm' jag kom in på sjuki'ummet stodo nattvarclskiirleii 
på etl dukadt bord. Kyrkoherden satt på en stol, Carlsson 
låg rosslande i en säng. Kvrkoherden Pettersson talar till 
mig: Lundgren hat mig i dag att jag skulle uppmana Carls-
son att tala sanning i allt hvad rörde soldaten Nordells död 
och huru det tillgiek och detta har jag gjort. Men min och 
Lundgrens förmodan har icke sannats, och därför har jag 
1111  tillkalla Lundgren för att han själf må få höra hvad 
('nilsson säger. Tala nu mccl honom. Och med den milda 
röst man bör tala vid en döendes bädd frågade jag honom 
huru det var med honom. 'Del är snart slut mcd mig.' 
Snälla Carlsson, inför Gud för hvars domstol dii snart skall 
träda, heden' jag dig tala sanning, huru var olyckliga rym- 



im 
Ring tu lgick 	och huru soldiden kom 	sjiiii. -- Carlsson 
svai'ailc icke. 	Snälla ( arissomi, svara 	-- - ».J a, det :tr 50111 

Sk)g har sagt.>, 
»Skog har sagt att jag kastade solda ten i sjön.» 
»Ja, det Ii al' du.» 
>Snäl la ('am'] sson, g'a icke mcd osanning j 	(lilla läppar 

nel' i grafveml !» 
»Ja. det är som Skog säger.» 
Xii aIhröt kvrkoherdell samtalet, med de orden: »nu 

Ilar Lundgren hört hvad Carlsson sagt och nu får sei'gea titen 
lära upp Lundgren igen.» 

Jag hade icke under hela rannsakn ingen varit så il la. 
ned.stämcl SOlfl för Carlssons sista. ord. Jag är öfvertygad 
att han icke med flit eller illvilja talat osanning. Jag tror 
att det härledde sig däi'af att Carlssoti som i fyra år nästan 
dagligen hört omtalas att jag kastat soldaten i sjön, genom 
långvarig svält och andra. lidanden fått en fix idé; han trodde 
sig  ha sett det andra människor sagt honom. Det är enda 
förklaringen jag kan gifva.» 

Att han själf möjligen fått en »fix idé» genom sitt ide-
liga roterande kring sin förklaring om förloppet föll honom 
icke in. 

Aret därpå blef Lundgren förflyttad till fästningsfän-
gelset i Landskrona. »Efter några veckor», bei'ättar han, 
»kom jag i gräl med en vaktknekt och med detsamma var 
jag i konflikt med direktören.» Mot denne skref han en an-
kiagelseskrift i fem punkter, direktören skref också till fång-
vårdsstyrelsen och denna måste åter låta Lundgren insätias 
i cell, på obestämd tid. Denna bestraffning aflöstes tid 
efter annan af andra: för falsk angifvelse, för uppstudsig-
hud och oanständigt uppförande mot befäl, för oljud, för 
opålitlighet, för olofliga transaktioner med medfångar och 
för opassande uppförande. 

Under en af dessa bestraffningar besökte honom fång-
vrdens dåvarande chef i hans cell och sade såsom Lundgren 
berättar: >:'Lundgi'emi har nu setat tillsammans åtta är i cell 
och jag tycker han kunde vara belåten med det. Om Lund-
gren uppför sig ordentligt, så skall han komma ut ur cellen 
när den ådönida tiden är tilländalupen; och dessutom lofvar 



110 

jag, att om Lundgren utan anmärkning haller sig ostraftad 
i tio ir, så skall jag hos konungen utverka nåd för Lundgren.» 
i)iirjäinte tillsade han fängelsedirektören, major v. Geger-
felt, att Lundgren icke finge sättas i cell för någoll mindre 
förseelse och att därest han insattes, skulle rapport därom 
afgifvas till fångvördsstvrelsen, som (la ville döma honom. 
»Detta», utbrister Lundgren, »var den första och största hjälp 
jag åtnjutit; jag hade fått eli skydd i mitt högre befäl. 

Bestämmelsen grundade sig på generaldirektörens öfver-
tygelse att Lundgren icke var fullt normal och att han där 
för måste behandlas med öfverseende. Men bevakningen 
delade icke denna mening. Enligt dess erfarenhet vore 
han blott slug, trotsig, lögnakfig och elak ; utan ringas 
skiljaktighet tillerkände de honom utmärkelsen af att vara 
svenska fängelsernas »allra svåraste fånge». 

Generaldirektörens bestämmande inverkade dock mild 
rande å Lundgrens lynne och mellan bestraffningarna kunde 
dädanefter är hinna att förgå. Han förtäljer dock ärligt att 
han, när han icke fick som han ville, kunde brista ut i otidig-
heter och opassande yttranden mot direktören; men ndd fick 
livarje gång gå för rätt och efter 1877 blef han aldrig straf-
fad. Man undvek ock så mycket som möjligt att sätta honom 
på prof. Han började ock tro sig vara verkligt oförvitlig 
och sökte gång på gång att af konungens nåd varda befriad 
från lifstidsstraffet. Fångvårdsstyrelsen afstyrkte de första 
ansökningarna, ställde sig mindre afvisande mot den tredje 
och t.illstyrkte den fjärde på grund af hans förbättrade 
uppförande. Men högsta domstolen afstyrkte och konungen 
afslog dem alla. 

På sista bladet af sin försvarsskrift från 1865 tecknar 
han vid denna tid: »Några torde säga: du har på ett tyran-
niskt vis handterat soldaten Nordell. Nej, tusen gånger nej 
Doktor Klosterberg har i läkarehetyg med ed intygat att ej 
yttre vdld är begånget mot Nordell utan har han dött i vatten 
genom kväfning. Till denna drunkning är jag ett ofrivilligt 
redskap. När har jag för dessa olyckliga sekunder lidit nog? 
Det är i dag den 19 april 1885 när jag nedskrifver detta; 
det är 20 år sedan jag skref på detta papper. 	Huru mitt 
uppförande inom fängelset för närvarande är, det är mig 
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eli uat a:jai iii för 3 ar ti 1 ibaka tu isat t sola ordningsnian på 
ett logement, där fyrt Itt fångar äro boende: förbrytare af 
alla slag. 1)en som skall vara förman tillsammans mccl för-
bryt are, (len måste, eft er miii uppfattning, vara den st årsta 
missduolaren eller ittnijustöne den största skLilimien. lIv i Iket 
jag är, det ena eller det andra, är mig icke klart.» 

Tl ot hösten samma är skedde åter cliefsombyt e i fångvår-
den och den nye generaldirektören besökte kort därefter Lands 
krona fängelset. Ib! a ad de första fångar som begärde röret röde 
för liononi var Lundgren. i\led ett lika vårdslöst som otack- 
sa mat ytt rande om den afgångne fängv årdsehefcn, »som icke 
dugt att skaffa honom nåd», förenade han en begäran att den 
nye, åt hvilken han bad att få öfverlämnna sin försvarsskriff 
från 1865. måtte så snart som möjligt utverka hans benådning. 

»Da ert dödsstraff mildrades till straffarbete på iifstid», 
h]ef svaret, »fick ni ju redan i viss mån nåd ; ni får icke 
glömma det.» 

»Var det nåd», utbröt L. med häftighet. »Det hade varit 
mig vida bättre om jag då sluppit den nåden, ty ännu vid 
den tiden var jag, om än djupt sjunken, likväl en människa. 
Nu är jag en d j ä f v u 1 	det är därför man icke vill 
se mig lös. Men huru skulle jag kunnat bli annat, då man 
alla dessa år haft mig instängd. i ett h e 1 v e t e ?» 

Så bedömde han geniensamhetsfängelset, och han gjorde 
het visst icke utan skäl. 

Han hade emellertid här vunnit en i icke ringa grad 
)rivilegierad ställning, som för disciplinen inom fängelset 
icke var gynnsam. Direktören ansåg honom alltjämt liii 
karaktären oförändrad och förklarade att han, om än aldrig 
synbar, dock låge under eller stode bakom de flesta förtretlig- 
heter från fångarnes sida, hvadan han lifligt önskade, att 
genom hans benådning bli honom kvitt; det vore en stor ititt-
nad för dem som i fängelset hade med honom att göra. 

För att försätta honom i en ny omgifning och därmed ock 
för honom underlätta ingåendet i nya vanor och bättre ar- 
betsflit än han här visat, förflyttades han 1887 till Karls-
krona straffängelse; och då detta 1894 omhildades till tvångs-
arbetsanstalt, fördes han med de öfriga straffångarne till 
centralfängelset å Långholmen. 
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Till», hade generaldirektören tore !lan föttvi 1 

ung till ka rlskroiia sagt honom 	- »börja nu ett nytt 1 jr, 
var foglig 0(11 lugn ; arbeta därjämte ordentligt och uthålligt 
så att er sparpenning växer ; ni behöfver det och ni visar 
ilärmod ock att ni vill bereda er för en bhifvande heniidning.» 
fl an lofvade detta och höll sitt löfte nagon tid men snart 
tröttnade han, och allt biot som förr. Pa Län bolmen visade 
han sig trotsig och pockinde, ehuru aldrig utöfver en viss 
gl'ilns man hade nie(lidaiiile med honom 0(11 förilrogfråii 
hans sida hvad aldrig gått an ifråga om andra fangar. Alen 
lika vanskligt var att beräkna hans uppförande, därest 
han bl elve fri. ilvad skulle icke hans obändiga lynne, mi-
derstödi af spriten, kunna åstadkomma, där man icke som här 
visade honoin allt möjligt undseemide ? »Brännvin», hade han 
skrifvit, di han i »Domaren och offret» omtalat sitt råa 
beteende under färden från Nyköping, 	»brännvin bort- 
bränner människors ädlaste känslor och mig uppeldar det 
till det otroligaste»; erfarenheten hade visat det 	hvad 
skulle ej än vidare kunna ske, helst sedan han såsom frigi fven 
hunnit. lefva upp sina i följd af hans ringa arbetslust jäm-
förelsevis obetydliga postsparbanksmedel? Och om han icke 
skulle lyckas få något arbete - skulle han icke framför 
fattighuset föredraga att som åtskilliga andra återvända 
till fängelset? På grund af hvilken gärning? Minst af 
alla kunde han själf bedöma sin ställning såsom fri, då näm-
ligen under hans långa fängelsetid samhällsförhållandena 
ju så väsentligt förändrats: han måste komma att i det 
fria samhället känna sig såsom fullkomlig främling. 1 sina 
planer röjde han hur litet han förstod den utveckling, sam-
hället undergått; han trodde att varupris, penningvärde, bo-
stadshyror - allt var som det varit hade, när han gick in 
genom fängelseportarna. Hur skulle det bli för honom, när 
han upptäckte förändringen ? 

Han sökte nåd den ena gångeil efter den andra. Fång-
vårdsstvrelsen och högsta domstolen afstyrkte hikasomn ock 
konungen afslog hans ansökningar. 

Blef så en dag 189.5 årsmönstring i fängelset. Man efter 
man uppropades och trädde som vanligt frani för mönster-
bordet : men när Lundgrens tur kom, anmäldes, att han 



>vss rapporteral sig sjuk li n' hegifvit sig iii sjuk-
1 LUSC t. 

är generaldirektören, åt löljd af flingelsets befäl och 
j vila fuiikl ioiia ccv li'söktc sjiiksal i rue, befanns Lundgren 

ligga på k hidd ii sin sii og utan att ha angifvil af h vilken 
sjukdom han ansäge sig lida. Något att för mönsi erherren 
aiidraga hade han heller icke. i\len just som denne skulle 
lämna rummet ropade L. efter honom; han hade ändå något 
att säga. 

