








tJ&ffåä©

BERATTELSER

FÖR BAKNEN.

[f-**

BORGÅ, /SM'
Werner Söderström.



BORGÅ, 1888
Werner Söderströms tryckeri.



Segelfärden.

TR en vackra sommaren 18— vistades Karl Lang med sinä
g)5 föräldrar och tvenne yngre systrar, Sigrid ocb Helmii
i Porkkala skärgård. Barnen njöto af det friska lifvet vid
liafsstranden ocli kände sig mycket lyckliga att få springa
barfota i den varma sanden ooh simma i de saita vågorna.

Hnru olika föreföll ej sommaren här ute på landet,
jemförd med den föregående, då de nödgats qvarstanna i
staden.

Karls far var skicklig seglare och hade mången gång
med sin slup vunnit pris vid kappseglingar.

Denna sommar skulle Karl inöfvas, att på egen hand
styra slhpen. Gossen längtade äfven med otålighet, att
fadren skulle lettinä håten tili hans eget förfogande, ty Karl
ansåg sig redan vara ganska säker på sin kunskap i segling.

Fadren deremot, som ej var alldeles öfvertygad om
sonens skicklighet, hade bestämt, att ännn någon tids öfning
behöfdes, innan Karl finge pröfva krafterna.

Ofta företogo Karls föräldrar jemte barnen segelturer
med slupen, ntan något bestämdt mål, medtagande mat och
annat, som var nödvändigt för par dagars vistelse i skär-
gården. De voro alla särdeles roade af dessa utfärder och
redde mången Ijns sommarnatt sitt nattläger i båten eller ock
i någon Intande notkoja, hvilken de nnder färden upptäckt.

Hnru behagligt var det ej att i den gungande båten
dricka det rykande kaffet, som modren helt behändigt till-
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redde i kaifeköket, ocb hur ovanligt god smakade icke smör-
gåsen för barnen nte på öppna hafvet.

Middagen förtärdes helst i land, der modren, biträdd
af sinä små flickor, framsatte maten på någon stor flat sten

eller i det mjuka gräset; anrättniugarne behöfde uj vara
synnerligen omvexlande, ty sjöluften gaf alltid god aptit,
hvilken kryddade maten förträffligt.

En dag, i medlet af jnli månad, var Karl ensam
lieminä; hans föräldrar ocb syskon hade med ångbåt rest på
besök tili slägtingar, livilka lika som de, utflyttat tili skären
för sommaren.

Karl hade förbehällit sig att staima lieminä, ty värden
på bondgården, som jemte sitt folk ärnade sig på notdrag-
ning, hade bedt honom följa med på några dagar tili Stor-
holmen, der raan hoppades att strömmingsfisket sknlle blifva
lönande.

Gossen var förtjust i förslaget, och då lian erhöll sin
faders tillätelse, var det med stor fröjd lian motsäg färden.
Hän i ordningställde metspön och drag, slipade sin goda,
starka fällknif och nedtog blomportören; alla dessa saker,
tänkte lian, blifva nog nödvändiga under flera dagars vistelse
bland klippor, holmar och skär.

Just då fiskarfolket hnrtigt och gladt ville lägga ut
från stranden och Karl med en gosses käcka mod tagit plats
vid en af årorna, hördes ett gällt lialloh från skogsbacken
ofvanom bouingshuset. Kort derpå såg Karl på skogsstigen
tvenne jemnåriga skolkamrater, hvilka redan i skolan lofvat
att under sommaren besöka honom i skären.

„Vi se att du ämnar dig ut tili sjös,“ sade Herman,
den äldre af de främmande, då de uppnått stranden: „vi
komina kanske olägligt, men vägen hit är så lång från
Sundsberg, att du vftl ingalunda näns låta oss ålervända.“

„Nej för ali del,“ utropade Karl, som med ett språng
var kamraterna tillmötes, „välkomna! välkomna!“ jag hinner
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nog eu annan gång se lumi strömmingeu fångas. Det var
mer än hederligt af er gubbar att hålla ert löfte att komina
ut. Jag är helt ensam hemma, men vi skola dock försöka
att roa oss på bästa sätt.“

Hjertligt tryckande kamraternas häuder, inbjöd Kail
sinä gäster tili boningshuset, medan notfolket lade af från
land och med förlig vind styrde tili Storholmen.

Som det var en solklar juli dag voro Herman och Elis
så hette den andra gossen trötta och genomvarma af

promenaden. De hade blifvit rodda öfver ett smalt snnd ooh
derefter tillryggalagt 5 verst tili fots. Inkomna i den Stora
svala stugan, kände gossarne sig derföre belåtna att hvila
ut en stund. En god filbunke jemte smör och bröd inbars
på Karls tillsägelse och förtärdes af hans unga gäster med
strykande aptit.

„Nå Karl," sade Herman, „du kan väl redan på egen
hand styra en slup? Du talade ja om i skolan, att din far
denna sommar lofvat lära dig segla.“

„Att jag precis vore skicklig, vill jag ej pästå, men
nog har jag lärt mig de första grnnderna, må du veta. Med
pappa har jag många gånger seglat flera timmar å rad och
senast, då vi voro ute, iick jag ensam sköta såväl rodret
som storseglet. IJtmärkt roligt är det att med pappas nya
båt klyfva vågen.“

Är det er slup, som ligger förtöjd derute?“ frågade
Elis.

„Jaa, den är vår egen; tycker ni ej, pojkar, att den
ser ståtlig ut?“

„Slupen är utmärkt vacker, sade Herman skola vi ej
ro ut tili den. Det blåser en temligen god sydvest vi knnna
ju sitta och gunga litet.“

Eörslaget mottogs med odeladt bifall och tagande sinä
hattar begäfvo gossarne sig tili stranden.

Roddbäten sköts ui och med nägra årtag uppnåddes
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slupen; de stego uti den ooh kunde ej nog uttala sin beun-
dran öfver den nätta båten med dess master, segel ocb skot.

Hvad heter er ståtliga segelslup? frågade Elis.
„Ainikki. Mamma flck bestämma uamnet ocb vi tycka

alla om det. Hvilken skada att pappa just i dag skall vara
bortrest; nu, då det blåser så friskt, skulle det vara roligt
att visa er, huru lätt Ainikki klyfver vågen. Sjelf tycks
hon äfven vara hugad för en strid med böljorna.

Vet du Herman, då seglen riktigt spännas ut, bar det
af med en sådan fart, att skummet fräser i fören. Syster
Sigrid, sora är en hurtig flicka, brukar skrika högt af glädje,
då båten kränger ocb vågen brusar, men Helmi liten blir
rädd ocb gömmer ansigtet i mammas knä.

Jag kan omöjligt kanna minsta fruktau då pappa styr,
ty hän är så uppmärksam, att lian ej. ens tycker om, att

man tilltalar bonom, då det blåser starkt; lian vill endast
tanka på sin båt.

Det utgör min sträfvan, att med tiden blifva en lika
skicklig sjöman, som pappa.”

„Men vet du Karl, 11 sade Herman, som med stort in-
trossa åhört kamraten, ~hvad säger du, om vi på egen hand
skulle försöka segla ett stycke längs med stranden? Vid
den lilla kolmen der borta kumia vi jn lätt vända båten.
Jag förstår mig ganska bra på segling ocb du tycks äfven
hafva värit tillräckligt ute i sommar, för att icke behöfva
frukta en liten bris. Nå pojkar, hvad menen I om mitt
förslag?

„Jag är ingalunda rädd, 11 svarade Elis, „på denna korta
sträcka ocb längs stranden kan bvar ocb en lätt sköta en
slup, upp med seglen, ingen rädder här!“

„Ja det vore visst utmärkt roligt, 11 sade Karl, „ocb
gerna ville jag göra er tili viljes; men det är ej så alldeles
säkert, att pappa vore rätt belåten bärmed.

Visserligen bar lian lofvat mig, att snart på egen haud
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få styra slupen, men nog tror jag hän sjelf ville åse mitt
första prof.“

„Efter din far lofvat dig, sade Herman, att på egen
hand sköta båten, så kan hän ej annat än med förnöjelse
erfara, att du försökt dina krafter i sällskap med oss. Då
resan ej gäller längre än tili lilla helmen der, så går det
jn som en dans. Låt alla griller vika och hjelp tili, så
hafva vi seglen snart i ordning. 11

Nn, som ofta förut, iick Herman siu vilja fram; den

lilla roddhåten fästes vid stolpen, der slupen legat fbrtöjd,
seglen höjdes, fånglinan lösgjordes och i sakta fart gled
slupen framåt.

Småningom fyldes seglen och lätt som en fågel flög
håten på vägen. Det var förtjusande roligt! Herman skötte
rodret, de andra höllo skoten, allt gick hra tyckte gossarne.
Karl som först värit oviss, hurnvida lian handlat rätt, glömde
nu helt och hållet sin oro och njöt i fnlla drag af den
friska seglatsen.

„Konsten att segla är minsann hra liten,“ sade Elis.
„Blott man håller rodret stadigt och skoten spända, är det
en barnlek för pojkar vid vår ålder.“

„Jag tycker alldeles som du,“ sade Herman „det vore
omöjligt för mig att känna fruktan på hafvet. Hvarje
gång jag värit ute med segelhåt, har det gått lika sta-
digt som nu, och den, som fört rodret har sett lugn och
säker ut. Jag försäkrar att man hra ofta är onödigtvis
försigtig vid att hege sig ut, och derför finnas högst få poj-
kar, som blifva skickliga seglare. Karl, skulle vi bo när-
mare hvarandra, kunde vi hvarje dag låta det blåsa i seglen
och innan sommarens slut våga oss på kappsegling. 11

„Kamrater,“ sade Karl, „nn måste vi emellertid vända
om, längre ut skola vi ej segla, Käringholmen eller gamla
fruntimmersholmen, som pappa kallar den är uppnådd, alllså
aro vi vid målet.“
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Ja, de sknlle vända om; men stor blef deras förvåning.
då detta icke giok så lätt soin de hade föreställt sig. Her-
man försökte med rodret, Karl och Elis böjde seglen för
att sålunda tvinga båten tili lydnad; men allt ntan fram-
gång. Slnpen vände ej, den gled tvärtom närmare stranden
och i lä som det var, slaknade seglen och den Stora båten
förblef helt stilla,

„Hvad skola vi nu taga oss tili!“ utropade Elis, blek
och med gråten i haisen, „denna båt förmå yi icke med.
Jag är redan alldeles uttröttad.11

„Skäms att gråta,“ ropade Herman omildt „ingen räd-
der här„ sade du för en stund sedän och vid första lilla
motgång förlorar du genast modet."

„Vi borde kanske refva seglen, 1 ' fortsatte Elis, utan
att låta sig störas af kamratens tillrättavisning; „jag har
hört, att när det är fara å färde, så bör man refva seglen."

„Kära kamrater, det bar sig ej,“ sade Karl beslutsamt
„Gif mig en åre, tag du, Herman, den andra, så skola vi ro
ut båten försigtigt mellan bränningarne och, då vi fått
vind i seglen, försöka att kryssa hem."
Gossarne rodde raskt och helt nöjda att åter stå i rätt kurs
mot hemmet skulle seglen skotas an och kryssningen påbör-
jas, men snabbare än de hunno förekomma det vändes sln-
pen af den tilltagande blåsten åter och ilade i hejdlös fart
framåt, så att skummet flög och fräste i fören.

Elis gret, Herman var förargad och Karl såg med
häpnad, att de för hvarje minut aflägsnade sig mer och mer
frän hemstranden. Hvad skall pappa säga om detta, tänkte
hän för sig sjelf.

