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tangt ute 1 de solglittrancl.e vågorna bo sJöälvorna.under st111a
sonmarnätter kan d,u lbland se dem tunla onkrlng därute nellan cte grå
kllpphälÌarna och då kan du också höra den sJ.unga slna tJusand,e n¡rnner
över d.et Êkapades sköirnet.SJöäIvorna äro ilfun¡,torna över hàvet och ôeras
sång ãr vfuens strvalp not stranClen.Ðe äro havets grynïna and.eväsenrde hata
männlstrorna och de ga,nla Fuetskepparna hata och frukta den.f,yssnarskall
Jag t'äIJa cllg en ganmal sâ,gen on sJöÈiLvornas IekS

Det var en tldlg och und.erbart vacker sonunarnorgon.Kllpphä]larna sågo
ut sora stora,gula vetgbullar som stucko upB ur d.et so].gllttraßd.e havet.
H¿i,r och var seglade måsarna omkrlng på utsþånda vlngar-och lähgst borta
vtd. synranclenrd,ä,r hlmmel och hav þIevo ett,syntes det vlta seglet från
någon_stor brlggrsoln var på väg ttll ÎJärràn Länd.er.ry Bå den +-lden funnos
lnga ång¡åtarrÄom föru.örkade den klera lutten ned sln- svarta stenXolsrök.

Det 1111a iisketäget sov ännu,l,ucko¡na för de sniå strrgornas fönster
voro fast tlllskruvacie och 1sJöbodarria hollo stora skaror av skrlkand.e
navsfågf ar 11l1.De-.tringa och l¡ranta, gränd.ern3ù Ìågo som utd.ödarend.ast
fyren oärute på srä.ret blLnlc.ad.e outtröt"t1lgt 1 cieñ tlclga morgónstunden.

iuen ptöts1lgt slogs dörren upp t111 etugan högst upp på kllpphãlì.en
och en ung man steg ut.Han sträckta pii slgrfy11d,e fungórna med ãen frlsfa
norgonluftenrstängde döi'renrkastade en bunt frät rson legat på, farstueval.en,

tqn.riÀairnen styrd.e stegen not den

igå" T"ffii'Jiä3"*Ëi:' 3$: "n3iunå.i'
Snart sk ,11e han vara frirmme rnu velr ået þlott er,t kllppass kvar.l\fen

uppkonnen t111 krönet stanûa(le han oom ìanslggen.Nedanför honom eluttade
marlceri sakta not iravetrsom sövand.e bröt slg not stranCl.i(llppornarmen ilet var
lclce en stenlg bergssLuttnlng utan d.et
son solen ännu lclce hade hurrrrlt bråinna
ett stort antal unga fllckor.Mannen In¡
de r¡oro und.erbart vaekrarl d,eras btrLcka
över vågorna och cle dansaCe en underllg
rörelserrsom påmlnd.e hononn o¡u har¡et I s
trans?r áv sJðgräs och tång och t händerna höI1o de spö av någon frË.nmand.e
havsväxt ¡ned storarröda 'i¡lornmor"Ðe rroro alld.eles nakr¡á ocn såCana form-
fuì.r.ändad.e och snldlga kr"oppar rrade flskaryngllngen aldrtg sett.Han förstoôatt d.et var haYsälvortrarclesõa lelcand.e aniteväsenrsoirt \roro kustens fasa,
son förvaadlade s1g t111 ,Jlmmor och töckenslöJgrrutestängand,e fyrens Í3us
och lockande gkutorna på nåSot farllgt ¡Il;iu.ekår.Ocfr helã tloen oansad.é
Ce och Ju högre solen steg på nlmarraLve
rner a cl lm1 lka o ch över nat ur 1 1gê. ìú¿ri,¡iêrr
ta 1 en av dem,med s1n tJusnlngslnakt f
Îältet.Han grep efter den u¡rd.erbara Bk
sllngrande I S.na armar.rhan såg att han
lb1and llgger lägrail ö'¡er hayet tlll s
sökte nali treva s1g tLlll¡aka tlll stug

¡favsäIvortla hacle straffat den dJärves t1lltagrfrfui cien d.agen förlorad.e
flskaryrrgllngen elrra ögons ljus,nan nade en gå:r[-fått sråoa ãen unãer-
baraste syn någon mÈLL¡lglca sèttrmr ìrenövde rrãn lcke elna ögon tängie"
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