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En glad dag.

FÖRSTA KAPITLET.
Koti.

|OEt erit stod och såg ut genom fönstret, så att näsan
blef platt emot rutan. Men där ute vardimman
kali och grå. Den kom alla föremålen att
försvinna. Den gjorde landet så litet och haf-

vet, som annars låg alldeles utanför, fanns inte alls
i dag. Det var så tråkigt, när det var dimma.

Dimman var Berits fiende; den stängde henne säkert
inne. Det visste hon.

Medan Berit stod försjunken i dessa funderingar,
kom mamma ut från sängkammaren, där hon torkat
dammet, och frågade vänligt.

«Hvad står du och tittar pä, Berit?"
«Jag undrar om jag kan få gå ut i dag? Jag

ville så gärna!"
«Nej det går inte för sig" sade mamma vän-

ligt, men bestämdt. «Dimman vid hafvet är farlig
så här om våren. Inte ens jag skulle gå ut i dag, om
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inte några
måste jag

viktiga
beställa

ärenden tvingade mig. Men nu
häst och åka, för att få allt snabbt

ordnadt".
Berit var van vid att mamma så ytterst säilän åkte,

men gjorde hon det någon enda gång, brukade Berit
vanligen få vara med, ty nöjet att åka var alldeles för
dyrt för att ofta kunna upprepas.

„Åh mamma, kan jag inte få vara med" bad
Berit på nytt. »Att du far tili sta’n och jag inte får
vara med!" Det ryckte kring mungiporna och gråten
var inte långt borta.

Men mamma såg allvarligt på sin lilla flicka —„i
dag får ingen komma med mig, inte du och inte stora
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bror heller, men om du är snäll, medan jag är borta,
skall jag ha ett paket med mig hem åt dig".

Nu begynte Berits ögon lysa.
»Får jag säga hvad jag helst ville ha i det pa-

ketet, mamma?"
»Ja, det får du sä gärna, men det är inte sagdt

att jag hämtar hvad du önskar, ty mer än 50 penni finge
ditt paket inte kosta".

»Vet du, mamma, i fönstret i bokhandeln’ står
en ko. Den är hvit med bruna fläckar i skinnet och en
tofs i ändan på svansen, och den har riktiga horn.

Och jag tror den har hjul under sig. Jag har sett pä
den kon hvar gång jag gått förbi fönstret, och jag har
hållit så mycket af den att jag nästan tycker att, om
jag lockade på den, skule den hoppa ut tili mig genom
fönstret. Tror du att du kunde köpa den kon åt mig,
mamma?"

»Det vet jag inte ännu, min flicka. Jag är
rädd för att den blir för dyr, efter den är så vacker,
men var nu snäll, medan jag är borta, så får du
något, när jag kommer hem, om inte kon, så nägot
annat".

Berit hoppade omkring på ett ben och var förtjust.
»Jag önskar bara att hästen skall komma, sade honifrigt.
Far du inte bort, så kan dujnte komma hem igen".
Men i detsamma var hästen där. Mamma klädde

hastigt på sig ytterplaggen och var borta.
Berit stod i fönstret och nickade tili henne, där hon

rullade bort.
Och medan hon tittade efter mamma, såg hon all-

deles tydligt kon, kon, som hade riktigt skinn och horn
och en tofs på svansen. Hvad den var vacker! Tänk
om hon skulle äga den!

Men nu måste hon hitta på någon lek, medan mam-
ma var borta. Annars bleftiden så förfärligt lång.
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Berit gick in i sängkammaren, där dockornas sängar
stodo i en rolig, liten rad, hela tre stycken. Dockorna
lågo alla och sofvo, alldeles som Berit lagt dem den
föregående kvällen, Emelie i den vackra gulbetsade
vaggan, Erik i en liten träsäng och Margrete, den
yngsta, i den näpna hvita sängen, som kunde skjutas
ihop tili dagarna

Nu måste lilla Berit-mor hjälpa barnen med att
stiga upp och kläda sig. Hvar och en af dockorna
hade sinä kläder sammanvikta på en dockstol invid
sängen. Emelie, som var den äldsta, hade dessutom
en liten lampa och en klocka bredvid sig på ett
bord.

„Seså, Emelie, nu måste du stiga upp!" Berit
hade satt sig på en pali invid vaggan och tog dockan
i sitt knä.

Emelie såg sömnig ut, men det hjälpte inte. Mamma
drog på henne de nätta Ijusröda strumporna och de
små svarta skorna med blankläder på tårna. Så
kommo byxorna med sitt lilla broderi och så det
Ijusröda underlifvet hvars knappar voro de roligaste
att knäppa, i riktiga små knapphål. Så skulle den
hvita underkjolen knytas fast, och det var inte så godt;
och tili sist koni turen tili kolten, och nu blef det
brydsamt.

Emelie var så rik. Hon hade så många koltar och
det var inte godt att väljä.

Tänk om hon finge på sig den nätta röda bomase-
kolten med brokiga ränder, eller den grå kjolen och
den rödprickiga blusen; i dem såg hon ut som en stor
flicka. Eller om hon finge sin hvita yllemuslins med
de gredelina blommorna, den som moster Esther sytt
af riktigt balklädningstyg.

