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V&r artikelserie om sko-
lan i gamla Vingåker ska vi 
i dag avsluta med att åter-
ge delar av en dråplig 
episod från en skola i 
Vingåker i slutet på 1700-
talet. Om sanningshalten i 
det återgivna vet vi inte 
mycket, Författare till 
berättelsen var Gustaf 
Henrik Mellin (1803-1852), 
känd genom en mängd 
historiska noveller och 
romaner. Kanske hans 
skildring av en byskola i 
"den märkvärdiga 
Wingåkers socken" också 
ska hänföras dit. I varje 
fall tyder en geografisk 
granskning av händelseför-
loppet på det. Hur kunde 
exempelvis skolbarnen 
från Wannala och Henala 
passera Tisnaren under 
vägen till skolan? 

Huvudpersoner i dramat är en 
sällsynt sträng skolmästare av den 
gamla stammen, behäftad med las-
ter av vilka det ceremoniella besö-
ket i ett visst skåp var en dagligen 
återkommande. Hans höjande av 
glaset fick eleverna varje gång be-
vittna under andlös tystnad. De vå-
gade inte annat. 

SKÖTTE RISET 
Skolmästarens humör överträffa-

de det mesta och han förstod att sät-
ta sig i respekt. Författaren berät-
tar att "skolmästaren ingalunda 
gått igenom något seminarium, 
men just desto mera kraftfullt sköt-
te riset, hvilket från den stund då 
barnen kommo till skolan och intill 
den de hemförlofvades för dagen 
icke lemnade hans hand." 

Den enda gången riset fick lämna 
handen var väl vid förrättningen 
framför skåpet. 

Till skolmästarens svagheter hör-
de de känslor han hyste för sitt hus-
djur och sin förtrogne i livet, katten. 

Att göra katten något illa var utan 
jämförelse det värsta pojkstreck 
soén kunde tänkas, och när en av-
skjlpojkarna en dag dristade sig att 
kasta sten på katten närmar vi oss 
den händele som här skulle återges. 

NÅGRA ELEVER 
Först en kort presentation av ele-

verna. Det var den oskiljaktiga tvil-
lingbröderna Erik och Olof från 
Henala by samt två flickor, den slu-
ga Annika, som var hemmansdotter 
från Ringerud men tidigt föräldra-
lös, samt den stillsamma och blyga 
Karin från Wannala, som ofta fick 
sitta emellan för brott som de mera 
framfusiga kamraterna istället bor 
de ha sonat. 

Nåja, stenkastningen mot katten 
och det som sedan hände utlöste den 
mest våldsamma bestraffning från 
den i psykologi föga begåvade men 

Konstnären Robert Wilhelm Ekman har gjort den här litografi Ilad "Byskola 
i VingåkerDen visar den stränge skolmästaren vid skåpet. ' m var ibland 
gäst hos "den blinde excellensen" på Säfstaholm och hämtad flora motiv från 
Vingåker. 

med riset desto flitigare skolmästa-
ren. 

HÄMND PA KATTEN 
Följden av bestraffningen blev en 

sammansvärjning, som eleverna 
riktade inte bara mot den 
misshaglige skolmästaren utan me-
ra mot ett oskyldigt djur, den stac-
kars katten. I hemlig rådplägnad 
dömdes han till grymt lidande. Vad 
som sedan hände görs bäst rättvisa 
om vi låter författaren Mellin själv, 
med all den språkliga glans han är 
mäktig, berätta: 

"Innan barnen infunno sig i skolan 
följande morgon hade Karin full-
gjort sitt uppdrag att locka katten 
till sig och, ehuru under tårar af 
sorg och samvetsqval, burit honom 
till ett fårhus, som var ovanligt tätt 
byggdt och låg strax utanför byn. 
Olof hade skaffat ett stycke beck 
från skomakaren, Olof uppoffrade 
några af sina samlade nötter och 
man hade sålunda allt i ordning till 
ett skådespel, icke mindre intres-
sant för barnen än till exempel 
åskådandet af en blodig tjurfäkt-
ning för Castiliens sköna donnor. 

BRÄCKLIG IS 
Det var om våren, så att sjön Tis-

naren låg ännu betäckt med sin is, 
ehuru den redan var så medtagen, 
att den på sina ställen visade öppna 
fläckar. Då en frostnatt inträffade, 
utbredde sig en blank hinna af 
bräcklig våris öfver den temligen 

vidsträckta ytan. Så var denna 
morgon fallet. 

Annika tog katten under sitt för-
kläde och samtliga barnen ilade till 
sjöstranden. Här verkställdes den 
förfärliga hämndeplanen. Olof hade 
klufvit nötskalen och fyllt dem med 
beck. Nu fastsatte man ett nötskal 
under hvardera tassen, så att den 
arma kissen befann sig uppsatt lik-
som på skridskor. En pappersdrake 
bands vid svansen och djuret 
släpptes ut på den hala isen. Då kat-
ten befann sig på det hala spärrade 
han ut tassarna och uppreste med 
ett rysligt jamande svansen, hvar-
vid en frisk morgonvidn fattade 
pappersseglet och förde honom utåt 
sjön. 

RUSADE EFTER 
Isen var så svag att den knappast 

bar den lätta katten, som likväl 
hvilade sin tygd på fyra särskilda 
punkter. I detsamma som vinden 
började drifva honom utåt rusade 
den gråtande Karin till, plumsade i 
sjön så att, vatten o. isflingor stodo 
henne nära till knäet, och ville räd-
da honom. Men Annika rusade ef-
ter, fick fatt i Karins kjol och drog 
henne tillbaka. Olof skrattade af full 
hals, men Erik betraktade tigande 
och med mörka blickar den med allt 
mera ökad fart bortilande katten. 