Men nu blef det ej tid att försjunka i tankar, ty ute
på öppna fjärden, dit vinden fört dem, gick hög sjö.

Efter otaliga fåfänga försök att ändra båtens riktning,
visste gossarne slutligen ej, hvar de skulle hamua. Den
lilla holmen och fastlandet försvunno mer och mer hakoin
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dem och framför dem sågs haf och himmel mötas. Slupen
hade tagit in vatten, blåsten hven i de böga seglen och
framåt, framåt gick det i hejdlos fart.

Slntligen tyckte Karl sig upptäcka vid horizonten en
mörk punkt. „Kamrater,“ sade lian, jag tror vi hafva land
derborta i fjärran. Försök Herman att hålla rak knrs på

landet, så kumia vi hoppas att ändtligen få något slut på
denna segelfärd.“ „Kanske du, Karl, bättre än jagkan sköta
rodret, låt oss byta platser. Förargligt att det skulle gå
så liär ölyckligt för oss!“

Karl intog Hermans plats och med slupen tili hälften
fyld med vatten, uppnådde de slntligen en större ensam
holme ute i det öppna vida hafvet.

Herman tog törn med båtsbaken och som stranden var
djup, flöt slupen tätt intill land.

Gossarne nedtogo seglen, kastade ut ankaret och hop-
pade derefter alla i land.

Det hade lidit raot aftonen, himmelen syntes mulen och
en och annan regndroppe nedföll.

Elis' som stående på fast mark, återfått sitt mod, fö-
reslog de båda atidra gossarne att lemna båten och tillsam-
mans med honom uppsöka någon plats, der de kunde Anna
skydd för det annalkande ovädret.

„Intet annat återstår väl,“ sade Herman „ty i afton
kuuna vi i alla händelser icke tanka på återfärd. Koin
derföre Karl.“

Efter en stunds letande funno de invid ett berg en
grotta mellan tvenne Stora stenar, hvaraf den ena tjenade
tili tak och den andra jemte berget bildade väggarna. Gos-
sarne ihopsamlade niossa, som fans i närheten, och kort derpå
sutto de i godt skydd för regnet som nu piskade på.

„Det är ändå hra illa att handia emot sinä föräldrars
vilja,“ sade Karl. „Jag vet huru oroliga de nu aro der
liemma, ty de skulle ungefär denna tid återvända från
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Barösund. Måtte nu vinden sakta sig-, så att vi i morgon
lyckligen kunde återvända. 11

„Otur var det i sanning," sade Herman „att vi skulle
råka så illa nt, men vår afsigt var ju endast att segla ett
kort styoke väg; den starka blåsten, som uppstod nastan
ögonblickligt der ute på fjärden, kunde vi ej på förhand
förutse. Emellertid mäste vi nu invänta morgondagen. 11

„Jag är nöjd då vi lyckligt uppnått land,“ yttrade
Elis. „Ett litet äfventyr skadar ej, då det aflupit så väl
som nu. Skulle vi blott hafva den sköna fllbunken ocb
smörgåsarne här, bvilka du Karl bjöd oss i förmiddags, så
vore jag riktigt belåten, ty att sjön suger, det märker jag
tydligt. 11

Herman och Karl skulle ingalunda försmått ett godt
raål, om det värit möjligt att anskaffa ett sådant, men nu
då regnet i strida floder strömmade ned längs grottans yttre
väggar, måste hungern öfvervinnas. Möjligen kunde de på
kolmen Anna bar och dermed stilia sin hunger, men i detta
oväder var det bäst att tåligt vänta.

„Dumt att det skall regna,“ sade Elis. „Jag känner
en sådan oemotståndlig lust att bege mig ut i den djupa
skogen på äfventyr. Hvad skulle ni pojkar säga om en
varg skulle uppsnoka oss i vårt gömställe? Jag för min
del skulle blifva riktigt glad, ty med min Stora puukkoknif,
som jag bar här, skulle jag störta mig öfver odjuret och
sticka knifven djupt i dess hjerta. Säg, vore det ej bussigt
och ett äfventyr värdigt att omtala för hela skolan?“

„Nej hör man på! Du är just den rätta,“ sade Herman
skrattande; „dina tårar i slupen öfverensstämma ypperligt
med det mod, du nu inbillar dig ega. Din strid med
vargen'skulle jag gerna åse.“

„Ja men vet du Herman," sade Karl, „jag tror helt
säkert, att vi alla tillsammans kunde rå med ett vilddjur, ty
eugång hörde jag drängen, der vi ho, berätta, att vargar
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ofta brukade öfverfalla kreatnren i den djupa skogen, medan
lian var vallgosse. Tillsammans med par andra pojkar hade
de beslutat att, försedda med Stora knifvar, gömma sig och
afvakta vargens angrepp. Lange hade de ej behöft vänta,
ty en varg närraade sig ganska riktigt deras bästa ko. Då
rusade vallpojkarne med blanka knifvar mot orostiftaren och
kort derpå låg vargen död i sitt blod. „Ja, ja nog låter
det göra sig,“ inföll Herman, „raen mera mod skall maa
ega, än Elis i dag visat. Se, med min Stora pennknif, Elis
puukkokuif och din nyslipade fällknif, skulle vi kuuna störta

oss tili och med öfver en björn, ty blott raan riktar hugget
väl, behöfs ej Stora vapen för att gifva björnen blodig panna.

Gossarne blefvo ifriga vid tanken på de idrotter, de
möjligen kunde utföra. Herman hade rest sig upp och jem-
förde med kännaremin, hvilken af de tre knifvarne vore att
föredraga, och Karl och Elis följde med spändt intresse
kamratens mönstrande blick.

I samma ögonblick hoppade en liten hare från ena si-
dan af grottan mellan pojkarne. Den ville skynda ut från
sitt göniställe, ty pratet hade uppskrämt det lilla djuret.
Gossarne skrekh högt, häpna och förskräckta vid det plöts-
liga, oväntade bullret.

Elis gömde sig i mossan och kastade piiukkoknifven
långt ifrån sig.

Haren, som aldrig drömt om, att tre skolgossar skulle
falla på det orådet att objudna inqyartera sig i dess grotta,
stadnade i sitt språng, betraktade ett ögonblick i sittande
ställning de tre hjeltarne och skuttade derpå bort i den
djupa skogen.

Skamflata sågo gossarne på hvarandra. Slutligen sade
Herman och Karl på engång: „skryt kostar icke pengar; fy
att låta skrämma sig af en hare, då man planerar att döda
en björn.“

Det led mot qvällen, vinden tjöt obehagligt i träd-
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toppanne och regnet fortfof oafbmtet. Gossarne började
känna sig trötta, gäspade gäng på gång och utsträckte de
trötta lemmarne på den mjuka mossan. Hungern plågade
dem och kalla frosshrytningar genotnilade deras kroppar.
Icke ens Elis tyckte, att äfventyret nu mera erbjöd något
intressant. De drogo rockkragarne öfver hufvudet och folio
slutligen i en djnp sömn. Då de på morgoneu nppvaknade,
stod solen högt på himmelen. Gossarne skyndade sig ut nr
grottan ner tili strandeu; de ville se efter, hvilkeu vind det
blåste och så fort soin möjligt ställa slupen i ordning för
hemresan.

Men med häpnad och förskräckelse fnnno de, att slu-
pen icke mera låg vid stranden utan syntes ett godt stycke
från land föras af vinden mot hemmet.

Bestörta sägo de tre kamraterna på hvarandra. Elis
gret och utropade i största förtviflan; „hvad skall det nu
blifva af oss, ntan mat och utan hopp om räddniug, längt
ute i vida hafvet på en obebodd holme!“

„Huru förtöjde vi slupen, då den kunnat lösrycka sig?“
sade Karl bekymrad. „Säg Herman, du soin är äldst, hvad
skola vi nu företaga oss?“

„Sannerligen jag det vet,“ svarade Herman. „Den
starka stormen, soin blåste upp i går aftse, har visst nnder
natten afslitit ankartåget; på annat sätt har icke båten
slnppit lös, ty ordentligt nedfirade vi ju ankaret. Det blir
nu det enda för oss att invänta någon seglare och bäst vore
kanske att genast kissa upp nödflagg. Jag skall afkläda
mig min skjorta och du Karl, som är vig, kan klättva upp
i den höga graneu och försöka att lasta den i toppen.“

„Ja, det blir bra,“ sade Elis och borttorkade sinä tå-

rar. „Skynda dig Karl!“ Den hvita skjortan blef snart
fastgjord och med glädje sågo gossarne, lumi den fördes
af och an af vinden; de tyckte sig nu kumia hoppas på
räddning.
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Soin gossarne under ett lielt dygn icke förtärt någon
föda, började hungern mer och mer plåga dem. De Jieslöto
att undersöka kolmen; måhända skulle de Anna bär och der-
med, tili någon del, kunna tillfredsställa sinä tomma magar.

De gingo alla tillsammans och fnnno snart smnltron i
ymnighet. De nedsatte sig på tufvorna och äto från de öf-
verfulla stjelkarna.

Då de blifvit matta, föreslog Herman, att de' skulle
fylla kattama med de sköna, mogna bären och medtaga
dem tili grottan. „Yi kunna sedän," sade hän, „i ro se ef-
ter, om vi ej upptäcka något fartyg."

„Ni må gerna blifva qvar,“ sade Elis, ~men jag har
ingen lust att stadna längre i skogen, utan beger mig ner
tili stranden pä utkik.“

„Det kan du verkligen göra,“ uppmauade Karl. „Om
du möjligen skulle upptäcka något segel, så ropa på oss.
Vi dröja ej heller länge här, ty snart äro hattaraa fylda.
Elis skyndade sig ner tili stranden och kamraterna ploc-
kade flitigt bär.

Plötsligt hörde Herman och Karl ett genomträngande
skri. Förskräckta sprungo de upp från marken. „Elis har
måhända råkat ut för någon olycka," sade Herman; „låtom
oss skynda tili hans bistånd."

I fullt språng uppnådde de stranden ooh sågo redan
på afstånd huru Elis, stående på en Sten vid stranden, ka-
stade höga lyror med sin hatt.

„Väl att ni kommo,“ ropade lian mot kamraterna,
„skynden, skynden hit; jag har upptäckt ett segel derborta.
Herman, Karl se dit!“ och åter upphäfde Elis ett vildt skrik.

„Var då tyst för ali del," sade Herman otåligt, „du
är besynnerlig, tror du att våra rop kunna höras af dem
dernte på hafvet, det är alldeles omöjligt. Vi se just jemt
och nätt att det är en båt, men åt hvilket håll den styr
kunna vi ej urskilja.“
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„Hitåt koramer den, det sei’ jag tydligt,“ utropade Elis
i nervös otålighet.

Karl hade emellertid nppklättrat i den höga granen, i
hvilken deras nödflagg var fästad. Erän den upphöjda plat-
sen kunde hau tydligare an kamraterna blicka ut öfver haf-
vet. Att en båt verkeligen visade sig i fjärran såg lian,
men om den styrde mot kolmen, var ännu omöjligt att
afgöra.

„Knnnen I ej se, att de styra rakt uppå oss,“ sade
Elis. „De hafva sett vår signal helt säkert, nu vända de
tili höger. Karl, Karl vifta, vifta med skjortan deruppe;
vifta bättre, försök det yttersta. 11 Ooh ånyo upphäfvande
ett genomträngande skri, syntes den orolige gossen vilja
störta sig i hafvet mot den annalkande båten.