Generaldirektören vände åter till hans säng. 
»Blott det vill jag säga», sade han, resande sig på arm- 

bågen, »at i jag nu är trött att vänta längre på min frihet, 
och det skall ej heller gagna generalen att han gcnonl sitt 
hat till mig hindrar mig att bli fri. Jag her icke mer om 
konungens nåd; men jag stämmer härmed generalen att 
inom natt och år möta mig inför Guds domstol för att stå 
till svars för sitt hat till mig. Där skola vi mötas, där 
skall generalen få sitt straff.» 

Det var för att i mecifångars närvaro få mot genei.'aldi-
rektöreri använda hvad han läst om Tacqucs de loiay's 
ord den il mars 1314 mot Filip IV i Frankrike, som han 
under mönstringen allmält sig sjuk. 

Del, blef dödstyst i salen, hans ord gjorde synbarligen 
ca hemsk effekt ; de sjukas blickar riktades med spänd upp-
ni ii rksamh et mot gruppen vid Lundgrens säng. 

»Något hat till er», svarade generaldirektören, »behöf- 
yes icke för att ännu finna er oförtjänt af nåd. Och livilket 
bevis hörd ger ni mig icke i (le ord iii nu yttrade ? f1i tills 
har ert trotsiga sinne nöjt sig med att vilja kommendera 
direktören här i fängelset, generaldirektören, fiingvårdssty-
reisen, högsta domstolen och er jordiske konung; nu är icke 
det ta er nog 	ni vill kommendera äfven alla konungars 
konung, Uud själf Han skall gå edra ärenden och straifa 
mig, för det jag tillvägagår efter mitt bästa förstånd och 
icke efter ert.» 

Spänningen gaf sig. Lundgren fann intet att gen-
mula., han lade sig åter ned, och generaldirektören fort-
satte mönstringen. Sedan fick natt och är förgå, innan de 
åter möttes. 

En gammal lif.iimlsfånges själjb!oyrafi. 	 8 
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Det mötet skedde å fängelsets direktörsexpedition, dit 
Lundgren då. upphänitats. 

»Vi se hvarandra således ännu en gång igen här nere», 
sade generaldirektören. »(.4 tid ville icke heller lyda Lund-
gren.>) 

1 första ögonblicket snfes denne förlägen men i det 
nästa förklarade han, att han ej kunde son> annat än hat 
uttyda generaldirektörens underlåtenhet att förskaffa honom 
benådning, då han dock nu sedan 1877 hållit sig fri från 
hvarje bestraffning och uppfört sig oförvitligt och väl. 

»Hade Lundgren», genrn älde generaldirektören, »beliand-
lats som andra fångar, skulle den gamla meritförteckningen 
i straffrullan ha fortsatts utan uppehåll; nu har mycken 
barmhärtighet visats Lundgren - men denna borde ju af-
vunnit Lundgren tacksamhet och icke fostrat själfbelåtenhet 
och anspråk. Har Lundgren någon kännedom om detta bref ?» 

Därmed räckte generaldirektören honom ett illa medfaret 
papper. Han stirrade därpå och blef likblek, såg i golfvet, 
i taket, stammade något, men kunde ej fortsätta. 

Efter en stund frammumlade han ändtligen: »Jag har 
»krifvit det.» 

En rätt underlig historia var förenad med det gamla 
bref vet. 

Vid något tillfälle 1886 hade då tjänstförrättande justi-
tiekanslern besökt fängelset i Landskrona och vid genom- 
seende af några domstolsutslag sagt sig linna ett eller annat 
af dem väl strängt. Detta gick frdn man till man och fäste 
allas hopp vid honom; han skulle nog vara villig att hjälpa, 
dem, då de sökte nåd. Det gällde blott att kunna meddela 
honom när vederbörandes ansökningar ingingo. 

Lundgren fann detta för sig af högsta vikt. Då fän-
gelsedirektören vägrade att härmed tjäna honom, skref han 
själf ett brcf i två, exemplar till förberörda adressat och 
lämnade dem båda till en fånge, som inom kort skulle fri-
gifvas. Det ena exemplaret insmugglades i klacken på hans 
ena stöfvel; om det andra upptäcktes, skulle han uttaga 
och afsända det förra. Efter knappt tre års frihet iiterföll 
emellertid kommissionären i brott och införpassades hösten 
1889 att undergå bestraffning ii centralfängelset i Malmö 
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ör 	G:c resan st öld . i)öiaf led lai n våren 1 41)2 hans k var- 
latenskap saldes :i auktiuii, (le så gudt som ubegagnade stöt-
lima inropades af en vid fiingelsetanstiilld veikiiiästare, 
som doch snart öfverliil dciii på en korgmakeriarhetare, hvil-
]ceii en dag i börj an af ur .1 96 inlöiii nade dem för lag-
ning ii färigelsets verkstad. När den yttre klacklappen bort-
togs, upptäcktes brefvet. 1)å det befanns mycket röra sig 
om kring generaldirektören, insändes det till denne, som hade 
lätt att inse, från hvem det förskref sig (len käckhet, 
med hvilken samtal och yttranden, hvilka aldrig förekommit, 
där relaterades tecknade fullväl hrefskrifvaren, ehuru han 
underlåtit att utskrifva sitt namn. 

Det var detta bref, som åter en gång hvilade i Lund-
grens hand. 

»Nu var jag förfallen till straff», skrifver han om denna 
episod i sina minnen; »beviset låg för ögonen på mig. Jag 
bad om förlåtelse. Herr generaldirektören var för högsinnad 
att nu vilja straffa mig, sedan jag så många år kunnat krång-
la mig fram utan att bli straffad. Alltså, nåd gick för rätt 
- ehuru förbrytelser inom fängelserna ovillkorligen måste 
straffas, om icke för individens skull så dock för ordningens 
UplJrä tthållande.» 

Men generaldirektören begagnade sig af situationen och 
ville ha ett vederlag för den förlåtelse ha.n gaf. Han begärde 
af Lundgren ett från denna dag förändradt uppförande, 
ett slut på trotset, opålitligheten, olusten för arbete och 
den tyckmyckeuhet, som satte bevakningens tålamod på så 
hårda prof. Visade Lundgren sig äga den energi, den själf-
behärskning, som för detta ändrade uppförande krätdes, 0(11 

fortfore han därmed i två år 	då skulle generaldirektören 
tro på hans både vilja och förmåga att äfven efter en eventuell 
frigifn ing förhålla sig väl, och då skulle ock fångvärdsstyrei-
sen våga tillstyrka hans benådning. »Gif in> icke löftet, om 
Lundgren ej med allvar vill försöka hålla det; men ger Lund- 
gren det 	håll det då ock som en karl.» 

Och Lundgren gaf löftet och han höll det. 
Bäst syntes det, då konungen afslog den nådeansökan, 

med hvilken han redan efter ett år ingick. Fångvårdsstyrel-
sen hade icke helt afslyrkt den och högsta domstolens af- 



116 

styrkande var icke enhälligt ; men betänkligheterna inut halls 
heniidniiig voro ännu si ora, och ansökningen afsiogs. Dit-
tills hade han vid livarje afsiag blitvit utom sig och an-
ställt sina vanliga demonstrationer nu rörhöll han sig lugn 
och afvaktade tå ligi den (lag. då han skulle fii inkomnia mcd 
en ny. Dessförinnan linde hari förklarat för generaldirektören, 
att han som fri aldrig vidare skulle smaka brännvin. Fång-
vårdsstyreisen tillstyrkte nu hans benadning, som enstärn-
migt förordades af högsta domstolen och jämväl bifölls af 
konungen; den 26 februari 1900, efter 10 års fångenskap, 
skulle han åter som fri genom fängelseporton träda ut i 
världen. 

Inne på direktörsexpeditionen väntade honom direktören, 
som till sina afskeclsord vänligt ladee en uppmaning att, därest 
han komme i något bryderi, vända sig till honom, som gärna 
då ville bistå honom. Men Lundgren svarade helt kort, 
att han aldrig tyckt om att frigifna »sprungit hos befälet», 
och hal) ville därför icke göra det själf. Om sina intressen 
ville han förhandla ensamt med generaldirektören, när han 
funne det behöfligt. 

Den ende han icke afvisade var fängelsepastorn, som er-
bjöd sig att, då han skulle lämna fängelset, följa honom ett 
stycke på väg. 

Krytt och med all hast steg han ut på vägen Irån vakt-
rummets trappa, pastorn följde honom, och det gick undan 
med fart; men när de hunnit förbi den byggnad, som från 
vaktrummel begränsar utsikten mot söder, hejdade sig Lund-
gren plötsligt, vände sig snabbt och började springa tillbaka 
n4ot fängelset. Förvånad ropade pastorn efter honom; då 
siannadee han, kom åter och fortsatte tyst Sill vandring vid 
pastorns sida. Men när de hunnit öfver Långholrnsbron. 
skedde detsamma ; helt hastigt. stannar Lundgren, vänder 
och skyndar tillbaka, till dess han än en gång vid pastorns 
tillrop hejdar sig och kommer åter. Hvilken märklig yttring 
af själsstämningen i detta ögonblick hos denne annars så 
beparisrade man, som så länge och så häftigt längtat att få. 
vända fängelset ryggen! 

Rum hade för de första nätterna anskaffats honom; 
dit följdes han af en civilklädd vaktkonstapel. Själf kom han 
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e(Iali eli dag upp till generaldirektören, och denne friigade 
honom, huru han nu kände sig. 

»Alldeles yr i hufvudet», blef svaret, »alldeles yr». 
Och sa berättade han sina iakttagelsei under de gåliglia da-
garlia. »Jag Som nu under sa rna nga ur aldrig haft »mat 
umgänge än hyggliga och hyfsade människor, jag känner mig 
riktigt förskräekt att höra och se huru här går till: Ilijinni-
skorna supa, sviirja och skrida, de bära sig dt som kält-
ringar. Och jag får icke sofva : jag hade glömt att olivra 
fanns till -- mcii där jag mi hyrt in in ig som i nueluendc 
mcii Ivå andra karlar, familjen bor själ f i köket, där blef 
jag första natten redan alldeles förstörd.» Han hade skrif-
vit iii sig i Storkyrkoförsamlingen ; nästa söndag skulle 
han gå till skrift, och han ville vid altarrunden kniifal la i° 
Just den plats, där han låg vid sin första mia 1 tva rdsgåiig. 

Den 68-årige ville knyta vid, där den 14-årige släppt sitt 
ig i riiddningshinan. 

1 fråga om sysselsättning hade han tänkt sig hyra något 
rum 0(11 diii anordna rcparationsv€rkst:id i metallarbeten. 
teneraldircktören beredde honom 101  att stora s \'arighletcr nog 
»kille komma att både i fråga om lokal och arbete möta 
honom; mcii Lundgren var vid godt mod, allt skulle ga bra. 
om  han blott finge 100 kr. för inköp af verktyg och mate-
rialier. Hans behof af något understöd hade varit lätt att 
inse och på därom vie kt förslag hade det önskade beloppet 
redan af en människovänlig »kassa» bcvil3ais honom det 
±illställdes honom nu. Därmed kände han sig tillräckligt rus-
tad att bryta sig väg ; och för nära ett iii' höll han sig utom 
synhåll för alla sina bekanta inom fangvarden. Hur han 
under dcniia tid hade det, berättar han i (let åårslående af 
»liii. nunncn. 

M. 

il aiidagea den 1 jugiisjiit te februari 1 9 tt). (la jag sou) fri 
lamnnade fängelset, hade jag 90)) kronor i lama postsparbanks-
bok och fyr) men kronor på fickan. Jag gick till »hotell 
Sion», där jag låg i tvö nätter; men att betala en krona 
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för livarje natt, det blef för kännbart. Jag såg i en tid-
ning, och där stod, att en arbetare kunde få bo i Cli lägenhet 
vid en af stadens gränder jag följde annonsen och knackade 
på den anvisade dörren. En mer än tarflig, halfkhiidd kvinna 
öppnade den jag frågade, om jag fick logis där »ja», sva-
rade hon, »i rummet innanför ha vi plats för en herre till. 
Två ho där förut, men vi vilja hafva en till.» Jag fick se 
rummet, som ej var större än en vanlig cell; det var för-
sedt med två järnsängar och en soffa. 4 den där soffan skall 
herrn få ligga.» Jag frågade livad det kostade för månaden. 
»Sju kronor», bief svaret, »men då får herrn betala med det-
samma.» 