Ja, visst skulle Emelie vara fin på en dag, då hen-
nes mamma väntade paket, ett paket, där det kanske
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fanns en ko med fläckigt skinn, med riktiga Horn och
en tofs på svansen.

Och så kom det sig att Emelie fick på sig sin
hvita balklädning med de gredelina blommorna.

När hon var färdig, fick hon sitta på den lilla dock-
stolen och vänta på de andra syskonen. Men hon
hade så mycket kläder på sig att det var svårt för
henne att sitta ordentligt. Hon ville altjämt hoppa
ned af stolen. Hon var en sådan bullerbas, Emelie.
Hon låtsade inte alls om i fall hon föll så att näsan
sade «dunk" i golfvet.

Det fanns därför ingen annan råd för lilla mor, än
att jämt vaha henne med ögonen, fastän de små
fingrarna sysslade med Eriks toalett.

Det var inte på långt när så mycket knåp med att
kläda på honom som systern. Hän hade ingen skjorta
utan tanten, som gifvit honom, hade sytt svarta siden-
byxor och väst raka vägen fast på kroppen på honom.
Det var bara att kläda på honom blusen och knyta
kravatten. Men så var det där med kravatten också
ett konststycke. Berits egen mamma, d. v. s. Eriks
mormor, brukade hjälpa henne med den, men nu var
hon ju bortrest, och när Eriks mamma skulle få ett
paket, kanske en ko med riktigt skinn, med horn och
en tofs på svansen, så kunde väl Erik inte fira dagen
utan kravatt.

Och så försökte hans lilla mamma att slingra och
knyta och jämka. Men det gick inte. Hon hade poj-
ken på sitt knä både på rygg och på mage, hon
snodde och knycklade, men tili sist när ali möda var
förgäfves, blef hon radikal, lade halsduken i kors öfver
bröstet på honom och stack fast härligheten med en
knappnäl som gick rakt in i magen.

Men Erik var en duktig gosse. Hän grät inte en
smul för det.
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Sist blef det Margretes tur att få stiga upp. Hon
var en lustig flicka. Fast hon hade en så nätt säng
och en mjuk röd filt och lakan som voro märkta, så
sof hon alltid med skorna på. Hennes mamma skulle
inte låtit henne sporra på sängkläderna, ty hon var en
ordentlig liten mamma, men det kunde inte hjälpas.
Skorna voro likasom fastgrodda i fötterna. Man kunde
inte kläda af dem.

Men Margrete hade något som både Emelie och
Erik saknade. Hon hade riktigt hår, och hvar morgon
fick hon, iförd sin långa nattskjorta, sitta på sin mammas
knä och låta kamma sig. Det var bara så ledsamt med
den flickan att hennes hår lossade så förfärligt. Det
hade blifvit oroande tunt under mammas vänliga fingrar.
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Nu var kamningen öfver för i dag, och hon
satt prydlig och fin i sin ljusröda klädning med hvitt
förkläde och näsduksväska och väntade pä att få fara
ut och äka kring matsalsbordet, ty där var landsvägen.

Mamma tänkte hara på kon, medan hon bäddade
sängarna och bredde ut löstäckena.

Tänk om hon finge den där kon. Hvad kunde
mamma nu göra? Gick hon måhända uppför bok-
handelstrappan? Frågade hon kanske just nu hvad
kon kostade? Tänk om den var så dyr, alldeles för
dyr! Kanske kostade den två femti-pennin! Eller tänk!
tänk! Om mamma redan hade den i ett paket med
snöre om!

Berit måste gå tili fönstret och se utåt vägen. Den
var alldeles tom. Endast dimman stod som en vägg
rundt om pä alla sidor. Hon suckade. Hvad det tog
lång tid att få allt ordnadt som mamma sade.

Det var nog bäst att hon lekte ännu en stund.
Dockorna skulle få fara ut att åka.

Emelie och Margrete fingo hvardera på sig sinä
grå jaquetter med de hvita skinnkragarna och de små
muffarna som voro af silkesfint hvitt fårskinn. Och så
hade de små roliga hufvor med hvita skinnkanter.
Erik, gubben fattig, hade ingen paletå, så hän måste
stanna hemma.

Flickorna fingo sitta i bredd i den lilla gula släden
med en röd filt öfver fötterna, och Berits gamla gråa
trähäst, Pålle, var spänd för släden.

Nu bar det af. Det gick försiktigt öfver det
stora salsgolfvet, som låtsade vara en sjö, där isen nyss
lagt sig och ännu var svag på sinä ställen, men när
man kom ut på landsvägen, d. v. s. rundt matsals-
bordet, blef farten raskare för hvarje hvarf, som full-
bordades.

Och just i samma ögonblick mamma öppnade dör-
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ren, bar det omkull med hela härligheten. Emelie och
Margrete rullade öfver hvarandra ut på golfvet.

Men Berit hade knappast ögon för olyckan, så ifrig
var hon att få se om mamma verkligen hade kon med
sig. Och hon såg ett paket, som var så förunderligt
kantigt; det kunde aldrig vara kon.