De bäda andra gossarne sägo mi äfven att båten verk-
ligen styrde mot kolmen. Med orolig längtan följde de den.
Utkiken från grantoppen ropade tili kamraterna: Jag ser
ganska tydligt att båten håller kurs mot oss, men afståndet
är dock ännu så långt, att de omöjligt kunnat upptäcka vår
nödflagg. Men tålamod, den blir nog sist och slutligen syn-
lig för dem, ock då aro vi räddade. 11

Gossarne voro i den lifligaste spänning. Segelbåten
närmade sig mycket längsamt, ty vinden kade mojnat af
betydligt. De voro dock lyckliga vid tanken att helt snart
åter sammanträffa med menniskor, kvilka kunde föra dem
säkert hem.

I sin ifver observerade de emellertid ej, att dimma
började uppstiga från kafvet. Förskräckelsen blef derför
stor, då de märkte kuru båten smäningom inkbljdes i den
hvita diraslöjan och slutligen kelt och hållet försvann för
deras blickar.

Detta var en bitter, opåräknad niissräkning för de tre
gossarne. Elis förmädde alls icke beherska sig, utan hän
gret högljudt.
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„Vet ni kamrater," sade Herman, efter en stnnds be-
grundande, „vi aro i det hela taget Stora narrar, som nu
förlora modet. Dimman skall helt visst åter skingra sig
och dä ha’ vi natnrligtvis båten igen framför oss och vär
hvita nödsignal blir litet sednare, men dock slutligen, upp-
läckt af dem derute.“

„Du har rätt Herman,“ svarade Karl, „låtom oss ej
fälla modet, raska på dig Elis, lemna tårarna åt flickorna;
det passar dem bättre att gråta än en 4:de klassist frän
normalskolan. Låtom oss nn, medan vi vänta på klart vä-
der, samla mera mossa i grottan; måhända blifva vi flere
nasta natt, som behöfva grottan tili sängkammare.“

„Hvad tjenar sådant onödigt arbete tili ?“ sade Elis.
„Ingalunda måste vi ännn en natt stadna här bland vilda
djur. Ack, att jag igår sknlle bege mig hemifrån, men hvem
knnde ana att ett besök hos Karl sknlle medföra så mycken
olycka.“

„Elis, Elis, hnru kan du prata sådana dnmheter," ut-
ropade Herman. „Är väl besöket hos Karl orsaken tili att
du och jag hyste Stora tankar om vär förmåga att styra en
segelslup? Du vet lika hra som jag, att Karl tvertom af-
rådde oss från' färden och alls ej tilltrodde sig sjelf nägon
skicklighet, utan endast för vårt nöje lät öfvertala sig. Det
är en förfärlig skam att vara en kruka, och såsom sådau
har du nu visat dig hela tiden.“

„Det klarnar, det klarnar! tili stranden kamrater!"
ntropade Karl och med lätt spräng skyndade hän förut.

Dimman hade verkligen skingrat sig, det blå hafvet
låg krusadt af den vindkåre, som uppstått, och solsträlarne
lekte på vågen i otaliga färger, så långt ögat nådde.

Gossarne gnedo och skuggade med händerna för ögo-
nen, för att lättare upptäcka den efterlängtade segelbåten:
men var det solen, som förbländade deras syn, eller om-
sväfvade dimman ännn möjligen båten? de kunde icke
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urskilja den. En plötslig ångest grep dem alla. Båten, tili
hvilken deras hopp om räddning stod, var ohjelpligt för-
svunnen: icbe en flik af de Stora, hvita seglen syntes mera.

Med största svårighet kunde Herman ooh Karl till-
bakahålla sin klagan; hjertat ville spränga bröstet, så häf-
tigt klappade det. De insägo nu, att de åter voro lemnade
helt ocb hållet åt sig sjelfve. Elis nedkastade sig på mar-
ken, vred händerna i förtviflan och snyftade högljudt.

„Kamrater,“ sade Herman slutligen, „nu mäste vi
uppbjuda hela vär förmäga att lugna oss och som gossar
vid vår ålder anstär, blicka niiden midt i ögat. Vi äro vis-
serligen långt skilda från våra hein och blifva möjligen
tvungna att vistas här flere dagar, men om vi rätt tanka
efter, lida vi egentligen ingen nöd, ty då holmen tycks vara
bärrik, kuuna vi tili någon del stilla vår hunger. I grottan
Anna vi skydd mot oväder, och den mjnka mossan bereder
oss en ypperiig sofplats. Jag föreställer mig dessutom med
ali säkerhet, att Ainikki, som af den friska vinden på för-
raiddagen fördes med god fart mot ditt hem, Karl, kanske
af någon der upptäckts, och, om så är, kunna vi hoppas att
din far rest ut för att nppsöka oss. Slutligen skall lian väl
harana här. Låtom oss nu besluta att med tålamod invan ta
honom.“

„Att jag beredt pappa denna oro,“ suckade Karl,
„och mamma och systrarna sedän! Det plågar mig mycket
mera att veta dem i ångest för min skull, än min egen nöd.
Jag förtjenar straff för min olyduad. 11

De återstående timmarne af denna ödesdigra dag fram-
skredo med snäckans långsamhet; gossarne motsågo med lang-
tan den inbrytaude natten.

Följande morgon, då de vaknade, regnade det och på
hafvet gick hög sjö. Hungriga och ruskiga visste de ej,
huru de skulle tillbringa denna dag. Att i detta störtregn
gå ut, för att skaifa bar, föreföll dem motbjudande, men



Seyelfärden. 15

emedan hungern plågade dem, måste dock en af dem bege
sig af. Hvar oeh en erbjöd sig att gå, men de ansågo det
onödigt, att alla sknlle blifva genomvåta och beslöto derföre
att draga lott. Karl framtog sin nftsduk och slog knut
på ett hörn; den, sora flck knnten, skulle plocka bar för
dem alla.

Sedän haa jemkat näsduken mellan händerna så, att
en liten snnt af hvarje hörn blef synlig, togo Herman och
Elis hvar sitt hörn och Karl behöll det tredje. Enär detta
hörn var knutet, måste lian begifva sig af.

„Jag afkläder mig rocken," sade lian, „och går ut i
skjortärmarne; då jag återvändt klär jag torra rocken på
och när solen åter visar sig, torka minä våta kläder nog
snart igen. Adjö kamrater, jag skall bjnda tili att vara
flink, så att ni icke behöfven httngra allt för läuge.

Regnet tilltog mer och raer, men den raska gossen
brydde sig ej derom. utan gick hnrtigt framåt genom bu-
skar och snår. Snart fann lian sköna mogna smultron, som
likt röda perlor trotsade regnet; äfven blåhär påträflade lian
här och der, och flitigt försökte lian att plocka af båda
slagen.

Vinden tjot vildt i den tätä skogen. Par gänger före-
föll det Karl sora ora lian hörde något liknande menuisko-
röster; lian lyssnade med återhållen andedrägt, men raärkte
snart, att det endast var hans lifliga inbillning, sora för-
vandlat skogens sus tili menniskoröster. Hau fortfor allt
ifrigare med bärplockningen, för att så fort som niöjligt
kuuna återvända från skogen.

Ett våldsarat störtregn tvingade honom att för en
stnnd söka skydd under en hög gran; otålig öfver afbrottet
och darrande af kylä nedsatte hän sig på en sten invid
trädets rot. Men plötsligt sprang lian npp; ett undeibart
Ijnd trängde sig åter tili hans ora. Ovilkorligen förde lian
handen tili byxfickan, der fällknifven låg; tanken att det
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möjligen kunde vara något odjur, uppstod hos honom. Lju-
det blef tydligare; det kom honom närmare, tyckte lian, ocb
för alt undgä en möjlig fara, beslöt lian att klättra npp i
granen. Qvistarne slogo honom i ansigtet, stammen var våt
och hai och det blef derföre ganska svftrt att uppnå toppen.
Borttorkande granbarren och regudropparna från ansigtet,
blickade lian spejande åt alla håll från sin npphöjda plats.

„Hvad är det jag ser!“ ntropade lian „är det
en dröm som gäckar mig, eller hägrar det för raitt öga?“

Icke allt för långt från den plats, der lian letat efter
bär, såg lian tili sin obeskrifliga fröjd en notkoja vid stran-

den Den föreföll honom som en gammal god van, den gråa
Intande stngan. På stranden invid voro Stora skötbåtar
uppdragna, i hvilka notbragderna ännn lågo nyssbegagnade,
och från notkojans tak höjde sig en rökpelare, som tillkänna-
gaf, att menniskor i den sökt skydd för ovädret.

Tonerna från en harmonika och afbrutna skrattsalfvor
nådde Karls ora, Med svindlande hufvnd och klappande
hjerta mera flög an klättrade den viga gossen ner från trä-
det och med bevingade steg bröt lian sig väg genom skogen
mot det håll, hvarifrån de nu allt mer och mer tydliga Ijn-
den hördes.

„Hallohl halloli!“ ropade Karl med genömträngande
stämma, då hau kom fram tili den öppna platsen vid stran-
den, och ögonblicket derpå visade sig flera karlar och qvin-
nor utanför notkojan.

„Dnge herr Karl!“ ntropade förskräckt en utaf kar-
larne. „Hurn har ni kömmit hit tili Storholmen och så der
halfklädd? 11

Karl igenkände genast deras egen gårdsvärd och in-
kommen i den lilla notkojan, beråttade lian om sitt och
kamraternas äfventyr. „Hade vi kunnat ana, att vi befnnno
oss på Storholmen, skulle vi långt före delta nppsökt er, tv
det var jn hit, som jag sknlle följa med eder på notdrag-
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ning. Husbonden är visst så god och låter någon ro med
mig efter de andra gossarne och för oss väl sedän alla
hem“, sade Karl. Öfverraskade åhörde fiskarfolket Karls
herättelse, och en af qvinnorna erbjöd Karl sin hemväfda
schal, då hon jemte en af drängarne satte sig i båten för
■att afhemta kamraterna från grottan.

Eegnet och ovädret hade betydligt stillats, båten skred
■derföre med god fart framåt.

Glädjen stod högt, då de tre gossarne visste sig rfid-
■dade, och då de vid återkomsten tili notkojan blefvo af de
vänliga bondqvinnorna undfägnade med kokad färsk ström-
niing och varmt kaife, kände gossarne sig helt upplifvade
och läugtade att genast begifva sig hem.

Gårdsvärden sjelf jemte en dräng länsade en af de
«tora skötbåtarne för att dermed följa de tre äfventyrarne
tili hemmet.

Då de efter flere timmars färd slutligeu skönjde hem-
stranden, hvarseblef gårdsvärden en segelslup, som styrde
■emot dein.

„Vet herrarne", sade lian, och pekade framåt, „der
tror jag Ainikki styr rak kurs emot vår båt.“

„Ack pappa, pappa! 11 utropade Karl „det är visst
lian sjelf. 11

Snart såg Karl tydligt sin far; lian styrde ensam slu-
pen. Hatten var djupt neddragen på pannan. Så brukar
det alltid vara, då pappa är mycket orolig, tänkte Karl.

Gossarne viftade med sinä näsdukar och liattar, men
fadren tycktes tili en början ej märkä dem.

Slutligeu hördes ett utrop; det föreföll gossarne som
■ett glädjeskri, och strax derpå svängdes en näsduk i slupen.
Kadren hade observerat båten.

De rodde raskt framåt och snart lågo slup och båt
invid hvarandra.

Karl framstammade ett knappt hörbart „förlät‘‘, då
2
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fadren med starka armar slöt lionom tili sitt af sinnesrörelse
arbetande bröst.

„Det är ej Karls fel“, sade Herman, „jag bar största
skulden för vär olydnad 11 .

Sedän de efter många tacksägelser sett gårdsvärden
ätervända, berättade gossarne ntförligt om hela deras färd.