Med giadt hjärta lämnade jag dec sju kronorna till min 
första värdinna Att få ho i staden mellan broarna för det 
priset, syntes mig höra till det enastående. Jag gick till 
hotell. Sion efter min lilla nattsäek, hvars innehåll (je-
stod af en skjorta och ett par kalsonger, som jag bar till 
mitt logis. Sen gick jag åter ut för att söka arbete. Detta 
hade jag öfveii gjort dagen förut men ej fått nägot. Men en 
ädel människa, som visste h vem jag var, skänkte mig tio 
kronor, med de orden: »det får Lundgren oss emellan.» Detta 
ord, »oss emellan» öfversätter jag med: »stöt ej i basun.» 
Namnet är icke glömdt, det är gömdt i ett tacksamt minne. 

Om aftonen när jag kom hem i mitt nya logis, funnos 
därinne två, jag vill ej säga hamnhusar, emedan de själfva 
kallade sig för »sjåare»; de presenterade sig som mina rurns-
kamrater Båda voro plakat fulla och klädda i drinkare-
paltor, men de brukade stora ord och stora »mulhänkar». Jag 
är ej at det fina folket, men jag tyckte det var ruskigt. 
i deras sällskap. Nu fordrade de, att jag, som var nykommeii, 
skulle bjuda, soni de sade, på ett giadt lag. De skulle nog 
bjuda sedan, fast de i dag ej fått något »jobb». Jag sade dem, 
att jag hade ondt om pengar, men det hade en af (len> råd 
för. »Herrn har ju två rockar : tag hit den ena, så, skall 
jag gå och juda på den» (juda = låna). Men hellre än att  
mista en rock, lämnade jag en krona. Den räckte icke. En liter 
kostade en och femton, och öl vore ej nog, de skulle väl ha 
nagonting att bita i också. Jag lämnade en krona till. med 
tanken att sedan vara dem kvitt, och den tanken slog in. 
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I)essa människor voro inga röfvare, de voro ärliga i sin 
fattigdom. Sent omsider lade vi oss. Jag hade ej legat 
länge, förrän jag fick känna ohjudna gäster. Jag sade: 
»jag Iror, att det är ohvra här». »Ja visst, men det är ej 
så farligt», svarade den ene kamraten; »jag låg i soffan 
några nätter, men bytte för att ej bli uppäen gratis !» 
Jag låg som i en myrstack och kastade mig hela natten 
utan att kunna sofva. Om morgonen bad Jag min värdinna, 
att hon skulle draga utaf för natten och gifva mig resi en 
tillbaka af de sju kronor hon fått. Men hon försäkrade, 
att hon gifvit ut för hyran hvarje öre och omtalade där-
jämte, att väggohyran är alltid värst första natten, emedan 
ingen på flera nätter legat i soffan. Till någon del var det 
sant. Jag var också för fattig att hetala sju kronor för en 
natt, och måste därför hålla ut till månadens slut, då jag 
flyttade därifrån. Men hvad för slags folk bodde jag dit-
tills hos? Min värdinna arbetade från sex om morgonen 
till klockan tio på kvällen och förtjänade mllan tre och 
fyra kronor pci dag. Hon lefde nästan uteslutande på kaffe 
och bröd. Smör nändes hon icke äta. Hon var liten, blek 
och till ytterlighet mager, hennes ålder var fyrtiosex 
r. Hon hyrde rum och kök, två små kyffen. Kammaren, där 

VI bodde, var så liten, att vi ej kunde gå förbi hvarandra 
uian att tränga oss fram. Tredjedelen af köket upptogs af 
hennes stickbåge. För dessa två rum, om de så kunna kallas, 
tre trappor upp i en af stadens smalaste och mörkaste gränder, 
där ett åkdon ej kan köra fram utan att hjulen måste gå 
i båda räminstenarna, skulle hon ge i hyra 260 kronor om året. 
Det tycktes vara bra hetaldt, men tre inneboende och sju 
kronor i månaden af hvar och en utgör 252 kronor. Denna 
arbctsamrna kvinna skulle varit lycklig, om inte Amor varit 
framme och afskjutit sina pilar i hennes hjärta. Men den 
man, hvars slalvinna denna kvinna varit i fyra år, var 
i mina ögon den råaste mnämmniska, som jorden ])är. En man, 
som slår sin välgörarinna, som mnisshandlar en älskande 
maka, förtjänar i sanning (].en domen. Mannen borde erinra 
sig, att han haft en kvinna till modcr, som natt och dag vakat 
öl vev hans späda barndom den iiy1i ning en man är skyldig sin 
nl(aler, borde han ock gifva dcii kvinna, som kärlek eller 
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andra omständigheter gifvit honom. Det finns elaka och 
trätgiriga kvinnor, men de äro icke alltid själfva skulden 
därtill, omständigheterna kunna ha gjort deni sådana. Men 
en man med karaktär misshandlar aldrig en kvinna. Det 
gjorde emellertid den lymmel, om livilken jag önskar tala 
några. ord. 

Miii värdinna var tjugu år när hon kom till Stock-
holm för ait lära sig sy och sticka. töcken. Allt gick bra. 
tills hon var fyrliotvå år. Då innästlade sig en gesäll hos 
liemie. Hon hade då, som hon sade, mycket kläder och peli-
ningar på sparbanken. De flyttade tillsammans, och det var 
meningen, att de skulle gifta sig med hvarandra, men det 
blef ingenting af därmed. »Första halfårct», sade hon, »var 
han bra, men sii bcgvntc han att supa. Söp upp först sina 
kläder, tog sedan undan för undan hvad jag hade och söp 
upp, och när jag icke kunde skaffa mer, slog han mig. Nu 
ligga vi i ett höra på köksgolfvet på bara trasor, icke ett 
bord el ler en stol ha vi.» Bädden och stickhågen var det 
enda, de hade. 1 ungherrarnes rum, där vi bodde, fan.us 
(let t\a stolar, ett rankigt bord, en skänk och en byrå, värdi 
högst toif kronor. Andra natten jag bodde där, vaknade 
jag upp mcd förskräckelse af slag 0(11 nödrop, jag rusade 
upp för att skynda ut i köket. Men mina kamrater voro 
vakna och frågade hvart jag ämnade mig? »Hör ni inte, 
att de slå en kvinna. därute ?» 

».Ja, hvad rör det oss ? Han klår henne för hvar gång 
han kommer hem om hon inte har mat och brännvin till 
honom. Seså. nu kastar han ut henne» - och se'n hief det 
tyst. Det var en af mina rumskamrater, som först omta-
lade, att herrn och frun voro gifta på stockholmska och att 
det var herrn, som gratis bodde hos frun, det var frun, som 
hyrt rummen och själf fick bet ala hyran. »Yu får hon klädaH 
och föda'n, själf får han stryk och blir utkasta,d.» 

Dagen (kirpå, när fyllhunden var borta, gaf jag in 
i samtal med min värdinna, och efter många om och 111, , 11  

omtalade hon sin lefnadshiistoria. Jag fraga.de  henne, om 
hon ville uppoffra sill b'fnadslyc'ka, sin sälihiet och sin 
heder endast för de två mässingsringam' hon ha.i' på sitt. 
ringfinger och i följd af hvilka hon kallades fru ? »Nej», 
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sade hon, » Lundgren vet icke hvad kärlek är, jag kan ej 
iefva honom förutan. Om han slår sönder mig i bitar, så 
älskar jag honom, och om han slår ihjäl mig, så förlater jag 
honom. Visst är det kallt att sitta i trapporna de långa 
vinternätl erna, men det har en öfvergång. För han är nog 
snäll ibland.» 

När en missh andlad ariel skvinna kan äga en sadan 
kärlek till ett odur till man -- hur djup och innerlig bör 
icke då den äkta kärleken vara hos eli älskainle lar  ? Men 
iletär nog med kärleken som med tron l)å da Ilitt ras 
st ärkas i lidandets skola. 

Jag sade, att den man, som misshandlar sin maka, 
är den råaste människa jorden här. Ordet rå är doek ej röt la 
namnet. Han är den f a r Ii g im s t e i ett krist.ligt samnhäl le. 
Tjufven, rånaren, mördaren, dessa äro moraliskt fördärtvade 
och skola själfva svara och lida för sina brott. Men han är 
likställd med upprorsmakare och charlataner, som förslå 
att försätta människors lidelser i rörelse, förstå all betjäna 
sig af andras andliga och moraliska svaghet er för att upp-
hetsa till strid och split, livars olyckliga följder drahba 
folket sjfllft. När de mänskliga 1 idelserna bli satta i jäs-
Tung, tirifvcr utföraremi dem hon som en svall våg. Man 
fordrar rättvisa, nien glömmer i hetsigheten hvad rätt visa 
är. Har något folk vunnit pa en upprorsstiftare ? Ja, fattig-
dom, (, lände och död. 

Inom fängelset har jag lärt niinigkunnighet, jag är käpp-
och paraplymakare, jag 1 betar i al la sorters metaller: guld, 
silfver, koppar. mnässing, föii cnmiing. i)ärföi slår jag skrifven 
som metallarbetare. Mcii jag är ej fullt kunnig i något och kan 
därför icke taga arbete på nagon verkstad. När jag fick de 
100 kronorna genom genciahdiekiören var det min tamike att 
sälta upp en repaual jonsverkst ad. Men jag fick snart lära 
mig att efter 10 års inneslul ning förstod jag ej rätt att be-
döma hur mycket St ocidial in förändrat sig. Den lokal, som 
förr kostade 100 kronor, kost nr 400 nu. Första ilagarna gick 
jag för alt få hyra ett litet verkstadsrum men att få sätta 
in en fil bänk el ler alt fa sniida och ha mia i en lokal, det 
later sig icke nu g~ hit gammal smedja ittoni 1 )anviks tull 
hade jag kunnat få hyra för 210 kronor första kvartalet 
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skulle betalas i förskott, jag visste att jag hade 30 kronor 
att lyfta på postsparbanken hvarje månad, sä länge de 
niohundra kronor räckte, som jag sammansparat under fyrtio 
år. Men det räckte icke. Någon verkstad fick jag heller 
icke. Jag gick och köpte mig en omgång kläder, 6 stycken 
skjortor, kalsoiiger, strumpor, näsdukar, m. ni. för 68 kronor. 
Hela mars månad endast flanerade jag för att se det nya 
Stockholm, och här var (lit för mig mycket att se. Jag tänkte: 
har Birger Jarl anlagt Stockholm, så har då Oskar dcii 
andre fullbordat det. 

Jag hade bl ifvit ett barn på nytt, allt ville jag se, 
smaka på allt hvad ätligt var; detta kostade, räknadt efter 
min kassa, stora pengar. Men en morgon tänkte jag: det 
här dagdrifveriet gåi icke an, du blir en buse som många al' 
dina kamrater. Nej, det skall ingen säga om mig! Jag gick 
till en lumpbod, köpte för tio kronor verktyg, gick i metall-
boden, köpte för 8 kronor nysilfver. Den första april flyt-
tade jag nära Boslagstuli, med tanken att därigenom komma 
ifrån mina vänner i staden. Här hyrde jag ett fuktigt 
kök, där jag tyckte del pasadc bra att sitta och arbeta. 
Jag skulle, menade jag, skaffa mig broscher och parasol-
ler till reparation. Jag bad nu min värd, som själf hyrde, 
att få sätta en bräda framför fönstret att lägga verk-
tygen på. »Nej, för all del, skulle husägaren få veta, att 
köket användes till verkstad, kunde jag få flytta, synner-
ligen som jag inte har betalt kvartalet.» Jag fick, som 
man säger, myroi' i hufvudet; hvad skulle jag göra? Jo, 
om jag kunde skrifva och stafva, skulle jag skrifva min 
lefna.dshistoria! Ja, tyckte jag, hellre än att drifva på 
gatorna, så försöker jag! Och i brist på annat arbete, i 
ett kök högt upp på Surbrunnsgatan, begynner jag min 
mörka lcfnadsteekning. 