Mamma förstod utan ord de spörjande ögonen och
sade vänligt «kon har jag inte hämtat åt dig; den
var alldeles för dyr, kostade hela sju femti-pennin, men
jag har någonting annat i stället". Och vid dessa ord
lade hon det kantiga paketet i Berits hand.

Och hvad det innehöll får du höra i nästa kapitel.

ANDRA KAPITLET.

Hvad som fanns i paketet.

Eftersom jag vet att ni äro mycket nyfikna på hvad
den lilla flickan hade i det där märkvärdiga paketet,
så skall jag tala om det för er. Men, tälamod bara!
Berit vet heller ingenting ännu.

Hon håller paketet i handen, hon vänder undrande
på det. Ett segelgarn är knutet omkring det, och hur
Berit sliter och rycker, är hon inte i stånd att få upp det.

Oå och sök en sax, så att du kan klippa af
snöret sade mamma.

Och nu rusar Berit åstad för att taga fram saxen.
Men mammas sybordslåda är låst, och hon kan ej få
upp den. Händerna darra af ifver, och nyckeln gör
bara förtret. Berit tror att den inte vill att hon skall
få fram saxen. Knax nu var låset uppe, saxen i
hennes hand och hon ute i tamburen. Nu klippte hon
af snöret, vek upp pappret och höll i sin hand ett
besynnerligt litet hus.
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Det stod på en träplatta, hade riktiga fönster och
en rolig liten balkong rundt hela byggningen. Men
ingen dörr syntes tili. Taket däremot såg så besyn-
nerligt ut. Det var grönmåladt och tycktes på ena
sidan ha en hake, som man kunde öppna.

Och hela tiden sjöng det i Berit »öppna fort!
öppna fort!" Fingrarna voro så ifriga, att de snafvade
öfver hvarandra och höllo på att rakt inte få upp ha-
ken, men äfven det lyckades slutligen. Nu vände sig
halfva taket på små roliga gångjärn och Berit lurade
med ena ögat in i byggningen.

Där låg en hei massa djur huller om buller.
Hon skakade försiktigt ut hela innehållet på bordet.

Där funnos alla möjliga djur, elefanter med långa snab-
lar, dromedarer med pucklar på ryggen, giraffer med
fläckigt skinn och förunderligt långa halsar, kor och
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oxar, och får och hästar och grisar och hundar och
fåglar som stodo och vippade tned stjärten som stöd.
Och allesamman voro de så små, inte längre än två
gånger Berits tumme.

Ibland dem fanns äfven en liten gubbe och en
liten gumma. Oubben hade en staf i handen, och
gumman bar på hufvudet en smörgul hatt och var
klädd i en himmelsblå klädning.

»Vet du hvad man kallar en sådan där liten bygg-
ning?" frågade mamma.

Nej, det visste inte Berit.
»Jo, ser du, det är en noaks-ark.

Jag skall tala om för dig hvarför denna lilla leksak
just fått det namnet.

En af de vackra gamla judiska sägnerna berättar om
en helig man som hette Noak. Hän fick tillsägelse af
Oud att bygga sig ett hus, som kunde flyta på vatt-
net, där hän och hans hustru och hans barn och alla
de djur hän tog med sig kunde undgå att drunkna,
när den stora öfversvämningen kom, ty Oud visste att
den snart skulle komma. Och det hus hän skulle
bygga kallades »arken". Efter Noak var en helig man,
åtlydde hän Ouds befallning, byggde arken och und-
gick döden.

Detta skedde för länge, länge sedän, och när små
gossar och flickor nu leka med sin nätta lilla noaks-ark
så ana de ej att dess förebild byggdes under stor ångest
och för att undgå döden. Men så förtäljer likväl den
gamla sägnen".

Berit höll den märkvärdiga lilla byggningen i sin
hand, och hon hoppade och sjöng af förtjusning.

Där ute hade dimman lättat; solen sken nu vän-
lig och blid öfver viken, som krusades af små glitt-
rande vågor. Dimman var som en stor grå fågel. Där
den sänkte sig blef luften fuktig och kali. Men lika
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hastigt som den kom, kunde den lätta på vingarna och
försvinna. Och strax var allt annorlunda.

«Mamma, nu fär jag visst gå ut på en stund,
efter solen skiner så vackert?"

»Ja, det får du gärna" sade mamma.
Berit tog sin ark under armen och gick. Det var

hara två minuters väg tili hafsstranden. Där nere lekte
som bäst Berits goda van, Oundel. Hon höll just på
att bygga en bakugn i sanden.

»Oundel, Oundel, jag har fått en noaks-ark"
skrek Berit på långt håll.

Oundel fick sä skyndsamt att se på arken, att hela
taket på bakugnen störtade in; så hastigt ryckte hon
undan handen, öfver hvilken hon just bakat sand.

De bäda flickorna satte sig ned på den vackra sand
stranden och höllo det lilla huset i famnen.