Under allvarsam tystnad åhörde fadren dem. „Nn skola
vi segla hem“, sade lian. Mamma och systrarne begråta
dig som död, min Karl, ty då jag ej igår, vid mitt letande
fann annat än den toma slupen, trodde vi, att du med dina
kamrater omkommit. Gnd väre lofvad, att jag nu åter fun-
nit eder. Jag hoppas att du, min son och ni, minä nnge
vänner, väl skolen betänka eder, innan ni en annan gång
öfverskatten eder förmåga.”

Hemkomne mottogos gossarne af Karls mor och systrar,
och under glädjetårar omfamnades Karl. Herman, Elis och
Karl förblefvo goda vänner och kamrater efter denna segel-
färd, och mången gång hjelpte minnet af dagarne på Stor-
holmen dem att lättare underkasta sig äldre personers råd
och varningar. Sålunda kunde de dock draga nytta af sin-
första segelfärd.



Aliees flyttning.

tyrä du får ej röra min docka jag blir så ledsen, så

ledsen på dig. Du har egna dockor. lek med dem, ut-
ropade Alice med vredgad röst och ryckte bort från sin
yngre syster en stor klnmpig porslinsdocka, hvilken var
syskonens synnerliga älskling.

Dockan hade långa flätor af verkligt hår, som kunde
kammas, skor och strumpor, hvilka barnens mamma sjelf
förfärdigat och för resten beqväma kläder, som kunde af
och påklädas. Det utgjorde derföre en stor sorg, då syster
Alice var på fnurr och förbjöd Thyra att leka med den.

Jag håller Siiri så vackert i min famn, svarade Thyra
saktmodigt, snälla Alice lät mig behålla den! Nu då Enne
sofver, är det så roligt att leka, jag skulle så gerna engång
helt allena afkläda och vyssja henne sedän tili sömns.

Du är en stygg flicka, sade Alice, Siiris klädning har
du alldeles nedskrynklat. Thyra du får ej röra min
docka mer.

Nu blef det slut med Thyras saktmod, den äldre Sy-
stems beskyllning, att hon farit illa med favorit dockan,
förtretade henne, och i ett nu sprang hon upp, fattade med
sinä små händer om Siiris fötter, för att med våld tillegna
sig dockan.

Alice, oberedd på systerns stormlöpning, hann ej
försvara sin rätt, utan dockan togs ifrän henne med
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en sådan häftighet att Thyra sjelf förlorade jemnvigten ooh
föll mot en säng.

Der flck du dig, utropade Alice med skadeglädje, grät
nu och skrik, nasta gäug vet du att lyda.

Modern hade hört Thyras gråt, hon tillskyndade' der-
töre. Hvad är det nu igen, frågade hon? Alice, Alice,
hvad har händt, har du åter värit oheskedlig mot din
yngre syster?

Thyra hade en stor hula i hufvudet, modern upplyftade
henne i sin famn och understödde det skadade stället.

Alltid tror mamma, att jag värit dum, svarade Alice
buttert. Det var Thyras eget fel, hon ville icke lyda mig,
utan tog med våld min docka och så föll hon.

Nekade du åter din lilla syster att leka med Siiri?
Kara min Alice, du är redan 8 år och vill dock icke jemka
med dina små syskon. Mamma borde redan hafva en god
hjelp af dig, men tyvärr blir det nastan alltid oro såsnart
du kommer hem från skolan.

Thyra var sjelf dum, jag gjorde henne ingenting. Kan
hon ej leka med sinä egna dockor och lemna minä i fred,
utropade Alice.

Jag ville hara engång riktigt allena afkläda och söfva
Siiri, sade Thyra, medan tårarne sköljde det lilla ansigtet,
men Alice påstod att jag skrynklade Siiris kläduing och
ryckte dockan ifrån mig. Aj, aj så mitt hufvud
värker.

Doppa Alice denna handuk i tvättfatet, vi skola badda
Thyras hufvud.

Det är rysligt tråkigt att vara äldst sade Alice, alla
fordra så mycket af mig. Thyra är redan 6 år hon borde
äfven förstå något.

Du skall försöka mitt barn att vara vänligare, sade
raodren, så får du se huru alla blifva nöjda med dig. Det
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vet jag nog, att Thyra aldrig nekar dig någon af sinä till-
hörigheter, då du deremot ofta utan skäl förstör hennes lek.

Jag skall flytta bort från mamma och alla här hemma
efter ni icke hålla' af mig, sade Alice. Jag vet nog en, som
tycker om mig och gerna emottager mig. Hos henne har
Jag också alltid så roligt, jag får allt, hvad jag önskar och
ofta hemtar hon Stora strutar med karameller och annat

godt, som hon skänker mig, tili henne skall jag flytta annit

i dag.
Nej, nej det får du ej, ntropade Thyra med ångest-

M 1 röst; jag lofvar att nasta gång lyda dig, blott du stan-
nar hemma.

Nej, jag går bort, jag vill visa, att jag nog kan
vara glad utan er alla. Mamma är också nöjdare då jag
är borta.

Du kan ju försöka min Alice att flytta, vi skola bedja
den gode Guden sända sinä englar med dig, att blifva en god
liten flicka.

I Thyras ora hviskade hon; Yar helt lugn min älsk-
ling, din syster kommer nog snart tillbaka.

Ja mamma .kan vara säker på, att jag går, och skyn-
dande sig ut, slog Alice hårdt dörren igen efter sig.

Lille Enne skrämdes af bullret, hän vaknade med grät.
Thyra måste lemua modrens fanin, ty lille bror be-

höfde sin mammas hjelp. Tjensteflickan inkallades, hon
hjelpte tili med barnens vård, och om en stund var allt lugnt
och godt igen i barnkammaren.

Thyra låg på soffan med omslag på hufvudet: hon
hade insomnat. Lille Enne lekte och jollrade så gladt med
barnflickan på golfvet framför leksakskorgen och modren
hade framtagit sitt syarbete.

Plötsligt upprycktes dörren och Alice visade sig klädd
i hatt och kappa, med en fullpackad korg på armen.
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Adjö mamma, sade hon kort jag flyttar nu. Siiri lem-
nar jag hemma åt Thyra.

Ja så, du flyttar, syarade modren. Nå adjö då, helsa
tant ooh bed henne hafva tålamod med mammaa stora flicka.

Dörren tillslöts och Alice var borta.
Tant Ebba var en god van tili barnens mor; bon

hade alltid på skämt bedt Alice blifva hennes barn. Mod-
ren visste derföre, att Alice nu skulle styra sinä steg tili
henne, och ville ej hindra sin lilla fnurriga flicka att för-
söka utföra sin pian. Tant Ebba skulle nog förstå, huru
lusten härtill uppstått. Modren qvarstannade derföre yid sitt
arbete och blickade endast då och då nt genom fönstret,
för att se huru barnet styrde sinä steg tili målet.

Emellertid hade Alice värit öfvertygad om, att hennes
mamma skulle hindra henne att bege sig af; det kändes
derföre besynnerligt, att modren helt lungt lät henne gå.

Med raska steg gick Alice tili tamburen, der hon möt-
tes af sin pappa. Fadren, icke anande Ålice’s förehafvande,
frägade hvart hans Stora pulla nu skulle gå. Vi få väl
middag genast, hvarthän denna tid på dagen?

Jag skall flytta bort, ville Alice svara, men orden
kommo ej fram, och då fadren icke gaf sig tid att invänta
svaret, skyndade Alice ut genom dörren.

Nu stod hon utanför sinä föräldrars bostad, vinterköl-
den knep i hennes lilla näsa, och en frossbrytning genom-
ilade hela kroppen.

Det gick ej att stanna, hon skulle ju nu flytta; sprin-
gande begaf hon sig nu tili porten.

Der möttes hon af lurfviga Pontus. Hau svängde så
gladt på svansen, ville nödvändigt leka med Alice och icke
tillåta henne att gå genom porten. Kuuden hoppade upp
mot barnet, det var ju- deras vana att försöka hvarandras
styrka. Alice var nu emellertid ej stämd för lek hon ville
tvertom så fort som möjligt komma förbi sin trogna van.
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Förvånad såg Pontus på henne, slokade svansen mellan
benen ocli satte sig ett stycke innanför porten, Inngt afvak-
tande hvad lekkamraten nu sknlle företaga sig.

Alice svepte kappaa omkring sig oeh så gick hon
snabt ut genom porten, hon ville ej blicka upp mot fönstren,
som vette utåt gatan, ty hon anade, att modren och fad-
ren sutto vid något af dem, och hon hade redan sagt hela
hemmet farväl, framåt sknlle hon således. Hon gick och
gick, men för hvarje steg blef det allt svårare och svå-
rare att röra sig framåt, ehuru trottoirerna voro väl san-
dade, och vid fötterna icke fastnade ett grand, blef ändå
hvarje steg så tungt, som om skosulorna värit af bly.

Jag var ändå dum, sade hon för sig sjelf, som icke
väntade tills Thyra vaknat, jag tog ej ordentligt afsked
af henne; hon är ändå liten i bredd med mig, och Enne
som satt på golfvet, kysste jag ej ens. Hon saktade sin
gång, den ena tanken efter den andra trängde sig pä och
gjorde henne villrådig.

Jag undrar, hvad tant säger, då hon får se mig,
månne hon skall bry sig om mig nu, då jag riktigt flyttar
tili henne? Tänk om hon sknlle he mig gå bort och icke
emottaga mig.

Troligen behåller hon mig dock, efter hon så ofta bedt
mig komma, men månne jag får en liten säng att sofva nti
såsom hemma? Tänk om jag måste ligga på någon soffa
eller möjligen på golfvet! Min egen säng blir nu obäddad
i afton, jag ser så tydligt, huru mamma täcker in Thyra
och läser aftonbönen med henne!

Den lilla flickans hjerta slog så häftigt vid alla dessa
föreställningar. Lilla Ennes aftonmjölk brukade hon alltid
få bära in, sedän köksan värmt den; hvem sknlle i afton
göra det? Månne pappa alls saknar mig, då jag ej flnns
för att hemta pipan, och hvem skall nu hjelpa mamma att
få rätt på nyckelknippan ?
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Tårar började skymma hennes blick, fraraåt ville hon
icke vidare gå ooh att återvända hem, tyckte hon numera
vara omöjligt.

Alice satte sig derföre på en trappa invid vägem
Längtan tili heramet tog öfverhand, tiden föreföll benne otro-
ligt lång, sedän hon lemnat detsamma, hon föreställde sig,,
att någon stor förändring möjligen försiggått derhemma, hon
vände sitt hnfvud mot hemmet och såg med en viss förvå-
ning genom tårarne, att fadrens gård stod alldeles som förr
på den gamla platsen. Blicken flög från fönster tili fönster
och stannade slutligen vid porten, der Pontus satt qvar i
samma ställning, som hon lemnat honom. Hon tyckte, att
det trogna djuret såg sorgset och förvånadt på henne.

Nu kunde hon ej läugre tillbakahålla sinä tårar, utan
brast ut i häftig gråt och skyndade halft omedvetet i tulit
språng tili Pontus.

Kara, kära Pontus, se inte så ängslig ut, det är blott
jag, som aldrig mera kan vara glad, ty jag har värit myc-
ket, mycket dum.

Hunden, som tycktes förstå sin lilla lekkamrat, hop-
päde emot Alice och lade tröstande sinä tassar på hennes
axlar. Med sinä trofasta ögon blickade hän på barnet, så-
som om lian velat uppraana henne att skynda hera och icke
längre stå ute i vinterkylan.