De tre första månaderna hann jag halfviigs -- sedan 
Jag rifvit sönder tvn g'angcr sa mycket, som jag fann oläs-
ligt. Då insåg jag dock att skrifva och bränna upp ej 
kunde gå i längden. Den första juli fick jag lyfta mina 
30 kronor på postsparbanken. Däraf betalade jag 10 kronor 
till min värd, som jag \ar skyldig för juni niånads logi, för 
fem kronor köpte jag verktyg, som jag ansåg fattas mig. 



en kappsäck kosta dc en krona. 1 kappsäcken packade jag 
nu verktyg och materialer, det blef en tung börda. En 
mindre riattsäck med linne band jag tillsammans med kapp. 
säcken. Och med den på ryggen - med nattsäcketi p 
bröstet, vandrade jag till ångbäten. 2 all Enköping, den andra 
juli, klockan toll på dagen. Då hade jag toll kronor i fi(kfln, 
därutaf skulle 1: 50 afgå till biljett. 

Till Enköping ville jag för att besöka den kyrkogård, 
där min moder hvilade, och för att om möjligt få se en 
skymt af hennes graf. Den tredje juli gick jag där och 
läste på kors och monumenter, mcmi den jag sökte, fann 
jag icke. Månget annat välbekant namn från min barndom 
mötte mig däremot och jag tänkte högt: »Jasit, du är död, du 
med 	frid vare öfver dig, du var snäll, medan du lefde.» .J og 
frågade en kyrkogårdsarbetare, om han visste hva.r fru Z. 
hvilade? Han frågade när hon dog. 1853, blef mitt svar. 
»A 	då skall herrn inte söka, för det kan ligga både i iv 
och fyra på samma pias, där hon lades ; under 47 år på en 
sf adskyrkogård iii' det myckel orngräfningar.» Aftonen sani-
rna dag gick jag från Enköpnig. Min afsikt med denna resa 
var, att som jag icke kunde få arbete i Stockholm, skulle 
jag ut på landsbygden för att på herrgårdar och i bond-
gårdar erbjuda mig att laga och förtenna allt som brist-
fälligt var. Därför hade jag en tung börda med niaterialer 
och verktyg med mig. Af en sådan resa lofvade jag mig 
mycket. Jag, som icke varit på grön kvist på många år, 
sliille ju nu också få bada i öppet vatten, fiska och plocka 
smultron. På 40 Sr hade jag icke sett sådana.; nu skulle jag 
själf få plocka dem Mccl dessa illusioner lämnade jag Stock-
holm. 

Från Eriköping ämnade jag mig till Strängnäs, men för 
att komma dit måste jag till Jursla färja för att där mot 
25 öres afgift komma öfver till Aspö. Onsdagen den 4 juli 
regnadc det mer och mindre hela dagen, jag blef våt inpå 
bara kroppen. Nattsäck och kappsäck blef vo genombiöta. 
Men deti a var ett intet, för det kunde torka igen ; en annan 
cifam enhet var värre. Om affonen var jag inne på fem 
olika, släl len för att. mot lwtaln ing få na.t.t.kvarf er. Men 
det svarades öfverallt: »Nej, här får ingen ligga.» Jag 
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bad att få sätta mig i en vedbod medan regnet gick öfver. 
»N'ej, gå. någon aiinan stans.» På femte stället frågade jag, 
hur niönniskor kunde vara sä härdhjärtade och ej låna en 
i esa nde natt härbärge, helst när han ville lömtina dem sin 
spa rt)anksbok med 700 kronor uti ? »Ni har själfva La in». 
sade jag. »1 rar ni ej att dessa kunna blifva husvilla ?» 

»Jo», svarade mannen dör, »det vet jag nog ... men 
hiarolien, vår hushonde, har förbjudit sina imilerlydande att 
1 ana nägomi 11 as, och gjorde vi det, kunde vi själfva bli ['va 
husvilla,» 

Jag frågade bur långt barons ägor sträckte sig l Sv»- 
ret blef: mer än halfva socknen. Inoin mig uppstod den 
fan ken: den man vill jag se och tala vid, som rår oro eli 
halt kyrksocken och icke tillåter en fat tig siattoi'pare al 
lan» en människa tak ölver hufvudet, icke en,., i vedboden 
.Jag frägade karlen 0111 det var långt till hei'rgiirden och 
0111 baron var hemma ? »Ja», hief svaret. »baron korn hem 
i gar och liii Iierrgården härifran kan det blott vara en 
dryg Ijlirdingsvag om herrn kan hitta genvägarna.» Han 
beskrcf dem och jag gick dem. Klockan halt 110 pil a tt onen 
\ ar jag vid herrgården. Det siridregnade. Karaktärsbvgg-
ningeri var en liten anspråkslös hyggna(i. Jag gick in i 
först ugan ou'Iu träffade en flicka. Henmie frågade jag, om 
det läte sig göra att få tala vid baron ? >.J ag skall höra 
efter», hief svaret. Snart kommer flickan och her mg vara 
god och stiga in. Jag var icke biyg, det var ej den första 
baron jag talade vid, och utan alla formler tog jag ordet 

»Är detta herr baron ?> 
»Ja,» 
»,\ r det sant, att heri' hai'on har föm'bjudit »rna under-

lydamide att härbärgera nagon, som gar vägen Iranu och 
vill betala för sig och därtill soin •  säkerhet lämnar dn 
»pari)anksbok på 700 kronor ?» 

\1 ed dessa ord sticker jag den våta boken till baren ii 
Han ser i boken, det stämde öfvercns mcd hvad jag uppga 
boken fick jag tillbaka med de orden: »Det är sant, jag li:ui' 
förbjudi t dciii att hysa tiggare och landssti'ykare, »om di' 
lägga piu hiöskullarna. diii' de ligga och i'öka cigarretter -- 
hur furt kan icke en sädan täml(Ia eld !» 	

4 
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Iot 	ett .äidaiil argunon 1 hadejag i nI et all säga. Iv 
det var sant; det har liäiidi och kan liiinda. Baronen sade, 
att han ieke har nekat (1(111 att hiörbärgera ordentliga män-
niskor, »som jag kan anse el vara. Il vilken äi ni oh livail 
am.nnar mii cm ?» .1 Og sade liononi, alt jag vore nittalla ihel are 
och ämnade mig till Strängnäs, men att jag sökte arbete 
pli herrgårdarna som reparatör. Baron sade, att han icke 
hade något arbete att ge mig, då ian skickade »il 1 iii i iii 
staden. Nu frågade jag baron om han kunde säga mig 
livar jag skulle fi ligga öfver natten 	Baron visade mig 
till rättaren, med hälsning frdn honom, »för det hr en sii iiII  
karl», tillade baron. ilättaren stod i sin förstuga, efter det 
regnade alltför niyeket för att gå ut, för dem som ej vore 
tvungna därtill. .Jag repet ciade baronens ord för rättaren. 
Han sade, att han skulle fraga sin hustru. Men hustrun 
svarade tvärt: »Nej, vi ha för trångt för att kunna taga 
emot främmande.» Nu visade rättaren mig ner till sjön, 
där del I:åg en statkarlsbvggning. »Hälsa från mig, så 
får herrn ligga där.» Jag gick till det anvisade stället 
och knackade på fönstret; folket låg, då klockan var öfver 
tio. En karl kom ut och frågade hvad jag ville. .1 ag 
repeterade rättarens ord. De hade hör rnera gehör med 
sig än hvad baronens ord hade hos rättaren. Mannen sade 
helt lugnt: »Stig in da. - Du får väl stiga upp (la, mor», 
sade han till sin hustru, »och laga att herrn får något att 
ligga på.» Utan knot steg hustrun upp, tog litet ur sängen, 
litet från barnen och bäddade åt mig på golfvet. Jag 
klädde utaf mig, de våta kläderna hängde hon i spisen 
till torkning, och jag sof sedan godt tills jag väcktes om 
morgonen med en kopp kaffe. Klockan var då lialf sex. 
Skjortan var då, torkad i bäddcn, men kläderna voro långt 
ifrån torra. Det var ju dock (len 5:e juli på morgonen och 
dagell var lång, de skulle nog torka. Jag frågade hva(1 
jag var skyldig. Hustrun sade, att jag fick gifva llva(l 
jag ville; jag hade icke rdd att gifva henne mer än 50 
öre, ehuru hon var värd mycket mer för sin godhet. Om-
kring tre kilometer därifrån låg en ångbåtsstation, båten 
skulle gå till Strängnäs klockan 8 på morgonen, och på den 
gick jag. Det kostad 50 öre.1 Strängnäs u ja 	 idaggm  



på stadens enda krog, det) dyraste middag jag till dato för-
tiirt ; 82 öre för en liten tarflig portion mat utan brännvin, 
till maten förtiirde jag en haitva Strängnäs-öl. som icke 
kan rekommenderas till en stockholmare. Samma dag gick 
jag från staden. Nu hade jag 4 kronor 18 öre i fickan, 2 
kronor gingo i Enköping till mat och logi, d et senare kos-
tade 1 krona; 25 öre betalade jag för mitt första nattiogi 
på landet. Att beskrifva alla irrvägar jag gick för att 
söka arbete vore tröttande att höra; nog af, jag var i Malm-
köping och i Nyköping och korn slutligen till ett gods, 
som hette Alberga, 4 mil från Norrköping. Där vid Ål-
berga fick jag af medlidande förtenna två kastruller, det 
var min första och sista förtjänst på landsbygden. lör 
de två kastruller jag förtennade fick jag en krona och tre 
goda mål mat. Jag sade att jag fick arbete af medlidande, 
och det ger mig anledning här omtala mitt beslut att aldrig 
tala osanning, i all synnerhet icke till mina arbetsgifvare. 
Om detta beslut har varit mig till gagn eller skada, får 
läsaren af dessa rader själf i det följande afgöra. Från 
Alberga gick jag 2 mil till Sandviken, en lastageplats, där-
ifrån på ångbåt till Norrköping. Men nu var jag utmattad, 
hade stora sår på fötterna af ovana att gå, därtill hungrig 
och ledsen. Vid Norrköpings tvångsarbetsanstalt fanns en 
hefälhafvare, som jag många år gått under och som alltid 
varit human mot fångar. Jag besökte hononi, han frågade 
mig hur jag hade det. Jag sade som det var. Befälhaf-
varen L. rådde mig att samma afton gå på ångbåt åter till 
Stockholm, pengar till resan skulle han då själf bestå. Jag 
insåg det rätta häri och bad att få låna 3 kronor till i början 
af augusti månad, då jag får ut mina 30 kronor; till skänks 
ville jag ej hafva dem, för till denna dag har jag aldrig 
tiggt för ett öres värde, hvad hända kan, vet jag icke. 
Jag har stor antipati för friska karlar, som tigga. Jag 
fick låna de tre kronorna, och efter två timmars vistelse 
i Norrköping var jag åter på väg till Stockholm. Den 16:e 
juli klockan sju på morgonen var jag där med en krona på 
fickan och alla verktyg och materialier på ryggen. Hvart 
skulle jag gå? Det rum, där jag sist hade bott, var upp-
taget. Jag gick till Kindstugugatan, och här i ett rum 
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ur resande fick jag sitt ta milt bagage ; 50 öre för natten till-
sammans med 5 sI ycken karlar. Nu var det midt i som-
inaren. och nog skulle jag i Stockholm fa arbete. 1 1 vö 
ilagur gick jag tia n arbelsgifvare liii arhel sgi lvare. Få de 
ställen, diii jag kunnat fa arbete, fragade de livar jag sist 
arbetat. Jag visade da mil t präst betyg för all slippa svara 
att jag korn från Langholmen. »ii är star all ni saknar med-
horgerligi förtroende för allt id. Hvad har ni da gjort ?» 