Just som dådet sålunda var verk-
ställdt, framstörtade ur buskarna 
vid stranden skolmästaren i hela sin 
förfärliga stränghet. Med ett skri af 
rasande förbittring såg han sin 
älsklings snabba färd eller ofärd, 
och på ett ögonblick beslöt han att 
hämnas. Med ett slag av ena handen 
skilde han Olofs skinnmössa från 
hans hufvud, varvid hufvudet erhöll 
en kraftig kontusion, och med den 
andra handen grep han Eriks öra. 
hvilket klämdes o. vreds värre än 
en struts, som skall tämjas. Båda 
pojkarna skreko för full hals, och de 
båda flickorna ville just taga till be-
nen som, ehuru våta, likväl i hast 
kändes varma af förskräckelse. 
Men skolmästaren, som anade 
flickornas afsigt, slungade Erik på 
Olof, så att båda bröderna föllo 
omkull, och rusade på sina qvinn-
liga elever. Som vanligt fick han 
först fatt i Karin och grep henne i 
håret. Annika passade på och 
sprang undan. 

ning och utstötte ett ilsket skri. 
"Spring, spring", ropade Annika. 
"Vi komma aldrig mer i skolan!" 
Och därmed flögo alla fyra barnen 
sin färde." 

HON HÖLL ORD 
Här avbryter vi den livfulla skild-

ringen och ska bara tillägga att 
Annika stod vid sitt ord. Hon berätt-
ade för förmyndaren att hon blivit 
kallad tjuvunge och fick stanna 
hemma. 

De övriga återvände, tvingade av 
stränga föräldrar, till skolundervis-
ningen och fick hårt lida sitt grym-
ma tilltag mot katten. Värst led den 
stackars Karin, som mången natt 
vaknade av samvetskval och grå-
tande låg och påminde sig det oskyl-
diga kräkets jamande ute på isen. 

HALDO 
Det här var den sjätte och sista 

artikeln i serien "Skolorna i gamla 
Vingåker", övriga artiklar har va-
rit införda 23 februari, 28 februari, 8 
mars, 26 mars och 28 mars. 

"SLÄPP HENNE! " 
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RUSADE EFTER 
Isen var så svag att den knappast 

bar den lätta katten, som likväl 
hvilade sin tygd på fyra särskilda 
punkter. I detsamma som vinden 
började drifva honom utåt rusade 
den gråtande Karin till, plumsade i 
sjön så att, vatten o. isflingor stodo 
henne nära till knäet, och ville räd-
da honom. Men Annika rusade ef-
ter, fick fatt i Karins kjol och drog 
henne tillbaka. Olof skrattade af full 
hals, men Erik betraktade tigande 
och med mörka blickar den med allt 
mera ökad fart bortilande katten. 

Just som dådet sålunda var verk-
ställdt, framstörtade ur buskarna 
vid stranden skolmästaren i hela sin 
förfärliga stränghet. Med ett skri af 
rasande förbittring såg han sin 
älsklings snabba färd eller ofärd, 
och på ett ögonblick beslöt han att 
hämnas. Med ett slag av ena handen 
skilde han Olofs skinnmössa från 
hans hufvud, varvid hufvudet erhöll 
en kraftig kontusion, och med den 
andra handen grep han Eriks öra. 
hvilket klämdes o. vreds värre än 
en struts, som skall tämjas. Båda 
pojkarna skreko för full hals, och de 
båda flickorna ville just taga till be-
nen som, ehuru våta, likväl i hast 
kändes varma af förskräckelse. 
Men skolmästaren, som anade 
flickornas afsigt, slungade Erik på 
Olof, så att båda bröderna föllo 
omkull, och rusade på sina qvinn-
liga elever. Som vanligt fick han 
först fatt i Karin och grep henne i 
håret. Annika passade på och 
sprang undan. 

"SLÄPP HENNE! " 
"Kom inte hit, skolmästare", 

skrek hon. "Om han inte strax låter 
bli Karin så går jag till förmyndarn, 
och jag kommer aldrig i skolan me-
ra." 

En svordom var den ursinniges 
svar, och för att gifva svordomen 
mera eftertryck skakade han Karin 
med en förfärlig grymhet, så att hon 
skrek som om det gällde lifvet. 

"Släpp henne, skolmästare, släpp 
henne", skrek Annika, medan 
hennes eljest vackra anletsdrag 
vanställdes af uttrycket af den 
vildaste vrede. 

"Kom hit, din tjufunge", ropade 
skolmästaren. "Du har nog varit 
med om det tjufstrecket". 

STEN MOT LÄRAREN 
"T ju f " , utbrast Annika, "det skall 

skolmästaren ha igen". 
På ögonblicket flög en sten, kas-

tad af en öfvad trettonårig arm, mot 
skolmästarens hufvud och sträckte 
honom sanslös till marken. 

Erik och Olof hade sprungit upp 
och stirrade, förstenade af fasa, på 
den orörliga gamla läraren. Karin, 
hvars hår ännu hängde fast vid hans 
krampaktigt slutna hand, slingrade 
sig jämrande på marken. Då sprang 
Annika, med ett hjältemod som 
skulle varit beundransvärdt om det 
gällt en ädlare sak, fram, vred upp 
de sammanpressade fingrarna och 
befriade sin kamrat. 

Skolmästaren vaknade till sans-

tande låg och påminde sig det oskyl-
diga kräkets jamande ute på isen. 

HALDO 
Det här var den sjätte och sista 

artikeln i serien "Skolorna i gamla 
Vingåker", övriga artiklar har va-
rit införda 23 februari, 28 februari, 8 
mars, 26 mars och 28 mars. 