Följ mig då upp tili mamma, utropade Alice, jag skall
fråga, om hon kan förlåta mig, ty det är ändå omöjligt att
skiljas från henne och små syskonen.

Pontus svängde gladt på sin lurfviga svans och tili-
sammans skyndade de två väunerna upp mot byggningen.

Älskade mamma, sade Alice, då hon snyftande låg i
modrens armar, förlåt din Alice och låt mig aldrig flytta
bort från min mamma och alla här herama, jag vill härefter
försöka att blifva en snäll llicka!

Ömt kysste modren sitt hara, min älskade, sade hon-,
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mamma skulle aldrig kunnat se dig på allvar öfvergifva ditt
liem, men jag visste, att du nuf gick åtföljd af dia goda
engel hvilken skulle återföra dig med ett ändradt sinne!

Hvilket nöje ntgjorde det ej för Alice att denna afton
lijelpa sinä små syskon!

Thyra förstod ej, burn syster Alice knnde vara så
snäll, och lilla Enne skänkte henno ett gladt joller tili be-
löning för hennes ömhet.

Ja så, min Alice är åter hemma, sade fadren smekande
sin flicka, det gjorde du rätt nti, ty huru skulle pappa Anna
sin pipa, om hans lilla hjelpreda vore borta ocb hnru skulle
Pontus kunnat trifvas utan sin kamrat.

Alice var sjelf lycklig och aldrig mera ville hon flytta
hort hemifrån.
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en bondes takås hade två qvittrande svalor byggt
bo. Eyra små ungar hade blifvit födda och svalmor

och svalfar voro ständigt i rörelse, för att uppsöka föda
åt dem.

En dag tyckte de små, att tideu blef dem för
den äldsta föreslog derföre, att de skulle blicka in i bon-
dens stuga.

„Solen lyser så klart“, sade hon, „in genom fönstret
och barnen hvilka ofta äro ute hela långa dagen tyckas nu
skratta och springa derinne“.

Svalungarne blefvo nyflkna; alla försökte de att se in
i stugan och så långt som möjligt sträcktes de fyra små
svalhufvudena ut från hoet.

I den Stora luftiga stngan såg det hemtrefligt ut.
Värdinnan satt i sin väfstol och lät skottspolen ila, medan
tjensteflickan vid spiseln tillredde middagsmaten. Omkring
det Stora renskurade matbordet med korsfötter voro långbän-
karne ordentligt ställda och i tvenne knutar funnos dubbla,
snygt uppbäddade sängar med rena lakan och blåa halfylle
täcken, längs väggarne stodo fasta rödmålade hänkar och
på högra sidan om spiseln hade ett högt hyllskåp fått plats.
Tallrikar och fat af trä, sten och porslin voro uppradade på
hyllorna och emellan hängde visplar, träslefvar, skedar och
andra för det dagliga hnshållet nödvändiga artiklar.
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„Stilla, stilla minä små!“ hördes modren med vänligt
varnande röst säga tili två barn, hvilka i muntert språng
hoppade fram öfver det väl sopade golfvet.

„Mamma, mamma det är så roligt!“ utropade den
6:åriga Maria. „Yi liafva med Johannes försökt att taga
fast de granna solstrålarne, som spela på golfvet; men just
som vi fångat dem, glida de undan igen.“

„Skulle jag få en af dem riktigt i minä liänder 11
, sade

Johannes, som var 8 år, „så skulle jag vist hålla den qvar,
ty dä kunde vi ju alltid ha sommar i stugan. Vore det
ej hra mamma?’’

„Ack minä harn“, svarade modren; Jag vill lära eder
fånga den solsträle, som i hvarje menniskohjerta kan hereda
evig sommar. De solstrålar, som I nn försöken fasttaga,
föras af den blänkande vindflöjeln af ooh an. I dag glädja
ooh lifya de, men aro i morgon redan hortskymda af mörka
moln. Sätten eder stilla här invid mig, så skall jag heratta
för eder om en liten flicka, som för , alltid flck hehålla sol-
str&len, en yerklig lifgifvande solstråle i sitt hjerta.

De båda harnen upphörde genast med sin lek, närmade
sig väfstolen ooh åhörde uppmärksamt modrens berättelse.

„Lilla Frida var en fattig enkas barn”, hörjade mod-
ren. „Yid ett års ålder hade hon fallit ooh brutit sin rygg.
Ehuru modren på bästa sätt försökte att sköta om henue,
förblef barnet dock för hela lifvet en krympling. Hon kunde
ej röra sig utan hjelp ooh måste derföre dag ut ooh dag
in sitta ensam hemma stilla i sin stol, medan modren på
äker ooh äng arbetade för deras lifs uppehälle.

En dag var Frida åter allena i den låga stugan;
hennes ögon voro röda af gråt ooh det lilla hjertat klappade
af bedröfvelse ooh saknad.

Hennes mor hade visst lärt henne att sticka ooh sy ooh
hon kunde äfven läsa flytande i sin bok, så att hon ingalunda
saknade ali förströelse; men som hon dagligen gjort allt
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detta, började denna sysselsättning förefalla henne enformig
och längtan efter sällskap tog stundom öfverhand och gjorde
sinnet ängsligt och nedstämdt.

Uttröttad af betraktelser öfver sin ensamhet, nedlutade
Frida sig mot dynorna i sin stol och blickade enligt sin
vana ut igenom fönstret, för att se om ej modren snart
skulle synas på den smala skogsstigen, som slingrade sig
ut mot byn. En stund förgiek, utan att hon kunde upptäcka
någon skymt af modren; men i en hast bländades hennes
ögon af ett oförklarligt ljussken, hon gömde sitt lilla bleka
ansigte i dynan, men måste åter höja det, då hon i det
samma hörde ett sakta bultande pä dörren.

„Stig in“, ropade hon, och såg dervid en Irvit, ski-
nande engel stå i den redan öppnade dörren.

„Grod dag, mitt lilla barn“, sade engeln med en ljuflig
mild röst. „Jag har sett och med deltagande räknat de
tårar du i din ensamhet utgjutit, och har derföre velat visa
mig för dig för att möjligen kuuna hemta dig tröst.“

„Ack, goda engel 11 , utbrast Frida litet skrämd, „blif
ej ledsen öfver' minä tårar. Det känns så tungt att alltid
vara allena och icke kunna som andra barn springa och
leka derute.11

„Min lilla van, du är ej så ensam, som du föreställer
dig; ty du liksom hvarje annat barn, har din skyddsengel,
som alltid flnns i din närhet. Jag är just denna din skydds-
engel och ofta har jag med flere andra englar värit hos dig,
ehuru du icke kunnat se oss. Då vi Anna ett sjukt lidande
barn på jorden, som med tålamod och undergifvenhet bär
sinä plågor, stanna vi omkring det för att med våra hvita
vingar flägta bort smärtan och med våra hjertan deltaga i
barnets sorg. I dag har jag från himmelen medfört tili
dig såsom gåfva en solstråle, som från denna stund ooh så
länge du noga lyssnar tili den röst, som i ditt samvete talar
tili dig, skall låta dig i ditt hjerta förnimma, huru englarne
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Miia vakt omkring ditt läger. Qvarhåll denna solstråle,
den skall skänka dig frid och förnöjsamhet och aldrig mera
låta dig sorja öfver ensamlieten, ja mången gång sprida
glftdje äfven tili dem, som komma i din närhet, ty denna
solstråle har Jesus, alla barns bäste vän, skänkt dig.“

Utsträckande sinä magra armar mot engeln, utropade
Frida: „Ack du goda engel, burn skall jag nog knnna tacka
för den sköna gåfva du hemtat. Säg, säg blir det väl
möjligt för mig att alltid kehällä solstrålen i mitt hjerta?“

„Ja mitt dyra barn, lyssna blott alltid tili ditt sam-
vetes röst, då skall solstrålen ocb med den glädje och lycka
följa dig i alla dina lifsdagar och slutet af ditt lif blifva en
skön sömn i dödsengelns famn.“

Lilla Frida hade så gerna ännn velat tala med engeln
men sägande farväl försvann denna ur hennes åsyn.

„Mitt lilla barn“, hörde Frida sin moder säga, „vakua!
vakna! det är redan sent; vi skola äta vår aftonvard och
sedän gå tili hvila.

Frida gned sömnen ur ögonen och blickade förvänad
omkring sig. Ack hon hade således endast drömt om sin
engel; men det kändes så stilla ooh ljuft i hennes hjerta,
Hon tyckte sig ännu se den goda engeln omsväfva henne
och var derföre förvissad om, att hon likväl erhållit den sol-
stråle, hvarom engeln taiat och att drömmen i sjelfva verket
var sann. „Hvad tänker du på mitt barn? Dina ögon
glänsa af en inre fröjd! Du har säkert haft någon skön
dröra?“

„Ja mamma, min skyddsengel har besökt mig, medan
du var borta, och engeln skänkte mig något i drömmen, som
jag nu i verkligbeten känner att jag eger“.
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Under glädjetårar åhörde modren Fridas berättelse
ocli tackade innerligt den gode Guden för den nåd, Hau be-
visat hennes barn.

Efter denna dag hade Frida aldrig ledsamt. Det blef
henne numera lätt att i ensamheten med tålamod bära sinä
plägor, då hon alltid kände, att englarne omsväfvade henne.

Hvar ooh en, som derefter besökte Frida, undrade öfver
att den lilla krymplingen knnde se så glad ooh lycklig ut“.
Hennes ögon stråla ju som solen ooh med annit större tåla-
mod än förr, tycks hon bära sin sjnkdom 11

, sade de. „Det
är godt att vistas i hennes närhet".

Här slutade modren i bondstugan sin berättelse.
„Mina barn“, tillade hon, så knnde lilla Frida fånga

den verkliga lifgifvunde solstrålen.
„Mamma“, sade Maria med tåradt öga, „månne Jesus

ville skicka äfven åt mig sin himmelska solstråle?
„Det är jag förvissad om. Englarne älska alla små

barn ooh bjuda åt enhvar de himmelska gåfvorna;. det beror
blott på barnet sjelft att emottaga ooh behålla gåfvan. Bju-
den derföre tili, minä små barn, att alltid följa engelns röst
i edra samveten, så skolen äfven I fånga den lifgifvande
solstrålen oah likasom lilla Frida få evig sommar i edra
hjertan".

De små svalorna hade likasom barnen med intresse
åhört berättelsen om solstrålen. De hade förstått den på
sitt sätt ooh voro nu angelägna att hvarje dag gifva akt på
Maria ooh Johannes, för att se, om de verkligen skulle sträf-
va efter att erhålla engelns gåfva. De blefvo derföre snart
som hemma i stugan.

En eftermiddag mot seusommaren, då svalungarne re-
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dan kunde flyga, satte de sig i närheten af stugutrappan.
Dörren tili stngan stod öppen och de kunde obeliindradt
blicka in i rummet. Dagen var mulen och de båda barnen
lekte ensamma inne i stugan och sågo, enligt hvad svalorna
tyckte sig finna, icke synnerligen glada ut.

„Maria, vet du jag har så tråkigt; hvad skola vi
göra?“

„Det vore roligt att leka främmande“, svarade Maria,
ora vi blott skulle ha något att hålla kalas med“.

„Jag vet nog råd för det“, invände Johannes. „I
skåpet finnes socker och bullor; vi skola hvardera taga deraf
litet, hara helt litet. 11

„Nej mamma har ju nekat det och utan lof kuuna vi
ej taga något“.

„Gör ingenting11
, försäkrade Johannes. Mamma har ej

räknat sockerbitarne och bullorne och kan derföre ingen-
ting märkä. 11

„Nej Johannes, mamma blir ledsen. Vi skola icke
röra något11 .