»Drap och stöld.» 
»Och då tror ni, att jag vill ha en sådan i mitt arbete? 

Nej, adjö med er!» 
Dylika och ännu svårare ord var det vanlåga svar jag 

fick men somliga l)IOtt ruska ile på liufvudet, när de firigo 
veta hvern jag var och lämnade betyget tillbaka med ett 
lakoniskt: Nej, jag har intet arbete at er. Älen det gifves 
intet här i lifvet utan motsatser. Äfven så. här. Direktören 
på Separator sade, sedan han fått veta hvem jag var: »Något 
arbete har jag icke att ge eder, men här skall ni få»; och 
därmed ger han mig 5 kronor utan några förcbråelser. Sedan 
gick jag till en annan direktör och frågade honom om arbete. 
När han fått veta hvem jag var och huru länge jag varit 
fånge, sade han: »Ni skall gå till försörjningen, till arbets-
inrättningen, jag vill inte ha er, gå, gå !» Denne heders- 
man, som sades ha björnar och vargar under sin uppsikt, 
tycktes bli uppskakad blott af att se mig; och då far man 
icke undra öfvcr, att bönderna icke ville anförtro mig sina 
kiirl till förtenning, sedan de fått veta hvem jag var. 

Nu hade jag från morgon till kväll tv» dagar å rad sökt 
arbete men icke kunnat fa något. Ett litet rum för 12 kronor 
i månaden hade jag nog hyrt, men som jag inga pengar hade 
kunde jag icke få flytta dit. Mcd den femma jag fått, skynda-
de jag mig emellertid till min blifvande värd och bad honom 
laga den till att begynna med. som han ock gjorde. Nu hade 
jag tak öfver hufvudet, som man säger, och därtill en-
samt rum; och detsamma har jag nu haft i 8 månader. 
Nr jag betalt på hotellet hade jag 35 öre kvar; 15 öre 
hade jag ätit upp. Tredje aftonen lade jag mig så godi som 
fastande, på morgonen förtärde jag ett 4-öres bröd, det 
var allt för den dagen. 
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Oni natten låg jag oili tänkte pa skichclseriia i 1 if vet 
hvilhen lyx och livilket elände här finnes och livilken o-
lycklig människa den är, soni har suttit i fängelse, till dess 
släkt, vänner och bekanta hunnit gå till sina fäder ! Han 
är gammal, öfvergifven och föraktad. Endast penningen 
är (lul talism an, som öppnar (lörren för honom, ingen säger 

Lilkomnien, ingen räcker honom cii hjälpsam hand 
Jag hör ett eko i fjärran, som säger: du fick in 100 

kronor till hjälp, du skulle ha huslidliat. Dessutoni finns 
det skyddsföreningar för frigifna fångar. Människorna ha 
dock högst olika äsikter. Min är, att den människa, som 
kan och får arbeta, och likaväl tigger, är en tjuf i mindre 
skala ; och jag har föresatt mig, med Guds hjälp, att inte 
göra del soni lag kan (löma. Denna natt var jag ändå fres-
tad att skrifva mig ett falskt arbetshetyg, för att jag 
skulle kunna fil arbete. Jag trodde mig se, att safli1iflgefl 
för mig ej var rätta. metoden att på ärligt vis komma 
fram i världen. Men jag kom att tänka på Älberga, för 
äfveri där svarade jag sanningsenligt på tillfrågan hvem 
jag var. Husfrun där och hennes son fingo läsa de 45 sidor 
af min lefnadsterkning, som jag hade färdiga och med mig; 
därför sade jag, att det var af mnedlidande jag fick mat 
och en krona, för det jag förtennade tvd kastruller. Jag 
tiim).kte ock på herr patron Neumöller ; för 41 är sedan seg-
rade ju sanningen inför honom. Nu uppstod en liflig tanke 
hos mig: jag kan undra, om herr Neumtiller iefver ? -Jag 
skall gå dit i morgon ; det är en, som jag kan tala sanning 
för utan att bhifva. nersmulsad. Men vid närmare efter-
tanke sade jag mig, att ifall han inte är ensam, så skola 
andra höra hvad jag säger. det vore inte bra. Han talade 
inte sist om hvem jag var. Jag skall skrifva och tala san-
ning för honom. Och mccl dylika kråkfötter soni det här 
är, skref jag ett bref till herr patron Neumillier och om-
talade hvar jag varit (le 41) åren sedan jag sist arbetade 
hos honom. Att jag skref till den ädles son, det visste jag 
sannerligen icke. Men sonen var icke mindre högsinnad 
än hans gode fader var emol mig. 

När hrefvet var skrifvet, gick jag till bryggeriet. Men 
det fanns ej sten på sten af det bryggeriel jag kom ihåg. 
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Jag frågade en arbetare om gamle patron Neumiiller ännu 
lefde? »Det var många år sedan han dog», svarades mig. 
För mig var detta svar ett sorgebudskap; de förhoppningar, 
i hvilka jag under den sömnlösa natten hade invaggat mig, 
föllo i grus. Skulle jag någonstädes ta hjälp, hade jag ju 
tänkt, så skulle det vara hos Neunifiller, och nu var denne 
min välgörare (löd. Jag kom af en händelse att fråga hvem 
som nu rådde om bryggeriet. Det var ett bolag, och sonen 
till gamle Neumiillcr är dess disponent. Jag frågade vidare: 
»Hurudan karl är han ?» »Jo, han är mycket snäll.» Jag 
sade: »Då brås han på fadern, för han var också mycket snäll.» 
Och därmed bad jag honom visa mig till kontoret. Här 
frågade jag, om disponenten var där. »Nej, men han kom-
mer snart.» Jag gick ut i förstugan och väntade där. Snart 
kom en herre och jag frågade om det var patron Neumnidler. 
»Ja», blef svaret. Jag lämnade brefvet och tillsades att 
följa med in på kontoret. 1 ett ruin innanför detta gick herr 
disponenten in och här läste han min bikt. Nu låste han 
dörren mellan lokalerna, så att kontorspersonalen ej skulle 
höra hvilken jag var. Hvad kan kallas humanitet, om ej 
detta? Det visade att disponenten icke ville svärta mig 
för andra människor. Det smärtar otroligt, när arbet.sgifvaren 
högijudi talar om, hvilken usel människa han har framför sig, 
och slutligen säger: jag har icke arbete åt er. Det är ej 
nog att den fallne skall blygas för den mäktige, han får 
ock blygas för dennes åhörare. Äro dessa arbetare, så ska-
das jag mer än hvad å.syftadt var, ty 'får jag arbete någon 
annanstädes, så träffar jag förr eller senare på något t. ex. 
matställe, någon som har hört hvem jag är, och då dröjer 
det ej länge, förrän jag får höra: »Att jag skulle komma. 
att arbeta i lag med långholmare, det kunde jag aldrig 
trott !» Och för detta, långholmaren får hastigt försvinna. 
Det är detta, som gör att mången frigifven lämnar en 
god arbetsgifvare, som det tyckcs, utan orsak. Det är de 
där få orden: Medborgerligt förtroende förlustig, son' för-
orsakar flera å.terf all i brott än livad öfverheten tror. Den 
som i femtio år dagligen varit tillsammans med brotts-
lingar, den vet huru brott alstras och hvarför återfall ske. 

En gnminoj lifstid/nyes själfbioqo//. 	 9 
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Men det var icke on> detta jag skulle tala. (kl VOV ola 
herr disponenten Neumiiller som, sedan dörren var tillslut.en, 
sade till mig: »Jag har intet arbete till er, ju får gå och 
höra efter annanstädes.» Jag omtalade då, att jag varit på 
landsbygden och på många ställen i Stockholm, men att 
jag ej kunde få >ågot arbete. »Hvad är orsaken därtill ?» 

»Jo, så fort jag visar detta» - och därmed lämnade 
jag mitt prästbetyg till herr disponenten - »är jag antingen 
för gammal eller ock hehöfver man mig icke.» 

»Men ni har 30 kronor hvarje månad att få på post-
sparbanken och det tycker jag, att ni i er ställning 
kunde lefva på.» Jag svarade att tvätt och husrum 
lade 13 kronor i mänaden och att 17 kronor icke räckte 
lefva på. Han stod och såg på mitt prästbetyg; »det 
här», sade han, »att ni är metallarbetare; kan ni gänga rö>: 

»Ja», blef mitt svar. 
»Då skall ni få stanna, för sådant arbete ha vi, men 

för huru länge, det kan jag ej nu stiga. Uppför er blott så, 
att jag kan gifva er ett bra arbetshetyg när ni slutar, så 
att ni slipper visa det här.» Han insåg att det var präst-
betyget, som var orsak till att jag icke kunde få arbete; 
därmed fick jag igen betyget tillika med det brcf jag hade 
lämnat, för att det ej skulle komma i obehörigas händer. 
Var ej detta högsinnadt, att ej vilja blotta dcii fallnc ? Jag 
frågade, när jag fick bcgynna arbeta? Och svaret var, i 
likhet med gamle herr Ncumiiller: »Nu genast, gå ner till 
maskimmisten, så kommer jag snart efter.» När jag skulle gå 
ut, tillfrågades jag om jag hade några penningar att hjälpa 
mig med. Jag ägde icke ett öre, och därför svarade jag: 
»N ej.» 

»Här skall ni få af mig, så ni kan hjälpa er fram till 
lördag, då ni får aflönimig.» Därmed fick jag tre kronor 
till skänks; och nu den 20 juli begyrite jag arbeta. När 
lördags afton korn, fingo de extra arhetarne sin aflöning och 
jag i likhet med dem 30 öre i timmen, som utgjorde 3 kro-
nor pr dag. På fyrtio år hade dagspcnningen fördubblat sig. 
Mcn åtminstone den gifte arbetaren har däraf ingen vinst, 
då ju allt hvad hami skall köpa för sig och de sina ocksa 
stigit i pris. 
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Sedan jag i tvenne månader arbetat med sådant soul till-
hörde maskinen, blef jag eldare och arbetade 1 ol 1,  Ii iii niar 
i dygnet, från åtta till åtta, ena veckan oni natten, andra 
veckan om dagen. Uni söndagarna siod maskinen. (lit hy lii' 
vi två eldare turer. 1)etl a arbete innehade jag uiiinunare 1 vii 
månader utan den ringaste anmörkning. .1 ag hade ej anfört 
detta., om det icke stått i mitt betyg, och hade heir disponeui-
ten varit lika fördomsfull, som många af dem jag sökte arbete 
hos, hade jag omöjligt kunnat, enligt deras åsikt., ha gjort 
mig jförtjänt diiraf. 