Berit måste skaka ut alla djuren i sitt förkläde, och
Oundel radade förtjust upp dem i sanden bredvid sig.
De sågo så lefvande ut där de stodo uppradade, och
när man en smula kunde trycka ned deras ben i san-
den, stodo de äfven så stadigt.
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»Vet du", sade Oundel, «de borde ändå
ha litet mat, stackarna".

«Hvad ska’ vi ge åt dem?" Vips voro de två små
flickorna på benen och letade efter nägonting grönt tnel-
lan furornas stammar. Det fanns inte mycket att väljä på,
men de ripade af ljungen och strödde ut den åt djuren.

«Jag tror nog att de äro törstiga också" sade
Berit. «Vi borde visst vattna dem«.

«Köra ned dem tili stranden kurina vi inte"
sade Oundel eftersinnande. «De äro så små att de
drunkna allesamman bara af att se så mycket vatten.
Men det gör man annars med kuddor. Och de tycka
om det. Hos morfar fingo vi ofta se dem stå tili
magen i vattnet, när det var heti Hvad kunde vi hitta
på för dem att dricka ur?"

«Nu vet jag, nu vet jag", skrekBerit. «Mussel-
skal! Här finnes ju fullt upp af dem i sanden".

Och hvarje djur fick sitt musselskal fylldt med vat-
ten under nosen på sig.

Noak stod och klappade hunden. Berit hade märkt
att hans armar voro precist så långa att när man ställde
honom bredvid hunden, så klappade hän den på ryggen.

«Men, vet du hvad Gunni, efter de äro noaks-
djur, så tycka de väl också om att flyta omkring på
vattnet i sin ark". -

Nu leka vi att vi veta att det skall bli öfver-
svämning. Vi äro också heliga män, förstår du, allde-
les som i den gamla sagan, och nu ha vi byggt arken,
och nu ska’ vi ha in alla djuren.

«Åh hvad det skall bli roligt!"— Flickorna glömde
alldeles att de voro heliga män. De togo hvarann
om haisen och dansade rundt, så att sanden yrde.

«Hur ska’ vi nu ställa det, så att det blir riktigt
bra?" rådslogo de.

«Vi skola lägga tjockt med sand på golfvet inne
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i arken, så stå djuren så ordentligt. Annars falla de
omkull och klämma ihjäl hvarandra". -

Qenom taket lade de in sanden och packade den
slät så godt sig göra lät. Snart stodo alla djuren
där i två prydliga rader med hvar sitt lilla musselskal
framför sig, för mat och vatten. Genom de små fön-
stren kunde man se dem alla, där de stodo så förnuf-
tigt som i ett riktigt fähus.

«Noak skall få stå på balkongen och ha sin hund
med sig. Hunden står så bra, om den har framtassarna
på balkongräcket. Ser den inte nätt ut, alldeles som
om Noak kastat ut en sten i vattnet och hunden äm-
nade hoppa efter den".

Flickorna måste klifva ut på en sten ett stycke från
stranden, för att lättare kunna skjuta ut arken. Nu flöt
den så nätt på de små glittrande vågorna.

«Ser du hur stolt Noak ser ut, där hän står och
betraktar hafvet? Vår Noak är inte alls rädd. Gumman,
hon är nog glad att vara inne i arken, ty hon är inte
så van vid sjön".

Flickorna böjde sig ned, men arken var redan så
längt borta att de endast sågo gummans smörgula
hatt genom fönstret. Oundel och Berit stodo och vif-
tade med sinä förkläden.

«Hurraa! Hurraa! Noak är inte rädd, fast lian
far «på öfversvämning".

Men nu kom en liten vindpust. Arken började
oroande luta åt ena sidan, och de sågo hur Noak lika-
som hängde med halfva kroppen ut öfver balkong-
räcket. Annu en liten våg, och plums, Noak och hun-
den försvunno i vattnet.

Berit och Oundel sågo ett ögonblick förfärade på
hvarandra, så började båda gallskrika.

«Hjälp, hjälp!"
Nu började arken taga in vatten och flickorna räck-
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tes inte tili den. Den var redan så långt borta.
De sägo huru den - sjönk, sakta men säkert. Vattnet
gick nästan upp tili fönstren nu. Flickorna fortforo
att skrika och sprungo omkring på stranden alldeles
vettskrämda.

»Arken! arken!"
»Hvad skall mamma säga?"
I detsamma kom Stora bror gående på vägen. När

hän hörde skriket och såg lilla syster sä utom sig, tog
hän tili att springa. Hän trodde att det händt en verk-
lig olycka.

Men när hän slutligen kunde lägga ihop så mycket
förnuft ur de skrämda småttingarnas berättelse, att hän
fick klart för sig hvad saken gällde så skrattade hän.

»Skrik inte så där! Jag går och tar den, bara ni
ä’ tysta".

Skor och strumpor af i en hast, och stora bror
vadade efter skatten. Hän fick tag i den, just när
vattnet började gå honom upp tili knät.

Flickorna skeno som solen efter en regnskur.
«Åh, Svenni, hvad du var snäll! Vi ä’ så rysligt
glada".