Emellertid hade Johannes redan öppnat skåpet, och der
syntes de frestande godbitarne. „Blott du icke talar om
det, så gör det rakt ingenting, försäkrade lian. Ser du, här
har jag nu tillräckligt för oss båda, och det märks alldeles
ej i brödkorgeu eller sockerdosan 11 .

Svalorna betraktade sinä små väuner med oro. De
flögo af och an och klagade högt, för att sålunda i barnens
minne återkalla modrens berättelse om solstrålen och huru.
den borde bibehållas.

Men svalornas qvitter förklingade ohörbart tör barnen,.
de märkte dem ej ens. Frestelsen blef dem öfvermägtig. I stör-
sta hast sköt Johannes igen skåpdörren och just som hän och
Maria skulle utse eu afskild plats för att i ro börja leken,
bröt genom den öppna dörren en klar solstråle in, hvilkeu
likt ett tveeggadt svärd trängde in i Johannes samvete.
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Förskräokt och otålig stängde hän skyndsamt dörren,
ooh dragande Maria med sig kröp hän jemte systren upp i
en af sängarna, der de tysta och försagda började sin lek.

Om en stund hemkom modern. Johannes och Maria
hoppade ned från sängen och ville skynda ut. Men modren
som icke anade deras sjuka samveten, utbredde sinä armar
och ville under lek taga fast sinä barn. Hon fångade dem
äfven, säg deras upphettade ansigten och frågade med orolig
stämma: „hvad felas er? I sen så besynnerliga ut. Mär
du ej hra Johannes? Och du, Maria, hnru är det med dig“?

„Oss felas ingenting; det är hara så tråkigt i dag“
svarade Johannes.

„Så-å. I hafven väl ej glömt att söka fånga solstrå-
len, medan mamma värit horta.

Barnen hunno ej svara, ty husfolket kom i detsamma
in från arbetet och den omtänksamma värdinnan måste ställa
fram aftonvarden på bordet. Dä måltiden var slutad, blef
hon ensam med sinä barn. Johannes och Maria afklädde sig
skyndsamt och uppsökte hvar sin hädd. Modren stod vid spi-
seln och diskade. Såsom hon ofta hrukade, sjöng hon en
psalm under arbetet.

Då barnen båda lågo stilla i sinä sängar gick modren
tili dem, lade handen på deras hufvud och framhviskade, li-
kasom tili sig sjelf „måtte den goda engeln beskydda minä
små harn!“

„Ack mamma, mamma11
, utropade Maria och fattade

modrens hand, Jag kan ej sofva förrän jag bedt dig förlåta
mig. Min engel går bort med solstrålen från mitt hjerta

[

ty jag har värit olydig mot min mamma. 11

Högt suyftaude slog den lilla Hiekan sinä armar om
modrens hals ooh berättade om sin olydnad.

„Jag förlåter dig mitt barn, men glöm ej att endast
den, som är lycklig och vill vara snäll kan få och behålla
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Jesu gåfva. Sof nu i ro mitt bani jag hoppas att engel n
också vill förläta, icke öfvergifva dig.

Men kuru är det med Johannes, har icke äfven du
värit lika olydig som lilla syster?

„Nej, jag vet af ingenting och det är sant.“
Modren såg att Johannes icke talade sanning och kände

sig myeket orolig deröfver.
Maria gaf ej akt på brodrens svar, ty hon var för

myeket sorgsen öfver sin egen olydnad för att kumia tanka
på andras.

Svalorna hade krupit i boet, de hörde lilla Marias
bekännelse och ånger och gladdes deröfver; men då Johannes
ytterligare ökade sitt fel genom att tala osanning, blefvo de
åter sorgsna; väl försökte de sticka näbben nnder vingen,
men kunde icke länge förblifva stilla, emedan de dock fort-
farande väntade att få höra uågot från stugan.

Alit var tyst, det såg ut som om alla hade insomnat;
de små svalorna voro de enda, tyektes det, som ej fingo sömn.

Dock fanus det i stugan två, som vakade, nemligen
modren med sitt bekymmer för barnet och Johannes med sitt
tomma hjerta och aggande samvete.

Gossen kände sig rädd, ensam och öfvergifven i sitt
eget hein, onda tankar lippstego i hans sinne och slntligen
kunde lian icke mer ligga stilla, ntan satte sig upp i sängen.
Skymaing rådde i rummet, och då lian skyggt blickade om-
kring sig, upptäckte lian vid modrens säng en hvit skepnad
som i hans uppskrämda inbillning föreföll honom såsom ett
öfvermenskligt väsende. Hau skrek högt tili, och varseblef
i detsamma att skepnaden uärmade sig. En dödlig ångest
öfverföll gossen och med ntsträekta händer ville hau värja
sig för synen, men föll i detsamma halft medvetslös tillbaka
i sängen.

Skepnaden var ingen annan än hans egen sorgsna mo-
der, som närmade sig sitt barn och med kärleksfull röst

3
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sade: „Johannes, min egen gosse, hvad fattas dig? Är dn
rädd för din egen mamma? 11

.„Mamma! mamma! liar du vakat liksom jag? Det är
mig omöjligt att sofva, jag har så svårt, då jag taiat osamit
för dig. Kan du förlåta mig, mamma? det var just jag som
öfvertalade Maria att vara olydig, och det var jag, som
från skåpet tog det, som vi sedän tillsammans lekte med“.

„Min gosse!“ sade modren, vaggande barnet i sin famn.
„Du ser liuru svårt det är att sträfva efter och behålla den
himmelska solstrålen. Måtte du alltid minnas denna natt
och deraf lära, att aldrig nedtysta ditt samvetes röst, ty en-
dast sålunda kan du få solstrålen i ditt hjerta.“

Svalorna hade åsett det, de voro nu lugna, gömde nöjda
näbhen under vingen och insomnade.

Johannes och Maria hade lärt sig, att de utan solstrå-
len i hjertat icke kunde vara lyckliga. Och svalorna, som
vår efter vår besökte hoet under stuguåsen, sågo huru de
båda barnen sedermera sträfvade efter samt slutligen flngo
behålla solstrålen i hjertat och spredo genom densamma ljus
och glädje öfverallt, der de vistades.

Solstrålarne, som af vindflöjeln fördes i lustig dans
öfver stugngolfvet, roade ofta barnen och uppmuntrade dem
att i hjertat qvarhålla engelns solstråle.
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Hästvännen.

jyPfjjvaå heter du, min lilla flicka?“ frågade en gammal
herre lilla Ellen?

„Jag är ej någon flicka“. svarade barnet, ocli vände
sitt lilla, skälmska anlete mot den frågande. „Ellen är
pappas häst“.

„Ja så“, sade den gamle leende och lyftade den lilla
hästen på sinä armar. „Du är väl bungrig ocli längtar efter
liafre; kom med mig, så skola vi tillsammans utvälja någon
god sort åt dig“.

Ellen hade följt sin pappa tili en jernvägstation och
infördes nu tili bufetten, der den gamle hern beställde hafre.
En påse krakmandel och russin köpte hän åt henne. Ellen
tackade, sprang tillbaka tili sin far och lät påsens innehäll
sig väl smaka.

Ellens fader berättade, att hans lilla flicka var särdeles
intagen i alla hästar 11 . Det är hennes största nöje att följa
mig i stallet för att klappa hästarna, ja hon skulle tili och
med gerna vilja lyftas upp på en af dem, och företaga ut-
flygter, om jag ej hindrade henne. “

„Det var högst besynnerligt, sade den gamle. Tillhör
annars gossar att visa ntpräglad smak för hästar; flickorna
bruka deremot dockor“.

„Yisst är det så i allmänbet, men vår Ellen delar sin
kärlek mellan hästar och dockor“.
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Bantåget hvisslade; den gamle herra skulle nu fort-
sätta resan.

Ellen och hennes far yiftade ännu ett sista farväl, och
kort derpä begåfvo de sig hem.

„Pappa, Ellen får väl köra Brnnte igen?“
„Gerna min flicka“, svarade fadren och lemnade tyg-

larne i de späda händerna.
Hästen, som kände att en liten svag hand höll tömmen,

vände sitt hnfvud mot släden, klipte med öronen och tycktes

med största försiktighet taga ut stegen. Ellen var glad
och lycklig.

„Pappa! härefter vill Ellen alltid kallas din häst och
icke förtära annan föda än den sköna hafren, som den gamle
farhror gaf mig på stationen 11

.

Fadren kysste sin lilla älskling, och som de uppnått
hemmet, nedflyttade hän henne från åkdonet och gick in
i luiset.

Modren berättade, att några grannar lofvat komina ut
på eftermiddagen. „Lille Mikael kommer också“, sade hon,
vändande sig tili Ellen. „Min flicka, följ med mamma, du
skall få ett rent förkläde, innan de främmande komma“.

Då grannarna anländt, gingo barnen genast tili sin
lek. Mikael, ehurn äldre, lät tålmodigt flickan ställa och
styra om leken.

„Blif du min häst“, sade hon, „jag har silkestömmar,
dem jag skall linda omkring dig, så der ja, nu är det hra.
Spring Mikael! Matsalen, hara- och sängkammaren få vara
landsväg". I muntert språng skyndade de efter hvarandra.

„Hör du Ellen", sade Mikael, då de helt varma och
andtrutna satte sig för att hvila", nu skola vi leka något
annat. Hvad säger du, om jag skulle inrätta gungstolen tili
vagn? Hammas Stora paraply kuuna vi utspänna tili kur,
och den lilla pallen passar tili säte. Du klär dig tili fru, i
din mammas hatt och mantilj; jag skall vara kusk".
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„Det blir roligt“, jublade Ellen, „min Stora docka taga
vi med, hon är mitt lilla barn ooh måste ut ocb åka“.

Ellen igenknäppte dockan Jennys klädning i största

hast ooh uppsökte hatt ocb kappa. Derefter klädde hon sig

sjelf i hatt ooh mantilj.
Mikael hade under tiden i taraburen funnit en passlig

mössa och en lång halsduk.
„Ser du Ellen, nu låtsar jag vara kusk och du en så

nätt liten fru. Yar god och Stig in i vagnen, sade lian med
en djup bugning11 , kanske fär jag hjelpa barnet? Se sä*,
hopp minä hästar; fru Häst med sitt barn skall ut och åka“.

„Eru häst!“ upprepade Ellen, skrattande, „du visste
hra, hvilket namn jag hälst ville hafva. Kör nu ordent-
ligt kusk!“

Barnen lekte och glömde, att de voro annat än hvad
de i leken föreställde. Det var mycket för tidigt, tyckte de
som tebordet dukades och de kallades in i matsalen.

Ellen kände sig sömnig då leken upphört; hon satt

helt stilla vid matbordet ooh småningom blefvo hennes ögon

så tunga, att de tili hälften slötos. Plötsligt kände hon sig

klarvaken, det var som om en kali hand glidit öfver de
skumma ögonen, och hon hörde helt tydligt, huru Mikaels fa-
der frågade hennes, om de ej skulle byta hästar.

„Jag vet ej“, svarade Bllens far, „min Brunte är allas
vår favorit och ehuru den icke precis är vacker, så är den
stark och uthållig. Den andra jag eger är en temmeligen
god springare".

„Men“, fortfor den främmande, „du som ej behöfver
arbetshästar skulle af mig få ett utmärkt vagnpar. Tänk
nu på saken, jag kan ju längre fram få svar“.

„Det må blifva dervid“, sade Ellens far, „jag skall
närmare fundera derpå“.