1 början af november månad sade herr disponenten till 
mig, att jag fick sluta, då den eldare, som var före mig 
skulle få återtaga sin plats, men jag finge foettara till den 15 
i denna månad. »Jag kan», sade han, »icke intaga er som 
ordinarie, arbetare, ni är för gammal, vårt bryggeri under- 
håller nämligen sina sjuka; men mii skall få ett betyg, sådant 
att ni diirpå kan skaffa er en plats» och jag fick ett vackert 
betyg, livaruti det bland annat står, att jag var absolut 
nykter, och det är sant, ty på. de fyra månader jag var där, 
smakade jag icke någon spirituosa. Men detta betyg var ju 
ändå för mig en dödsdom. 1 maskinrummet fällde jag bittra 
tårar, jag skulle åter ut och söka arbete hos kärlekslösa männi-
skor I-Iör var jag ansedd som en människa, icke någon sida-
blick, inga snäsor af någon, jag var ansedd som en arbetare, 
dubror med många, men ovän med ingen. Jag tror ej, att det 
fanns någon inom bryggeriet, som visste annat än att jag 
var en hederlig människa, ty då hade jag nog fått höra det. 
Den 15 november 1900 fick jag sluta. Soni jag i juli månad 
icke kunnat få något arbete, så ansåg jag det nu desto mera 
ogörligt, och därför hörde jag icke ens efter. Jag hade sam-
mnansparat hos Neumilliers så mycket, att jag med god hus-
hållning kunde draga mig fram fyra å fem månader; det 
öfriga lämnade jag i Guds händer och begynte på att fort-
sätta min lefnadsteckning. Men den 8:e januari om aftonen, 
sedaa lyktorna voro tända., kom jag gående på Nytorgsgatan 
ii söder, då jag fick höra någon säga: »Godda.g Lundgren, 
har han fått något. arbete ännu ?» »Nej», blef mitt svar. 
»Kom då ned på kontoret nästa vecka, skall Lundgren få 
arbete, vi skola då begynna ta upp is.» 
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Hvem var denne, som bjöd arbete till den olycklige ? 
Midt i vintern, då tusentals så kallade »ärliga» människor 
gå sysslolösa? Jo, det var herr disponent Xeumftller, som 
såg mig på gatan. Jag såg icke honom, förrän han hälsade 
på mig. Inom mig tänkte jag: skall Neumliuler vara min 
skyddsengel? Ty detta bevis af godhet mot en så djupt 
sjunken människa, som jag är, torde vara enastående Oni 
hvar och en efter sin förmåga visade sådan godhet mot den 
friifiie, skulle återfall i brott till stor del förekommas. Det 
är således icke allenast individen, som åtnjuter detta goda - 
hela samhället har sin andel däraf; och därför säger jag till 
dig, du frigifne fånge: lyft på din hufvudhonad, när du 
möter en cuiniiller 

Det var dcii 8:e januari jag blef tillbjuclen arbete. Ett 
par dagar därefter sjuknade jag, men den 11:e kunde jag 
gå till kontoret och tacka för det goda, som blifvit mig be- 
visadt. Jag omtalade då ock, att mitt bröst viirkte och att 
det troligen var sista gången jag hade äran att tala med 
herr dispondnten. Han sade då till mig: »Om Lundgren 
blir frisk och icke kan få arbete annorstädes, så korn hit»; 
och därmed adjö. Det var fjärde gången en hjälpsam hand 
ville hölla. mig uppe. Och hvad är jag, som samma person 
så kan förbarma sig öfver? 

Det är i dag, när jag anför detta, den 18 februari, 
och jag har varit sjuk sedan den 14 januari Mesta tiden 
har jag legat till sängs i mina rum. Det låter stort, men är 
i verkligheten litet. Där jag bodde i januari fick jag näm-
ligen icke bo kvar, de ville icke hafva i sitt rum en som 
låg sjuk från morgon till kväll. Jag måste flytta. 1 en 
tidningsannons såg jag, att i 22 Roslagsgatan var ett rum 
att hyra: och jag hyrde det af en fatt.ig murar familj. De 
ha fem små barn, mannen har icke haft arbete på flera 
månader, och de voro tvungna att hyra ut det lilla rummel 
innanför deras, för 12 kronor i månaden. Själf skall jag 
hålla mig lampa och fotogen, tvål, m. in. 

Men för ett par dagar sedan blef jag tillsagd att flytta, 
när månaden var slut. icke heller de ville hafva till hyresgäst 
en person, som ligger och sil ter hemma från morgon till kväll; 
barnen äro vana att vara i rummet, och de vilja ha en 	

1 
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i31,1 som är borta om dagarna. Det är andra gången jag 
blir hemiös för sjukdom. Att det smärtar mig, torde ej någon 
undra på. Alen jag må tacka Gud, att jag nu är på bätt-
ringsväg, jag kan sitta uppe hela dagen för att fortsätta 
min lefuadsteckning, och frän det ta rum är jag nöjd att 
flytta. Mitt värdfolk är mycket fattigt, de köpa tre liter 
stenkol i taget att laga mat och elda två rum med; jag har 
vanligen 12 graders värme om aftonen och 9 å 10 på morgo-
nen, när jag kläder på nlig, backar jag tänderna af kyla. 
Men jag klagar icke på mitt värdfolk, de ha det kalla i 
själfva, ehuru de äro sju, som sofva i ett litet 
må jag tacka Gud och en ädel människa, att jag ännu har 
kvar a min besparing till en manads hyra hvart det än 
bär. Jag har 2(.) kronor och får 30 från postsparbanken 
den första mars att lefva på under månaden och det är mån-
gell, som har mindre. -Alen med två friska armar och en god 
vilja bör människän kunna hjälpa sig. Denna sjukdom har 
kostat mer än hvad jag som frisk beräknade. Kusken som 
körde mig från Katarina till Roslagsgatan: 2 kronor, en 
lampa dito 2. Läkarearfvode, medicin, m. ni. ; dessa utgifter 
beräknade jag icke som frisk. Skall den sjuke liafva ett 
bud efter mat eller dryck, vill budet hafva mer för sitt 
besvär än varan kostar. Jag vill anföra ett exempel: Om 
Jag skickar efter en liter miiltidsdricka, som kostar sex öre, 
vill budet hafva tio öre för sitt besvär, såvida det ej är 
ett barn, som är glad vid själfva slanten, då kan man afspisa 
det med en fernöring. Men då kan man ock befara, att flaskan 
ligger sönderslagen på gatan och barnet kommer hem grå-
1 ande. 

Dessa utgifter hade jag ej behöft göra, om ej det med-
lorgerliga förtroendet fattats mig. Andre stadsläkaren sa-
de, att han icke kunde hjälpa mig, såvida jag icke ville 
bli intagen på Arbctsinrättningens sjukhus. Men jag ta••nkte: 
hellre dö i lag med kråkor och korpar än ibland dessa olyck-
liga, som jag hört ligga inom lås och bom. Då stadslitkaren 
hörde, att jag icke ville till inrättningens sjukhus, sade han: 
»go då till roteman och begär ett betyg af honom att ni 
öm medellös. gå sedan till distriktsläkaren, så äger han rätt 
att gifva eder medicin eller taga in er på sjukhuset». Men 
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jag var icke inskrilven i den 1(11 c, där jag bodde, 0(11 min 
värdinna sade att »för 14 dagar är det ej värdt att skrifva 
in sig i roten, och längre får ni icke bo här.» När jag kom i 
21 roten på norr, gick jag till roteman för att skritva in mig: 
men sedan han sett mitt prästbetyg, sade han med harsk 
stämma: »skrif ut er först från Storkyrkan» - och jag fick 
mitt betyg tillbaka. Den femte maj 1850 begick jag min 
första nattvardsgång, och den senaste den elfte mars 1900 och 
har icke under dessa 50 år varit utstruken ur Storkyrkoför-
samlingen. 1848 blef jag där inskrifven och önskar stå där 
mina återstående dagar. Således vill jag icke skritva ut mig 
därifrån. Och sedan jag nu dter blifvit frisk, är min enda 
och största önskan att få arbeta för mitt lifsuppehälle. 

Härmed afsiutar jag min mörka lefnadsteckning och fra 
gar bloti: livaraf kommer det sig, att en del människor få 
vandra en så törnbeströdcl stig från vaggan till grafven ? 
Är det som psalmisten säger, att det är människan förelagdt 
innan hon född var, hvad hon skall genomgå ? Bort med den 
tanken 	då skulle den borgerliga lagen icke hafva rätt att 
straffa missdådare och att skydda samhället för dess fiendei. 
Nej, bort med den tanken; grunden och orsaken, att indi-
viden faller och lider måste sökas på helt andra områden. 
Det kan ej förnekas, att på lifvets slippriga väg ligga många 
stötestenar, som mången dittills g.od och redbar människa 
icke kan kringgå, och hvarför ? Jo, hon har utsått ett frö, 
som måste bära frukt, äfven om den är ond, och har hon ej 
i tid tillintetgjort det, så är det nu för sent att gråta 
och bedja, hon måste falla - såvida hon icke vill göra 
som en inbrottstjuf, stiga in i evigheten utan att vara kallad. 
Mcii lika visst som den enskilda människan utsår sitt frö 
till godt eller ondt, lika visst är ock, att föräldrar och 
barnauppfostrare så godt eller ondt i b ii r n e n s hjärta. För-
äldrar tro ofta, att barnen icke höra, icke förstå eller kunna 
uppfatta hvad de tala eller göra. Men de föräldrar, som så 
tänka, de så lätt dåliga frön, som med tiden mogna. Barnets 
hjärna kan liknas vid en fonograf, den tar emot alla ljud 
och intryck, men lämnar ej något däraf ifrån sig, förrän 
det vidröres af en annans hand. Jag har bott i tjufvens 
och drinkarens hvbblen, - ty h e ni få de ej kallas: tjuf- 



135 

vin har sitt hem i fängelset, drinkaren sitt på sj ukhus och 
ai'betsinrättningar - jag har sett huru de uppföda sina barn 
och jag beder dem som skola sörja för samhällets bästa, 
att de må använda all sin omsorg på dessa barns uppfostran, 
att till äfventyrs det lilla olycksfrö, som kan vara nedlagW 
i bariialijärtat, ej kommer till mognad. Ty är en fader eller 
en moder begifven på dryckenskap, så blir barnet lätt begif vet 
på detsamma. Jag har hört små barn, som ej kunnat tala rent, 
ropa efter brännvin, när de sett andra förtära det. Är mo-
dern begifven på andra olater, så får i de flesta fall barnet 
desamma; det finns barn på 3 å 4 års ålder, som snatta och 
ijuga och neka fräckt för sanningen. Att dessa barn i sina 
hem fått höra eder, osanningar och förtal, är sant; men de 
ha icke sett några olol'liga tiligrepp. De ha alltså en med-
född mani till vissa olater, och dessa olater få ofta en otrolig 
brådinognad hos det beklagansvärda barnet. 

Man säger ju ock, att det onda insupes med moders-
mjölken. Vore det blott så, skulle de barn vara skyddade, 
som icke ha legat vid någon moders bröst. Jag är en af 
dem. Det oaktadt har Jag haft min moders alla olater fullt 
utpräglade. Min moder var en arbetsam kvinna, men itäf-
tig till ytterlighet, egensinnig, misstrogcn, kunde på en 
gång gråta och le; och för dylika olater har jag att tacka 
mitt långvariga lidande. 