Men stackars Noak och hunden syntes inte tili.
«Vi leka ändå inte heliga män och öfversvämning

en annan gång. Vi äro visst för små" sade Berit
bekymrad, medan hon torkade arken i sitt förkläde och
plockade fram djuren.

«Ja, nästan alla äro för små, när öfversvämningen
verkligen kommer" sade stora bror allvarligt.

Men i detsamma stod mamma på trappan och
ropade «nu skola små flickorna in; det blir redan
fuktigt".
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Och ännu kan jag tala om en sak, men den kanna
inte små flickorna tili, och det är att följande dag, när
solen sken på musselskalen i sanden, låg Noak där,
alldeles kry med sin staf i handen. Endast hunden
syntes inte tili. Den hade på tulit allvar hoppat efter
en sten och kom aldrig igen.

Elin Vallden.



Lilla Nils räfjakt.

en liten stuga borta vid skogsbrynet bodde
lilla Nils och hans moder. Den rödmålade
byggnaden tog sig bra ut mot de ljusa björ-

karna och de mörkgröna tallarna. Där slingrade sig
rankor upp kring det lilla fönstret med dess hvita gar-
diner och utanför blommade hvarje sommar guldglän-
sande ringblommor. Tili vänster om stugan läg en
liten trädgård och en välvårdad potatistäppa.

Nils fader var död, och hans moder stod alldeles
allena i världen med sin sjuärige son. Oenom eget
arbete försörjde mor Brita sig och sin gosse.

Sommaren var en glad och lycklig tid för invånarna
i den lilla röda stugan. Då fanns rikligt med bär i
skogar och backar, och Nils hämtade mången mark
från herrgården tili hemmet för bär, som mor Brita
och hän plockat. Där fick hän ock goda priser för
äggen, som deras två flitiga hönor värpte.

Ja, herrgården! Den var det vackraste och härli-
17



gaste Nils visste af på jorden! Den stora, ljusa bygg-
naden, omgifven af lummig grönska, allen som ledde
upp tili den breda trappan, trädgården med sinä
underbara rosor, stranden, där den präktiga segelbåten
och de andra båtarna lågo det var alldeles såsom
ett sagans slott. Den ståtlige herrn på Fagervik —så
hette gården kallade Nils alltid för sig själf »kan-
gen”, frun med de vänliga ögonen och de vackra
hvita händerna kallade hän »drottningen” och lilla
Ellen, som var två år yngre än hän, »prinsessan”.
Just så måste en prinsessa se ut fin och späd
med blå ögon och ljusa lockar. Nils hade redan läst
många sagor om prinsessor, det var det roligaste hän
visste.

Ellen hade alltid ett vänligt ord tili Nils vid hans
besök på herrgärden. Och hon tog honom vid handen
och drog honom med sig ut i trädgården tili gungan
eller tili lusthuset Blygt följde Nils den lilla prinsessan,
där hon liksom dansade fram på de finkrattade sand-
gångarna förbi blommande syren och fruktträd och
skimrande guldregn. Ellens mamma stod och såg små-
leende på barnen. Och det var i sanning en vacker
syn; Nils gick där så rak och axelbred, klädd i treflig
mörkblå dräkt med ett uttryck af öfversvallande lycka
öfver det friska solbrynta ansiktet, i de klara, trohjär-
tade ögonen och vid hans sida Ellen lik en hvit,
sväfvande fjäril, pratande, skrattande och sjungande
om hvartannat i glädje öfver att hafva en lekkamrat.

När Nils återvände från dessa besök på Fagervik
kände hän sig alltid-så rik. Utom pengarna tili mor
hade hän med sig hem en präktig hvetebulle och glada,
ljusa intryck; det var visst tili stor del de sistnämnda
som gjorde honom så innerligen glad i hågen, ehuru
hän ej fullt förstod det själf.

Om vintern bodde herrgårdsfamiljen i staden, blott
- 18



nägon enda gäng besökte de dä Fagervik. När svalorna
flögo tili varmare länder, när träden begynte fälla sinä
löf och alla trädgärdens blommor sinä blad, for också
Ellen bort. Det blef tyst och öde på herrgården.

Mörk var den kuina hösten, lång den kalla vintern
för invånarna i den röda stugan vid skogsbrynet. Så
började solen omsider lysa igen, solskenet glittrade
grant på vårsnön. Och det glittrade i Nils klara ögon.
Våren och sommaren voro ju i antågande. Men midt
i glädjen kom sorgen tili Nils mor Brita insjuknade.

Hän hade just värit ute och pröfvaf en ny pilbäge,
då hän vid hemkomsten fann sin mor tili sängs i svår
hufvudvärk. Nils satte sig vid sängen och baddade
hennes tinningar med kalit vatten, och så insomnade
hon. Medan hän satt där hos den sjuka, tänkte hän
många tankar. Om hans mors sjukdom blefve lång-
varig hvarifrån skulle hän väl då få mat åt henne
och sig själf? Denna fräga återkom ständigt för ho-
nom, och hän försökte finna ett svar på den. Om hän
skulle gå ut på jakt? Alltid kunde hän väl få skjuta
något med sin präktiga pilbäge. Och hur mor skulle
blifva glad, när hän kom hem med villebråd. Hän
svepte täcket väl om modern, drog hastigt på sig sinä
höga stöflar, tog pilbågen med och begaf sig ut på
jakt.