Ellen visste ej, om hon förstått rätt, men tanken att
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hon skulle förlora den snälla kloka Brnnte, som länge värit,
hennes käre van, kunde liennes lilla hjerta ej fatta.

Emellertid slutades måltiden, gästerna begåfvo sig hem
ocli Ellen gick tili hvila i sin lillä säng.

Föräldrarna trodde att hon insomnat ooh talade derföre
med halfhöga röster om det föreslagna hästhytet.

Plötsligt tystnade de, ty från Ellens säng hördes
sakta gråt.

„Huru är det, mitt barn, hvad fattas dig?“ frågade
modren.

„Hon bar visst vakat för länge 11
, sade fadren. „Vänd

dig pä andra orat, min älskling och försök att sonnia 11
.

„Ack mamma", utimpade den lilla och satte sig upp i
sängen, „hvarföre skall pappa byta bort Ellens Brnnte? Gör
det ej, det är ju Ellens häst? Högt grätande lutade hon
sig mot sin moder.

„Min lilla flicka“, sade fadren, ömt smekande Ellens
kind, ~pappa bar ju icke ännu gjort något byte; Brunte
står likasom förut i stallet. Var du nu helt lugn min flicka,
Brunte är nog i morgon likasom i dag din häst 11

.

Barnet lät slutligen trösta sig och insomnade helt lugnt.
Vintern förgick, Ellen åkte ut med sin Stora Brunte

nastan hvarje dag, och Mikael den raska lekkamraten, gjorde
ofta besök och hjelpte Ellen att uttänka nya lekar, som roade
dem bäda.

Mot våren började Ellen blifva krasslig. Hon hade pä. flera
veckor icke värit riktigt frisk, utan nödgats sitta inne. Hon
hade helt och hållet glömt hästbytet, ooh blef derföre myc-
ket bedröfvad, då fadren en dag kärleksfullt underrättade
henne, att hän dock måhända skulle ingå på det föreslagna
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bytet. „Var ej ängslig min lilla älskling! Då du får de
nya hästarne, blir du nöjd; de aro båda helt svarta och
passa sä väl för pappas Stora nya vagn. Dessutom kom-
mer ju Brunte att flytta endast ett kort stycke ifrån oss,
sä att du, om du så önskar, hvarje dag blir i tillfälle at
se och klappa honom, blott du nu åter blir riktigt frisk,
min Ellen

„Vet pappa 11
, sade flickan slntligen, sedän hon borttor-

kat sinä tårar, „jag känner att de nya hästarne aldrig blifva
mig så kara som Brnnte, och att jag alltid så gerna skall
gå och helsa på min egen häst, då de komma att plöja med
den derborta på åkern. Mikael skall nog följa mig dit, när
jag hara vill“.

Eöräldrarne jemte Ellen reste på eftermiddagen dit för
att försöka de nya hästarne. Såväl fadren som modren an-
sågo det tilltänkta bytet fördelaktigt, men Ellen satt helt
tyst och visade icke synnerligt intresse för de vackra hä-
starne.

På återvägen sade Ellen: „Eår jag gå i stallet ooh
klappa Brnnte, då vi komina hein? Det är så länge sedän
jag värit der, och pappa, får jag ännu engång resa riktigt
långt med Bruntå, innan den flyttar bort? Ja pappa, riktigt
en lång väg vill Ellen fara med sin egen, snälla Brnnte. 11

„Det kan dn gerna få, mitt barn 11 .

„Hurn mår du Ellen ? frågade modren, du ser sä feber-
varm nttl .

„Jag vet ej, men det kännes så tungt i mitt hufvud 111

svarade barnet.
Vid hemkomsten sade fadren ;

„ Jag hoppades att denna
utflygt skulle bekomma min lilla älskling sä väl, men finner
att hon tvärtom blifvit sämre af den friska värluften! För
in Ellen, hon ser verkligen sjuk ut!

„Nej, nej, älskade pappa, först vill jag se Brunte 11 .

Föräldrarne nändes ej neka barnet detta nöje, utan
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fadren svepte sin pläd om Ellen och bar henne in i
stallet.

Brunte gnäggade som den brukade, tili välkomsthels-
ning och modren och fadren kände sig rörda, då de sågo,
med hvilken barnslig kärlek deras lilla Ellen slingrade ar-
marna om hästens hals och tänkte hvar för sig: hästbytet
blir visst ej ntaf.

„Hör du Brunte 11
,

sade Ellen, „innan du flyttar bort
skall du föra mig en lång, lång väg11 . ———

Barnet lutade sitt hufvud intill sin vän och med muu-
nen tätt intill hästens öra hviskade hon: „Sörj ej Brunte,
pappa behåller dig nog, det tror jag helt säkert, ty lian vet
att Brunte är Ellens bästa häst“.

Fadren förde barnet ut från stallet, och skyndade in,
ty Ellen hade stark feber.

Under natten tilltog sjukdomen, föräldrarne vakade oro-
liga, vid sitt barns säng. Det var en svår pröfvotid de nu
gingo tili mötes, ty Ellens tillstånd försämrades dag för dag;
man kunde knapt hoppas på förbättring.

„Skulle hon blott återfå medvetande 11 , sade den för-
tviflade modren. „Ack, att än engång få höra hennes röst! 11

Bittra tårar sköljde modrens kinder.
Fadren vek ej från sitt barns sjnksäng; med henne

tyckte hän, att hela hans framtidshopp skulle försvinna; hän
älskade så högt sitt enda barn.

Tidigt en morgon, då föräldrarne som vanligt suto vid
Ellens säng, öppnade hon smäningom sinä ögon, blickade om-
kring sig och då hon igenkände sin far och mor, flög ett
englaleende öfver det lilla ansigtet. „Mamma —, Pappa! 11

sade hon, „nu skall Ellen resa den långa vägen med Brunte.
Ellen är så lycklig, små englar spänna för min vagn —-

och det är så ljust —så ljust! 11 Hon nickade med sitt lilla
hufvud och sträekte ut sinä händer tili afsked.

Föräldrarne knäböjde vid sin älsklings läger, de sågo
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tydligt att deras Ellen nu vär färdig att resa en lång väg
bort från dem tili det bem, der större kärlek och glädje vän-
tade henne än de kunde gifva.

Med djup sorg i hjertat liviskade de mellan tårarne:
„Herren gaf och Herren tog, välsignadt väre Herrens namu“.

Ellen yar död, grannarne kunde icke fatta det, ooh lille
Mikael gret, då hans lekkamrat var borta.

Nu spändes Brunte för vagnen; lilla Ellen skulle resa
den långa vägen. Brunte visste det nog; lian stod med slo-
kade öron och i sakta, sorgsen gång förde hästen Ellen den
sista långa färden.

I blommor nedbäddades den lilla älskliga Hiekan, och
rainnet af henne lefde länge hos alla dem, som kännt den
ovanliga lilla hästvännen.

„Frid, med henne“, hördes mången hviska vid den fylda
grafven, och i djup sorg skildes föräldrarne från sin älsklings
hviloplats.

Ellen hade nu uppnått målet, den långa resan var gjord.
Såsom hon hviskat i liästens ora, blef det; Brunte byt-

tes aldrig bort, utan stadnade kvar hos föräldrarne, som
visste, att Brunte värit Ellens bästa häst.
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JJ om, jag sagt er, Ilmari och Aina, man måste ha ögo-

nen öppna, då man går genom Peltosalmi skogen, ty
om ni förglömmen er der, för trollkungen er tili sitt rike och
då få ni aldrig mera liöra gamle Olles sagor och spökhi-
storier“.

„Hvad inhilla ni barnen för dmnheter“, sade modren
i stugan; kan ej gammalt folk hitta på annat än orimliga
historier, som uppskrämma barnen? Ilmari och Aina, hören
ej på Olles prat. Hän vakar så mycket om nätterna med
sin gikt att lian om dagarne sladdrar i kors och tvärs.
Skynden er minä barn, tili bärsveden! Ilmari, som är Stora
gossen, vet nog att ni måste vara flinka för att få smultron
åt Toivola fröken i morgon“.

„Mamma, jag är alls ieke rädd för Olles berättelser“,
sade Ilmari. „Kom Aina, solen skiner och myggorna dansa,
det flns visst mycket mogna smultron på sveden nu“.

I muntert språng’ lemnade barnen derpå modrens lilla
stuga vid vikstranden och inkomna i björkskogen ofvanom
ängen började Ilmari livissla en glad visa. „Det går så
lätt att komma fram då man hvisslar eller sjunger, tycker
du ej det Aina?“

„Du kan visst ha rätt men i dag skulle jag helst se
att vi ginge helt stilla fram tili bärsveden, ty Olles berrät-
telse gör mig litet uppskrämd I*.
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„Jaså, du menar att skogstrollet kunde lura på oss.
Låt honom komma; jag fruktar lionom ej, ty ser du en men-
niska är dock förmer än ett troll“.

“Kan väl vara, men vi äro blott två barn, som ej ännu
förstå mycket. Olle berättade ju att de människor, som
blifvit fåugna i trollets slott, aldrig slnppit liem igen; huun!
jag känner mig riktigt rädd“.

„Du är en liten flicka, kara syster, men jag som är
gosse, låter ej skrämma mig af troll“.

Det växte invid, vägen en brokig mängd vilda blommor;
den blyga linnean doftade herrligt emellan mossbelupna ste-
narna. Barnen kunde icke motstå begäret att plocka några
lienneor och derunder glömde de oron för'trollen och täflade
hvem af dem snabbare skulle få en bukett. De blefvo allt
ifrigare, vägen öfvergafs helt och hållet, och då Ilmari tili
först var färdig med sin bukett, stadnade lian för att åter-
vända tili stigen.

„Aina, vi hafva sprungit långt in i skogen, jag ser ej
hvar vägen fins och märkvärdigt nog, vet jag ej ens, från
hvilket håll vi kommit“.

Aina upphörde med sin blomplockning och blickade
omkring sig, men kunde ej heller påminna sig, åt hvilket
håll skogsvägen låg. „Det är besynnerligt; de vackra blom-
morna, hafva förbländat mig, deras färger dansa för minä
ögon, så att jag hvarken upptäcker väg eller stig“.

„Huru kunde vi gå så långt in i skogen?” sade Ilmari,
kom syster, vi måste väl dock leja oss fram“. Tagande hva-
randra i hand, började de vandra åt det håll, som de trodde
skulle leda ut nr skogen, men ehuru de tyckte sig gå rakt
fram, funno de dock efter en stnnd, att de åter stodo på
samma plats, som de nyss lemnat.

„Vi hafva gått vilse“, sade Aina. „Käraste Il-
mari, jag fruktar att trollet spelar oss något spratt. Du
var för säker att kunna motstå det, jag är så rädd; hvad
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skola vi nu göra långt borta från mamma ooh alla men-
niskor? Heta tårar sköljde den lilla flickans kinder.

„Lugna dig min syster, vi skola vänta en stund; ty
är det också trollkungen som håller oss här, så måste hau
vftl slutligen gifva sig tillkänna och då skola vi artigt bedja
honom befria oss“.

Solen sjönk, ocli qvällen kom utan att barnen sett tec-

ken tili lif i skogen; den modige Ilmari tili och med började
kanna sig nedslagen. „Sätt dig syster närmare mig“, sade
hän, ,du ser sä trött ut, försök att somna, jag skall nog

hålla vakt“.
Ett prassel hördes mellan buskarne, barnen slöto sig

förskräckta intill hvarandra. En liten ekorre hoppade upp

på en liasselgren; den blickade så vänligt och gladt på de
uppskrämda barnen, att Ilmari helt modigt frågade om ej
det lilla djuret ville hjelpa tvenne syskon hem, hvilka för-
villat sig i den djnpa skogen. „Hoppa du, lille ekorre, från
gren tili gren och låt oss följa efter tills vi få sigte på
mammas stuga”.