Det gifves människor, som tro att riset och käppen 
är det bästa medlet för att uppfostra barn; men af egen 
erfarenhet förnekar jag det. Med det mediet kan man nog 
kväfva det onda i den gestalt det visat sig, men det upp-
rycker det icke med rötterna. Tänken eder, 1 föräldrar, det 
lilla barnasinnet, det fruktar icke Gud, icke heller männi-
skor, men det fruktar käppen; det blir därför barnets be-
räkning att kunna göra det eller det utan att förLiidrarne 
skola få veta det. Blii' barnet misstänkt, eller kanske ta-
get på bar gärning, så nekar det för det begångna felet - 
och hvarför? Jo, af rädsla för käppen. Det är fruktan 
för straff, som frammanar osanningen, och när dessa barn 
komma från föräldrahemmet för att på egen haut försörja 
sig, då frukta de polisen och fängelset - men kunna de endast 
se sig goda att kringgå dessa, då anse de sig kunna göra 
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hvad som helst. Snart träffa de en stalibroder, uppfödd i 
samma sedelära, de igenkänna livarandra som själafrLLndr, 
de läsa hvarandras tankar och behöfva icke tala många ord 
förrän de äro eniga: det är lättare att stjäla än att arbeta, 
det är endast polisen vi ha att akta oss far. Alen det finnes 
visst ingen af dessa, som så snabbt inträda på brottets bana, 
som vet att i hvarje brott ligger ett ovillkorligt straff; 
och detta äfven om det onda den gången skulle lyckas dem. 
Det brott, som ej blir upptäckt, är nämligen en lockfågel, 
som lockar andra efter sig, »för gick det bra sist, så går 
det bra nu». Alen 1, beklagansvärda mödrar, som besöken 
edra barn i fängelset och söken tröst i tanken: »mitt barn 
har blifvit förledt» - jag har med vemod sett i edra tår-
dränkta ansikten huru 1 frågen eder själfva: »har jag va-
rit för hård eller har jag varit för efterlåten mot mitt olyck-
liga barn ?» Den frågan kunnen 1 kanske icke själfva rät-
teligen besvara. Men den soin i 68 år gått i nödens och 
brottets skola, den torde kunna svara eder: 

»Hafven 1 icke uraktlåtit det nödvändigaste för att 
hetrygga barnets framtid? Hafven 1 icke försummat att 
inplanta en sann gudsfruktan i barnets hjärta? Hafven 1 
icke underlåtit att för barnet omtala att det har en skydds-
ängel, som vakar öfver det och att denna skyddsande ser 
och hör alla deras förehafvanden, äfven deras tankar? Lären 
barnen att frukta Gud från den späda åldern - då skolen 
1 kanske aldrig behöfva begagna ris eller rotting. Det största 
arf föräldrar kunna gifva sina barn är en iefvande och 
sann gudsfruktan. Tron icke att edra barn bli några idioter, 
för att de frukta Gud mer än käppen. Dessa i Gud lef-
vande barn äro de gladaste bland de glada, och de kunna 
icke vara annat, ty de ha ej något att rädas för.» 

Men huru skola föräldrar kunna gifva sina barn det de 
själfva icke äga? Här gifves ej något kryphål att und-
komma i. Föräldrar ha två ting att välja på: att gifva sina 
barn till pris åt världens ondska, fängelse, hospital, arbets-
inrättningar och en kvalfull död - eller ock måste de gå 
dit de önska sina barn. 1 måsten själfva fly till Gud 
och i bönen medtaga edra barn, och om 1 fortfaren med 
detta är jag öfvertygad att edra lefnadsförhållanden skola 
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omgestalta sig. Föräldrar skola då icke rifva ned hvad 
deras barn lära i skolan, soni annars så ofta sker. Det är 
föräldrars föredöme, som är barnens vägvisare -- till det 
goda som till det onda. Jag vet att iningen härvid skall 
le och säga: »Detta låter som när dcii blindfödde talar om 
färgerna», men hade de, som så säga, närvarit vid så mången 
förbrytares dödsläger, som den gamle, som nu vid grafveiis 
brädd omtalar, icke någon teori eller något inbillningsfoster, 
utan en dvrköpt pra1ti1, så skulle de utbrista: Sannerligen 
ha vi en Gud! Människan är mer än materian. Det finns 
ett något. som för de lärda är ett olösligt problem, icke 
all teologi kan säga livad detta något är - men tusende 
och åter tusende ha med uppoffring af sina lif bevisat 
sin tro på en Gud, som människor utan undantag kunna 
nalkas. Det är denne Gud, som äfven den gamle förhör-
dade förbrytaren nalkas, han som dittills aldrig har tänkt 
att det funnits en Gud till. Nu ropar han: Gud hjälp 
mig syndare, för Jesu skull förbarma dig öfver mig! fivar-
ifrån tager den gamle förhärdade syndaren dessa ord? Han 
som sextio till sjuttio år har vandrat på brottets stig? 
J0, det är den odödliga själen i honom, som ropar till Gud 
om förbarmande. Stoftet, som ligger där, har nu ingen kän-
sel. man kan sticka och skära däri, utan att den döende 
känner det. Men själen lefver och ser som aldrig förr sitt 
gångna lif som i ett panorama. Det har händt att den dö-
ende legat och förbannat sina föräldrar för det de med hugg 
och slag fört honom in på brottets stig. »Jag vågade ej 
gå hem, för då hade de slagit sönder mig.» Men man får 
ock höra dem, som ligga och bedja: »Moder, förlåt mig att 
jag slog en spik i din likkista !» eller; »Moder, förlåt att 
du fick en för tidig död för min skull.>) När jag setat vid 
de döendes läger har det ofta händt att de fällt tårar, eller 
smålett eller bedt; de ha bedt personer om förlåtelse, hvil-
ias namn de ha uttalat. Mest är det mödrar, som komma 
i de döende förbrytarnes tankar. Men icke alltid är det 
med kärlek och ånger han nämner dem. Liksom man i sam-
tal med friska fångar ofta får höra skulden för deras elände 
läggas på både far och mor, händer det ock med de döende. 
För ett år sedan hörde jag den sista lefnadsteckningen af 
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en medfånge, så här: »du må tro, far och mor de slogos, 
när de blefvo fulla, så blodet stod omkring dem. Slutligen 
söp far, så han fick deliriurn och snart dog han; och nu är 
det sjätte gången som mor är dömd till Norrköpings tvångs-
arbetsaimtalt, och jag är här för stöld och dråp.» Det var 
en 23-årig yngling, som omtalade detta. 

Och än en gång beder jag eder, föräldrar och barnupp-
fostrare, hafven förbarmande med edra barn! Tvingen dem 
icke med hugg och slag in på brottets väg, men heller 
icke med dåliga föredömen i edra lieni. Dryckenskap, osan-
ningar, lättsinnigt tal, ni. m., detta slår an på barnasinnet, 
och hvad de sett och hört hos föräldrar, det följer dem lif-
vet igenom. Läggen eder hand på eget bröst, eho 1 än vara 
månden och 1 skolen finna en genklang från edert föräldra-
hem. Tron icke att 1 hafven uppfyllt eder plikt som för-
äldrar med att 1 skicken edra barn vid tidig ålder i skolan, 
ty det barn, som icke i hemmet fått rätt förstånd för reli-
gionens sanningar, har icke någon nytta af den döda bok-
stafvcn i skolan. Läraren har ock alltför många lärjungar 
för att kunna inplanta i det unga barnasinnet hvad Gud 
och människor af dem fordra. Föräldrar och lärare böra dör-
för samarbeta på barnens uppfostran. 

Människor ha ju olika åsikter, och det må föridtas mig 
att jag här uttalar mina. Våra skolor äro enligt min åsikt 
icke hvad de borde vara. Lärarne äro för få, lärjungarne 
för många, undervisningen blir fabriksmässig. Man släpper 
välartade och goda barn tillsammans med de mest fördärfvade 
och vanartiga. Det onda smittar ifrån sig till det goda. 
Huru många föräldrar få ej höra af sina barn grofkorniga 
och fula ord, sedan de en tid gått i skolan? De yngre härma 
efter de äldre, som lärt sig dåliga seder - och därmed har 
ett ondt frö inkommit i det goda hemmet. Så borde det 
ej vara. 

Det vore mycket att tala om ett femtiotal fängelseår, 
men som jag ej vet, om jag redan talat i fåvitsko, eller om 
det finnes något normalt förstånd i det redan anförda, så må 
jag här sluta. Under detta fria klangår har jag haft mera 
ledighet från arbete än hvad önskligt varit; jag har i följd 
häraf varit i tillfälle att kasta en blick i det fria samhöliet 
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ccli funnit iifven där stora ojämnheter. .Jag har följt med 
frän den armes kyffe till krogen, ja min iiiiiiii hela rock har 
tu låtit mig att besöka kull are, kaféer och 1 ca rar nieri 
ingenstädes har jag funnit större kontraster ön i spar'ag-
namn, där ii kedom och nöd, den nohle 0(11 1 raslianken sitta 
sida vid sida. Allt är här sammanpackadt. Jag tior förstiit 1 
att äfvcn under den fina rocken kunna ho nöd och lidande. 
Här gäller det gamla ordspråket: »Man skall ej skåda hunden 
cft ci håren» - 'med andra ord: »Man fr ej blott se till ytan 
Iv de, som fästa sig vid det yttre, taga ofta fel.» 

IV. 

Efter att hafva fört sin lefnadsteckning till denna punkt 
aflämnade han den jämte ett bref af den 6 mars 1901 i gcnc-
raldirektören» bostad, dit han tillkännagaf sig skola åtta 
dagar senare återkomma för att få tala oin sitt verks vidare 
öde. 1 brefvet hade han på förhand uttalat sina egna tan-
kar härom. 

»Undertecknad», hade han skrifvit, »anser det som sin 
största plikt att visa hvad han skrifvit, om det så får kallas. 
Äfven är herr generaldirektören den mest kompetente att 
dömma i denna sak. Det gifves många fel och förtegen-
heter, som kunnat väcka löje och missmod, men i båda fallen 
har undvikits så mycket som möjligt. 

Tanken med denna lefnadsteekning är att någon förläg-
gare vill taga den till stoff, för att den måste ornarhetas 
och stiliseras faller af sig själf. 

Med ödmjukaste bedes att herr generaldirektören ville 
vara god och göra anmärkningar, där min dumhet gått för 
långt; för att okunnighet och oförständ äro sammanblandade, 
därom är jag medveten.» -- - - 

Vid första anblicken af detta den forne lifstidsfångens 
arbete kunde det blott göra intryck af att vara ohjälpligt. 
Stafningen var så vidunderlig, ordfogningen och satsbildnin-
gell ej sällan mycket egendomliga. En ansenhig del däraf ut-
gjorde ock, som redan nämnts, en mot domstolarna, mot åkla- 
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gare och vittnen i hans rättegang rikt ad äf5t utan intresse 
för någon annan än honom själf. I)et var otänkbart att någon 
förläggare velat öfvertaga hans arbete ens såsom »stoff». 
Dess af honom själf erkända behof af omnarl)etning och stili-
sering hade åtnmumstone beröfvat honom hvarje ekonomisk 
frukt af dess öfverliitande. 

Men skänkte man blott uppmärksamhet åt innehålle.t 
af hans framställning, fick denna genast till icke ringa del 
ett verkligt värde. Skildringen af såväl hans barndomstid 
som det år han såsom frigifven åter vistats ute i det fria 
samhället måste erkämias vara af det djupaste intresse. 
Hvad hade icke detta samhälle däraf att lära! Huru åter-
speglades icke tusen och åter tusen dess olycksbarns erfaren-
heter af hvad denne ene fått genomgå; och huru lefvande 
tecknar han icke »vägen utför», den, hvilken leder så många 
arma åt sig själf lämnade barn till förfall och slutlig under-
gång! Ovillkorligen borde ju en skildring af livad skildraren 
själf upplefvat tillerkännas ett högre vitsord än hvad man 
brukar gifva framställningar i andra hand, helst när han 
i och med detsamma åstadkommit en verklig kulturbi]d, 
som icke minst i hvad den rörde förhållanden från samhällets 
bottenlager måste äga ett synnerligen stort intresse för, 
snart sagdt, en och hvar. Men fullständig omskrifning af 
allt var förutsättningen för arbetets offentliggörande. 

Den gamle kom å den dag, han bestämt. Mer än ett år 
hade då hunnit gå sedan han sist besökt få.ngvårdschefen. 
Under det dret sade han sig ha lärt mycket, lärt att kiinii, 
både sig själf och samhället vida bättre än förut; han visste 
nu att världen under hans fängelsetid visserligen icke stått 
stilla. Sin förväntan att man skulle betrakta »Sveriges äldste 
och länge svåraste fånge» såsom en intressant person, af hvars 
erbjudna arbetskra.ft man skulle skynda att begagna si,. 
hade han fullständigt låtit falla; och det dröjde ej länj, 
innan han röjde på hvilken »förläggare» af sin lefnadsskile 
ling han i själfva verket innerst hoppats. Han förstod au 
ingell annan skulle vilja underkasta sig det arbete, som kräf-
des för dess försättande i tryekfärdigt skick. 