Där borta i rönnarna sutto några små fåglar. Om
hän skulle knäppa dem, kanske kunde de blifva en god
stek åt mor? Hän tog säkert sikte pilen for af
alla fåglarna flögo sin kos ingen föll tili marken.
Lilla Nils stod där förvånad så mäste hän då söka
upp nytt villebråd eftersom hän ingen fågel fick. Hän
gick ett godt stycke inät skogen, utan att finna något.
Men hvad var det som låg där invid den höga gra-
nen? Det var säkert en räf, och den låg och sof
Sakta, sakta, måste hän smyga sig inpå räfven alldeles
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närä, för att ej skjuta bom. Nu stod hän på blott några
stegs afstånd och räfven sof allt fortfarande. Hän
spände bågen, pilen träffade. Räfven låg alldeles
stilla, den var död. Det var ett kraftigt skott, som dö-
dade så ögonblickligt.

Försiktigt närmade sig Nils sitt byte. Ja, räfven
var verkligen död! Hän lyfte upp den, strök den öf-
ver den lurfviga pälsen, tårarne trängde fram i hans
ögon åh, hän hade skjutit en räf, en riktig räf! Detta
skinn är visst värdt mycket pengar, funderade hän,
många mark. För lång tid skulle hän nu kunna köpa
mat åt mor och sig själf. »Hurra!” ropade hän högt, så
att det skallade i skogen, medan hän sprang hem tili
mor med räfven på ryggen.

»Mor, mor, jag har skjutit en räf", ropade lilla Nils
vid hemkomsten, då hän fann mor Brita sittande i sängen
»nu skall jag köpa åt dig allt hvad du vill ha!” Hän
bar räfven fram tili moderns säng.

»Min kära gosse, blif ej ledsen!” sade mor Brita, som
genast anat sammanhanget, »men räfven är inte din.
Förvaltaren på herrgården har satt ut gift för räfvar i
skogen, och däraf har denna dött”.

Nils knep ihop läpparna och sväljde tårarna, medan
hän granskade för att se, om hän ej ändå kunde upp-
täcka det dödliga såret efter pilen.

»Då skall jag väl gå med den tili herrgården?"
frågade hän med skälfvande röst.

»Ja, min gosse, gä dit och tala om huru saken för-
häller sig”, sade mor Brita och strök honom kärleks-
fullt öfver det mörka häret.

Bittert var det att bära bort den präktiga räfven,
som hän ansett för sin välförtjänta tillhörighet och värit
så stolt öfver, men lilla Nils hade lärt sig att göra det
rätta utan att klaga.

Hän hade icke hunnit långt på sin vandring, då
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hän säg ett äkdon närma sig. Hvem kunde det väl
vara, som åkte tili herrgården? Jo, det var herrn själf
och frun och lilla Ellen Nils kunde ej mistaga sig
därpå.

»Nisse, goddag!” ropade Ellen redan pä längt håll
och viftade med sin hvita vante och sträckte fram sitt
rosiga leende ansikte i den hvita hufvan.

»Nej, se, du har värit på jakt och skjutit en präktig
räf, min gosse”, sade herrn gladt tili Nils, där denna
stod vid sidan af vägen med sitt villebråd.

Nils rodnade, i det hän lyfte på mössan och sade:
»Ja jag träffade räfven med min pii och trodde att

jag skjutit den tili döds, men när jag kom hem, bad
mor mig bära räfven tili herrgården. Hon trodde inte
att den dött af mitt skott, utan af förvaltarens gift”.

»Kom närmare, käre vän, så få vi hälsa riktigt på
dig. Tänk, att du värit på jakt och skjutit en räf”, tillade
frun och tryckte hjärtligt hans hand.

»Ja, mor sjuknade och så tänkte jag, att det kunde
vara bra att skaffa hem villebråd”.

»Du har i alla fall skjutit räfven, min gosse, och nu
frågar jag, om du vill sälja den åt mig?”

»Men den är ju redan herrns”
»Se här, det här är betalning för räfven, detta skall

du ha” herrn räckte Nils en ask och klappade
honom på axeln.

Nils tackade så vackert hän kunde, hans röst dall-
rade af rörelse.

»Och nu följer jag med tili mor för att se om henne
litet”, sade frun i det hon steg ned ur åkdonet.

»Nisse Nisse, du lofvar ju att komma och leka
med mig snart?” ropade lilla Ellen efter dem.

Nils tyckte att det blef så ljust och vackert i deras
lilla stuga, när herrgärdsfrun steg in där, satte sig vid
mors säng och talade vänligt och godt. Mor skulle
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säkert bli frisk trodde hän hon kände sig redan
bättre. Sin ask hade Nils hela tiden hällit hårdt
sluten i handen, nu tog hän fram och öppnade den
samt ropade högt.

„Mor, mor, en guldpenning har jag fått för räfven!"