1 betraktande af all dcii möda han nedlagt på detta sitt 
lifsverk och med hänsyn till hans ställning i öfrigt, hade det 
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il hjärt löst att icke illmöt eså boris hopp. ( eneraldirek-
tören köpte hans manuskript och, ehuru han icke ville lofva 
att. jämväl »öfversätta» och låta trycka del, torde dock 
dess författare hafva gatt sina färde med den tysta öfver-
tygelscn att iivad iran så mödat sig för, nog ända någon gång 
skulle blifva till afsedt gagn. 

En månad senare skref han till samme man: »I-Ierr gene-
ralen sade till mig: 'Lat mig veta hur Lundgren har det.' 
Nu kommer jag och beder på det öclmjukaste: Var god om 
herr generalen kan rekommendera mig till arbete! Jag har 
varit på mer än tjugu ställen och sökt arbete och kan icke få 
något. Förmodligen finna de mig för gammal att kunna ar- 
beta, men jag äger både vilja och krafter därtill. 	Goda 
herr general, hjälp mig till det bästa. Det är ej någon annan 
jag kan eller vill bedja om hjälp. Allt tiggeri är för mig 
högst motbjudande; jag kan ej tigga men väl svälta. Beder 
ödrnjukast att mitt föregående lif därvid icke må blottas, 
såvida det kan undvikas, för därmed följer obehag.» Blott 
nyfikenheten tilltalades af att få se en ferntioårsfånge. 
»Skulle», så slutar han sitt bref, »en menageriägare sätta mig 
i glasskåp, skulle han få dubbelt så stor publik.» 

Och generaldirektören vände sig till en stor arbetsgif-
vare, oni hvars hjärta för äfven fallna likar han visste godi 
besked. Det var samme man, Lundgren själf en gång besökt: 
direktören för Separator. Och denne mottog den gamle, 
beredde honom arbete och behöll honom därvid. Så kunde 
han nu åter försörja sig själf och utan oro se sparpenningen 
från fängelsetiden alltmera minskas, ty insatserna i hans nya 
sparbanksbok växte i motsvarande mån. Mötte han någon 
opåräknad svårighet eller hade han något önskemål att fram-
bära, besökte han gärna generaldirektören, hvilken han 
nu räknade som en hjälpsam ,,än. För ingen var det möjligt 
att i den gamle men ännu ohrutne mannen med den höga 
svarta hatten, de stora runda glasögonen, de allvarliga anlets-
ftragen och den om än enkla dock vårdade dräkten se en 
för detta lifstidsfånge med det svåraste rykte - han såg ut 
som en den aktningsvärdaste landtpräst, hvilken af någon 
tillfällighet nu trampade hufvudstadens gator. Och när han 
någon gång å dessa sammanträffade med fångvårdschefen 
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och de tillsammans fortsatte sin vandring, kände si Lund-
gren mycket nöjd med att deras gamla bekantskap vunnit 
en fortsättning under så mycket mera tilltalande och hugne-
samma former ön förr. 

* 

Men hans lefnads oroliga böljegång hade ännu icke slutat. 
samtidigt med att hall erhöll stadig arbetsanställning 

hyrde han ett rum hos len änka, som, ännu i sina bästa år, med 
en 8:årig son bodde i verkstadens närhet. Här vann han 
icke blott en bostad utan ett hem; med outtröttlig godhet 
och sällspordt tålamod vårdade sig värdinnan om sin gamle 
hyresgäst, äfven sedan hon kommit i erfarenhet af hans. 
despotiska lynne och allt mer återvändande oförmåga af 
själfbehärskning. Han förskräckte henne ej sällan genom 
sina otyglade vredesutbrott, därunder han kunde tala och 
handla, som om han vore från sina sinnen; men sedan paroxys-
men gått öfver, grät han bittert öfver sitt stygga uppföande 
och sina grofva ord. Det blef emellertid så småningom tydligt 
att han råkat ut för en känsla, som han i det föregäende 
särskldt på tal om sin mor berört; »en vansinnig kärlek», 
sigei han där, »ä.r ju utan allt tvifvel det olyckligaste, 
som kan drabba en människa ; ingen fångenskap, nej, icke 
ens döden är så bitter som en hopplös kärlek.» En sådan var 
det dock, som nu blifvit hans lott. Hans frieri afvisades: den 
stora skillnaden i ålder dem emellan kunde ju vara skäl nog 
diirför. Men hans lidelse växte dess mer. Han förgat sina 
före frigifningen gifna löften och sökte dränka sin sorg i 
brännvin; gamla hämndfulla tankar trängde sig åter fram, 
och dit hans värdinna uppsade honom till afflyttning, 
hlef hans beteende så hotfullt, att hon af fruktan för hvad 
han kunde komma att företaga sig måste låta hononi ho kvar. 
1)ärmed vann han väl knappast större makt öfver sig själf. 
Hans svartsjuka gick ända därhän att han en gång stod 
fiirdig att stöta sin dragna knif i en inbillad rivals hjärta. 
Men den lika rftdiga som medlidsainma kvinna, hvilken under 
dessa hans sista år fick bli hans goda genius, ingrep nu lik-
som vid andra tillfällen i rätta ögonblicket och förekom 
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OH d hotande olyekstil 1 hud han böjde sig för henne, 
på samma gång han själf förundrade sig öfver den svaghet, 
som föi'inådde honom att underordna sig hennes mflytande. 
1-lur vore det möjligt att en kvinna kunde 1 ygla honom, som 
aldrig låtit tygla sig af ens de starkaste män ? 

»Jag», skrifver han under denna tid, »jag, som har Lidit 
oerhörda kval för min körlek, jag, som ätit tårarnas bröd o'li 
lidit helvetets kval, sitter här och fäller bittra tårar, så att 
jag ej ser att skrifva. Jag, som är så i behol af kärlek, kan 
ej finna den. Snälla A., förlåt den olycklige. Jag har lidit 
så mycket att jag är på väg att bli vansinnig...  

Genom sitt vid verkstaden otadliga uppförande, genom 
sin arbctsfht och sin tillbakaciragenhet undgick han där de 
ci' farenheter, han fruktat. Det lyckades honom väl icke att 
undgå d e t öde, som hänger öfver alla arbetsamma frigifnas 
iiufvud, att de nämligen 'blifva uppsökte af forna kamrater 
friui fängelsetiden för att aftvingas penningar därest de 
ej vilja blifva röjda ; men ehuru en sådan usling utspanat 
hans bostad och arbetsplats, och äfven på den senare utpekat 
honom såsom »Långholmare» och vanfrejdad, låtsade arbets-
l:aniraterna om ingenting. Dc ville ej bojkotta den gamle. 
Och då under en strejk vcrkstadsstyrelsen uppmanade dem, 
som ville återtaga arbetet, att anmäla sig, tillsade de strej-
honda själfva den åldrige kamraten att bli strejkhrytare. 
De hade medlidande med honom. »Du får aldrig arbete 
hos någon annan», sade de; »gå därför strax och anniäl dig.» 

hans långa olust för arbete var förbytt i en arbetsifver, 
som dref honom till verkstaden, äfven sedan hans sjukdom 
brutit hans arbetskraft. Han led af varbildning i vänstra 
lungan, därifrån kanalerna jämt måste hållas öppna. Ett 
pai' månader hade han efter å sjukhus gjordt operativt in-
grepp där vårdats, men sedan återvändt till sin hostad; »ingen 
sjuksköterska», hade läkaren sagt, »kan isköta er bättre 
än er värdinna.» För att en gång kunna löna henne, ville 
han arbeta i det sista; och hans oerhörda viljekraft uppe-
höll honom. Med hennes lille son vandrade han stundom 
till kyrkan och underlät heller icke att vid andra tillfäl-
len gifva gossen goda lärdomar; men denne var ofta till-
sI ädes. då gubben bröt ut på det vildaste sätt, och kunde 
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därför icke komma på det klara med den gamle läromästarens 
verkliga beskaffenhet. Hans mor kunde det ju icke heller. 
Men båda öfverenskornnio att hellre bedöma honom efter 
hans goda sidor än efter de dåliga och svåra. 

De sista tio dagarna af sitt lif tillbragte den gamle på 
ett sjukhus. Xfven där öfverväldigades han af sitt i följd af 
plågorna särskildt svåra lynne ända därhän att man för att 
förebygga de öfriga sjukas ängslan måste inflytta honom i ett 
enskildt rum. Men han blott längtade efter att få dö. För 
»gubben med det krossade hjärtat» funnes här i världen 
intet att göra, intet att lefva för; bakom honom låge ett 
förspillt lif, ett uselt och mörkt, kärlekslöst och bittert 
lif... och dock: det hade aldrig hchöft bli sådant, han 
hade kunnat få lef va ett gagnande och lyckligt lif, hari 
hade gåfvor, som kunnat bereda honom en helt annan plats 
i samhället än den som blifvif hans - hvarför skulle då 
hans lott bli sådan? Och som så ofta förr begrät han för-
tviflad sitt tunga öde. 

Till direktören för Separator, »den ädlaste och högsin-
taste af arbetsgifvare», som dock då var utomlands, hade 
han redan före sitt afförancle till »försörjningens» sjuk-
hus skrifvit ett bref, hvari han till honom frambar sin 
djupa tacksamhet för all den godhet, som under hela tre 
års tid från dennes sida kommit honom till del ; åt honom 
anförtrodde han ock att till generaldirektören frambära den 
döendes sista tack. Och ännu ett hade han att bedja om: det 
att hans kva.rlåtenskap, hans innestående sparbanksmedel 
måtte lämnas hans värdinna, som Ivarje dag under halftannat 
års tid outtröttligt och väl skött honom. Hans önskningar 
villforos, det behöfver ju icke sägas. Och efter att hafva 
foglig, stilla, tacksam genomlefvat sina sista tre dygn här 
på jorden, slöt han sina ögon i döden den 1 dec. 1904. 

»3 ag blyges», hade han en dag flera år förut nedskrifvit, 
»när jag omtalar huru okunnig jag var, när jag till min 
själs lycka blef insatt i cell för mitt brott. Utan de hårda 
pröfningar, livilka jag i följd däraf undergått, hade jag 
omöjligen kommit till någon besinning om min själs sa-
lighet. Gud har så otaligt många gånger varnat och kallat 
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mig till besinning; men jag har varit en Farao och hl ifvit 
blott mer förhärdad. Det är dock sant: Gud vill ingen 
svndares död: iiian därför har han på det för mig häst 
passande sätt kallat mig till besinning, innan det skulle 
blifva för sent. Hvad betyder det om jag förlorat några år 
af min lefnad, om jag däremot vunnit en skatt för evig-
heten! Jag säger mig icke ha blifvit förbättrad, då vore jag 
en ljugare : för jag är ännu cii slaf under mina passioner och 
förmår icke tvgla mig själf; men jag har kommit därhän, att 
jag ser något af bilna många fel, hviikct jag förut aldrig har 
sett. Och därför kan jag fly till den som mina fel förlåter 

och när jag med en sann ånger flyr till Gud i böneri 
så får jag ett svar med förlåtelse, ja, ett svar, som är 
främmande för en stcr del människor, ty det är ett svar som 
går till hjärtat och som icke med ord eller uttryck låter 
förklara sig. Det är en sötma, som intränger sig i hjärtat 
och som talar mer än om alla jordens domare ropade förlt.else 
till mig ...  

Var det en sådan förnimmelse som ånyo genornträngde 
den döendes hjärta, då upproret därinne lade sig till ro 
och efterträddes af ödmjuk tacksamhet och stilla frid? Hade 
han än en gång förstått att fly till Gud i en bön ur 
djupet -- ur det djup, hvaröfver Guds ande sväfvar? 

En ga?nmal lifstidsfnges själfbigrafi. 	 10 
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