Fanny Hult.
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Eriks äfventyr på flyttningsdagen

yra fem sex - halft i sömnen räknade Erik
klockslagen och tittade sig yrvaken omkring. Pappa
och lilla syster sofvo ännu, men mammas säng
var tom. I ett huj kom hän i kläderna: Pappa

pappa, stig upp! Kommer du ej ihåg att det idag
är den första juni. Pappa vaknar gäspande. Riktigt
idag är ju flyttningsdagen inne. Det var därför Erik kom
upp med sädan fart. Annars läg hän nog rätt gärna och
drog sig tili dess klockan var ätta, men idag! Idag gälde
det att skynda. I flere veckor hade mamma och pappa
redan funderat ut huru allting skulle anordnas på det mest
ändamålsenliga sätt. Pappa skulle stanna i den gamla bo-
staden och afsända sakerna. Mamma med lilla Kerstin
skulle taga emot dem i den nya lokalen eller nya okajen
som Kerstin sade Hon var ju endast tre år och kunde
ej ännu tala rent. Erik var redan tio år gammal och tyckte
sig vara en rätt viktig person vid den stora flyttningen.

Redan för längesedan hade hän lagt in alla sinä böcker i
en stor korg. Leksakerna voro packade i lådor. Kerstin
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hade påklädt alla dockorna deras bästa kläder och placerat,
dem i dockvagnen.

Nu var alltsä den märkvärdiga dagen inne. Snart var
hela familjen i ifrig verksamhet. Erik skulle, förstås, hjälpa
tili på alla håll och kände sig helt stolt då mamma kallade
honom sin lilla hjälpreda. Tili först bar hän stolar ned
för trapporna, och som man bodde fyra trappor upp, var
detta icke något så alldeles lätt arbete. Dä första flyttnings-
lasset var färdigt följde hän med mamma tili den nya
lokalen. Mamma bar pendylen; den vägade hon ej
anförtro åt någon annan. Erik hade fått det förtroende-
uppdraget att hålla reda på lilla syster, emedan dennas skö-
terska, som äfven följde med, gick och bar på ett par gele-
skålar och säledes ej kunde gifva så noga akt på Kerstin och
dockvagnen. Under vägen passade Erik på att »knäppa af”
hela karavanen. Hän hade nämligen alldeles nyss fått en
liten fotografiapparat.

När man kömmit fram tili ort och ställe, gällde det att
börja ställa upp allting på sin plats, och detta var ingen
lätt sak, ty än var en byrå för bred för den plats, där man
tänkt sig att den skulle stå. Än tyckte mamma att en hylla
skulle taga sig bättre ut på ett annat ställe, än där man
först ställt den. Och alla sinä saker sedän! Äh, ett sädant
bråk det var att taga upp dem och lägga in dem i lådor
och skåp. Erik skulle nu få ett eget rum, och detta var
inte så litet roligt, skall jag säga. Det hade en dörr tili
tamburen och en tili föräldrarnas sofrum. Tapeterna voro
ljusa, trefliga med lekande barn och blomsterslingor i bro-
kiga färger. Lustigast af allt var frisen som föreställde en
hei mängd smättingar i de mest olika tokroliga ställningar.
Kakelugnen hade en utskjutande hylla på midten. Där skulle
Erik rada upp alla vackra stenar och snäckor som hän sam-
lat senaste sommar på landet. En god stund gick Erik
helt upp i det nya rummet och dess anordnande, men huru
det var, sken solen så vackert därute. Mamma brukade ju
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alltid tycka att det var hälsosamt för barnen att så mycket
som möjligt vistas i det fria. Man hade ätit en sen frukost
och skulle ej på flyttningsdagen äta någon vidare middag.
Eriks hjälp lycktes för tillfället ej heller behöfvas. Tänk
om hän gick ut ett slag! Var det inte idag, som den där
nya ångbåten, som pappa läst om i tidningen, skulle kom-
ina. Det bar af ned tili hamnen. Riktigt, där svängde
just den vackra båten in förbi Långörn. Erik ställde sig
bland folkhopen på kajen och försjönk i beundran. Så
stor den var och så vådligt fin! Nu lägger den tili. Tros-
sarna kastas i land. Det var närä att den ena kastat af
Eriks nya mössa. Hän hann jämt böja undan hufvudet.
Landgången sattes ut; passagerarne begynte komma i land.
Hör på, pojke, kanske du kunde hjälpa mig att bära den
här korgen? Erik vände sig om. Framför honom stod en
ung flicka i blå resdräkt. I ena handen höll hon en hatt-
ask, i den andra en större korg. Det var den hon ville
öfverlämna åt Erik. »Ja, då”. Det var ju nästan som att
fortsätta med flyttningen där hemma. Erik tog korgen på
armen. Den unga damen gick förut, och Erik följde. Hon
skulle fortsätta färden med en annan ångbåt, som låg för-
töjd ett stycke högre uppe vid kajen. Erik bar korgen
ombord, lyfte på mössan och stod i begrepp att aflägsna
sig, då den unga damen räcker honom en slant för besväret.
Erik blef förlägen. Hän var ju så van att hjälpa mamma
att bära torgkorgen, att det fallit sig helt naturligt för ho-
nom att äfven nu hjälpa tili. På någon betalning hade hän
ej tänkt, men ändå —. Erik tittade på slanten. Fem-
tio penni det var ingen liten summa. Något tveksamt
räckte hän fram handen. Hän kände dunkelt att mamma
inte riktigt skulle gillat honom, men det var ju så frestande.
Hela femtio penni - och den lilla handen slöt sig redan fast
om slanten. Hvad kunde man ej köpa för femtio penni.
Tänk om hän skulle köpa en liten bät? Eller en sådan där
kanon, som hän sett Axel hafva, då de senast råkades hos
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Gunnar! Erik vandrade uppför Esplanadgatan försjunken
i glada betraktelser. Då fick hän ögonen på en annan liten
gosse, som i rask fart kom springande upp frän Mikaels-
gatan. Det var Kalle, yngsta springpojken i pappas affär.
Med honom hade Erik gjort bekantskap föregående söndag
dä pappa bjudit hela affärspersonalen ut tili Högholmen.
De bägge gossarne hade genast blifvit goda vänner. Nu
var det slut med Eriks tvekan, och hän hade ögonblickligen
klart för sig hvartill penningarna skulle användas. Hän skul-
le gå på »Världen rundt”, förstås, och bjuda Kalle med.
De hade ju kömmit öfverens om att detta var det allra
roligaste af allt. Kalle invände visserligen att Erik kanske
ej fått lof hemifrån, men Erik förklarade att hän ju alla
eftermiddagar brukade få stanna ute tili kl. 8, så att för-
modligen ingen nu heller skulle sakna honom, och de
bägge gossarne skyndade med snabba steg Mikaelsgatan
utför tili Lundqvistska affärspalatset där «Världen rundt
eller «Lefvande bilders theater” har sin lokal. Det var
också ej sä fitet underbart, det de här fingo se bilder
som rörde sig, där man såg människor komma och gå.
Tili först visades bilder från kriget. Det kände nästan
hemskt, då man med ens såg fienderna springa fram och
rök upstiga på olika håll. Erik grep Kalle i armen och
hade så när skrikit tili, då plötsligt en soldat, träffad af ett
bösskott rullade ned alldeles mot randen af scenen. Sedän
kommo roligare saker, häxor och trollkarlar, zigenare och
röfvare, brottare, simmare, velocipedister, hvad allt fingo ej
de två gossarne se! De voro nästan säkra på att program-
met aldrig värit sä roligt, som just idag. Emellertid blef
dock äfven denna föreställning slut. Erik och Kalle begåfvo
sig på hemväg. För hvad som återstod af Eriks femtio
penni köpte de pepparkakor i esplanaden. Så när hade
Erik gått miste, dä hän med ens päminte sig att hän ju nu
ej mera bodde på det gamla stället. Klockan var närä åtta
och hän måste skynda för att hinna hem i tid. Då
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hvem får hän se komma emot sig med sökande min
om ej pappa. »Andtligen! Men, kära barn, hvar har du
hällit hus hela dagen? Mamma och jag hafva sökt dig i
största ångest?” Hela dagen! Nu först kom Erik att
tänka på att det var strax efter frukosten hän begifvit sig
bort hemifrån. Pappa tog honom vid handen, som om
hän värit rädd att förlora honom på nytt, och då hän kom
hem, såg hän tårar i mammas ögon tärar af glädje
öfver att det ej händt honom någonting ondt. Med under-
liga känslor somnade Erik den första aftonen i sitt eget
nya rum, och mer och mer kände hän sig säker om, att
hän ändä ej borde hafva tagit betaldt för den tjänst hän
blifvit i tillfälle att göra.

A. L
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Små gruffande grisar.

Två glada grisar en vacker dag
Sig ville roa ett litet tag,
„Med mänskor svinga vi gladt i dansen!"
Ja, därpå slogo de knorr på svansen.
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De franska talade helt galant;
Cui, oui, det lät elegant.
Medfrack och byxor och sen på näsan
En fin pince-nez, så de börja resan.

Cui, ja det var en riktig puff
Men värre var det med grujf grujf, gruff;
Det ljudet ingen nu alls fick ana,
Då skulle grisen man genast spana.

Svårt var det nog att på två ben gå,
Erän stolen gled man så läti, håhå!
Med litet öfning dock ej sääli klicha
Att man förstår sig i världen shieka.
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Ah! hur’ i dansen hän svingar läti!
Hän talar/ranska ju som en sprätt!
Hvad de ä’ sota! Hvad de ä’ rara!
Nej ingen hunde beröinmet spara.
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Då skvalar regnet sä skönt och vått,
Små grisars hjärtan detfrestar smått.
När vattenpussar de sedän sågo,
Strax där i gyttjan de båda lågo.

Af gMdje giymta de gruff, gruff, gruff,
Men alla människor ropte ujy,
Cch tili förundran nu alla skåda
Hur’ de sig vältra, de grisar båda.

Cch vissi blef det ju en stor surpris
Att fina sprätten blott var en gris.
Så gruffet gjorde på ståten ända
Tili stian skamsna små grisar vända.

Maria Nyström.
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