Med slugt plirande ögon höjde kurre tassen emot nosen
skakade sitt lilla täcka hufvud och försvann ur barnens
åsyn.

„Ja, ja! det är visst som Olle sade att menniskobarn
aldrig siippa från skogstrollet", utropade Aina i största ån-
gest. Ilmari hade ali möda att lugna sin syster; hon gret
högljudt och ville alls ej höra på sin bror.

„Gråt ej Aina, jag ,skall nog försvara dig, om trollet
kommer för att taga oss. Du vet hutu flinkt jag brukar
slå krokben; trollet skall nog minsann få brottas med mig,
och då jag öfvervunnit honom, måste hän beqväma sig att

följa oss hem. Försök nu att vara helt lugn“.
Uttröttad af gråten lade den lilla flickan sitt hufvud i

Ilmaris fanin, och Ilmari beslöt att hålla vakt. Efter en
stund tyckte hän att något rörde sig i närheten, och ganska
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riktigt kilade ett åkermöss längs marken. Då det såg barnen,
stannade det ooh betraktade med sinä skarpa ögon gossen.

„Stå ej och spänn dina ögon nti mig, utan ledsaga
hellre min syster och mig tili vårt hem bort ifrån denna
mörka skog“, ropade Ilmari.

Mösset blickade skälmskt på honom, skakade sitt lilla
hufvud och försvann emellan stenarna.

Då Ilmari märkte att äfven mösset öfvergaf dem, bör-

jade också hän frukta att något skogstroll höll dem fångna.
Hvad kunde jag göra, tänkte hän, för att bryta trollets makt?
Om jag hade en yxe, skulle jag nedhugga den tätä skogen
så att trollet måste visa sig och hade jag sedän tillhands
en laddad bössa, skulle jag skjuta trollet som en hare, om
hän ej godvilligt ledsagade oss hem.

Bmellertid inbröt natten, en sval vind gick genom sko-
gen, träden böjde sig och susade godnatt åt hvarandra.
Ilmari hade så gerna önskat slåss med skogstrollet. Att nu
rädlös emotse natten i den hemska skogen, var alls ej i
hans smak.

Aina hade insomnat djupt. Det blef småningom allt
mörkare och mörkare och Ilmari glömde nastan hvar lian
fans och kände slutligen huru hän sjönk i en mjuk bädd och
viljelöst måste blifva helt stilla.

Plötsligt ropade Ilmari åt Aina „hvar aro vi?“ Bar-
nen blickade omkring sig och funno sig förflyttade ifrån
den mörka hemska skogen tili en öppen plats, öfver
hvilken månen kastade sitt silfversken. En ljuflig musik
hördes från den gröna ängen nedanom, tusentals perlor glim-
made i blommornas kalkar och i midten af denna färgprakt



46 Elfdrottningens fest.
dansade smä lätta gestalter med de behagdigaste rörelser
efter musikens takt.

„Ack, Ilmari 11
, sade Aina sakta, „de goda elfvorna

hålla vissi bal denna sköna sommarnatt 11
.

„Ja Aina, ser du Elfdrottningen ? Hvad hon är
vacker!,,

„Hon är god -1 fortsatte Aina; „jag Springer tili henne
hon vill vissi befria oss från trollets makt“.

Medan syskonen öfverlade på hvad säti de skulle kunna
ådraga sig elfvornas uppmärksamhet, hörde de lätta steg i
närheten. En räf ntstyrd i en iång kappa af röd och Irvit
väppling närmade sig, ätföljd af samme ekorre och äkermöss
hvilka hade värit hos barnen.

Räfven blinkade med sinä sluga ögon åt syskonen och
sade med låg röst: „Blifven ej förskräckta, små barn; jag
kommer med minä adjntanter: herrar Äkermöss och Ekorre
för att befria er från den mörka skogen; men innan vi föra
er hem måste ni lofva att lyda och hjelpa'mig“.

„Ser ni, små vänner, det är Elfvadrottningens födelse-
dag och jag hennes Majestäts rolighetsminister, har låugt
för delta beslntat att tillställa något ntomordentligt skåde-
spel der borta i grottan, för att dermed fira henne och tillika
visa min undersåtliga tillgifvenhet. Just som jag hade hela
min storartade pian uttänkt och endast var i saknad af tvenne
meuniskobarn, hörde jag från mitt gömställe bakom en stor
tät gran, edra steg och röster. Ni talade om trollet och lumi
lian kunde qvarhålla eder i sitt rike; det var ja ett ypper-
ligt tillfälle för mig att fånga er. Jag sprang upp på en
hög sten och derifrån lät jag ett flnt färgstoft flyga mot
edra ögon. Derigenom blefvo ni fångade och kunde icke
m erä hitta vägen hem.

I insen väl nn att I icke behöfven frukta mig; jag
vill er ingenting ondt. Såsnart festen är siat skolen I
oskadda få anträda hemvägen. Varen nn raska! allt är i
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ordning i grottan, edra kostymer aro färdiga ooh såsnart vi
fä er iklädda dem, skall jag undervisa er livad I hafven att
göra. Framåt alltså!“

Då Ilmari ocli Aina funno att de tre djuren icke hade
något ondt i sinnet mot dem, blefvo de glada ocli påskyn-
dade så mycket de kunde sinä steg för att icke blifva efter.

Icke ens i drömmen hade barnen sett en sädan rikedom
och herrlighet, som vid grottan mötte deras blickar. Yftg-
garne och taket lyste i tusende olika färger och den klara
bäcken invid flöt som en silverström emellan otaliga Stora

och små välluktande blommor. Skogen stod saftig och grön
omkriug grottans yttre sida och gräset på raarken såg så
fint och sammetslent ut, att barnen knappast vågade bestiga
detsamma.

Ekorren och mösset hemtade de för syskonen bestämda
kostymerna, som voro förfärdigade af de flnaste blomblad.
Ilmari skulle föreställa neckeu. Eäfven fästade derföre på
gossens hufvud en liten krona af hvita neckrosor med en
klart glimmande diamant i hvarje bladveck. Aina föreställde
sjöjungfrun med sitt hår utslaget i långa lockar och
iklädd en fin klädning af spindelväf, hvars långa släp var
ihopfästadt med de skönaste Ijnsröda rosor, på hufvudet bar
hon en krans af ljusrödt sjögräs som sammanhölls med en
blixtrande diamantnål.

Barnen klappade sinä händer i förtjnsning och glädje;
alding hade de förr värit med om en sådan angenära lek.

Käfven anvisade Ilmari och Aina deras platser i grot-

tan. Elforkestern bestående af en mängd qvittrande svalor
taktrastar och boiinkar hade satt sig i de höga träden och
voro sysselsatta att stämma sinä instrumenter för att vid
första vink vara färdiga att falla in med mnsiken. Eäfven
gaf det hela en mönstrande blick hän var nöjd med allt och
uekas kan ej heller att ju icke en makalös tafla låg inför
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hans blickar nu då raånen i siu fulla glans kastade sitt sken
öfver landskapet.

Elfdrottningen med sin svit närmade sig de små blom-
morna, hvilka voro stälda soin stolar för dessa lätta, luftiga
väsenden. Foglarne började sin melodiska sång, först som
ett sakta qvitter ooh derefter starkare och starkare tili dess
tonerna småningom sammansmälte ooh klingade klart i den
sköna sommarnatten.

Obemärkt hade grottans förhänge försvunnit och de
små menniskobarnen stodo som uppenbarelser för de förnn-
drade elfvorna, och utan att sjelfva veta huru det tillgick,
utförde Ilmari och Aina vexelvis med största lätthet den ena
sången efter den andra.

Elfvorna klappade sinä små händer och drottningen
sjelf ropade flere gånger att barnen skulle visa sig om och
om igen.

Slutligen lät elfdrottningen framkalla räfven: „Ni bar
lyckats, min kare rolighetsminister, öfver ali förväutan roa
och öfverraska mig; er belöuing skall blifva lysande. Säg
mig, huru har ni kunnat öfvertala dessa barn att vara er
behjelpliga?"

Räfven bugade och kråmade sig, så att hans vida
blommantel svajade och slog omkriug honorn samt berättade
i djupaste underdånighet om sin lyckade list med barnen i
skogen.

„Arma små vä'nner“, sade Elfdrottningen, då Ilmari
och Aina framträdde, det gör mig verkligen ondt att min
rolighetsminister utsatt er för oro och skrämsel; men numera
kau det ej hjelpas och för att ni må få ett godt minne ifrån
er vistelse i skogen och Elfdrottningens hai, vill jag gifva
er hvardera en minnesgåfva, som skall påminna er att ni
gästat hos en god Elfva och icke hos ett elakt troll“.

Drottningen löste derpå ett armband af blommor och
diamanter fråu siu arin och räckte det tili Aina, och åt
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Ilmari gaf lion en blixtrande nål, med hvilken hou hade fäst
sin fina slöja.

„Mottagen dessa gåfvor, goda barn, och behållen deni
soin ett minne af Elfvafesten i skogen“.

Aina och Ilmari tackade den sköna Elfdrottningen
för hennes vänliga bemötande och vackra gåfvor samt kände
sig lyckliga att erhålla ett minne från elfvornas rike.

„Och nu minä små vänner", fortsatte drottningen, skor
len I följa mig tili mitt palats der tillsammans med oss alla
intaga förfriskningar; jag antager att I ären hungriga och
längten att erhålla något att äta“.

Eäfven, ekorren och mösset framburo en stol, af de
hvitaste liljor, Elfdrottningen satte sig i den och bjöd Aina
och Ilmari taga plats vid hennes sida.

I gladt tåg buros de derpå framåt, foglarne sjöngo,
skogen doftade, Elfdrottningens svit pratade och sväfvade
par om par framför och efter henne och det klara månske-
net upplyste hela nejden i de uuderbaraste färger.

Slutligen staunade alla, och barnen infördes i Elfdrott-
ningens palats.

Aina och Ilmari gnedo sinä ögon; de blefvo förblän-
dade och häpna af ali den strålande herrlighet som nu
mötte dem.

Taket, som utgjordes af snöhvitt glas, uppehölls af
blompelare hvilka med sinä otaliga färger liknade praktfulla
slingerväxter och emellan dem stodo fönstren öppnade och
lato månen i hela sin glans sprida öfver borden sitt herr-
ligaste sken.

Elfdrottningen bjöd barnen och alla sinä gäster träda
fram; den utsökt fina maten smakade våra små hungriga
väuner utmärkt och med tacksamhet njöto de af alla de
goda anrättningarna.

Tiden hade redan framskridit långt öfver midnatt och
4
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af morgonrodnaden syntes den första rosenröda strimman
upplysa horizonten.

Elfdrottningen bjöd tili uppbrott, festen måste slutas
och barnen fingo en god vägvisare i den lifliga ekorren, som
gladt sprang från gren tili gren genom skogen.

Ilmari ocb Aina samtalade om festen och roade sig
åt ekorren, som i djerfva skutt ofta hunnit långt framom
dem och då den npptäckte sitt försprång, med sin lilla tass
på nosen åter inväntade barnen.

„Vi skola nn hvila litet“, sade Aina, jag kftnner mig
så trött och den svala gröna skogen är så skön så här ti-
digt på morgonen. Se Ilmari våra smycken, så de glimma,
de likna daggperlorna på ängen vid mors stuga;jag älskar
Elfdrottningen duhbelt för det hon gaf oss dessa vackra gåf-
yor, de skola alltid påminna oss om natten i skogen 11 .

„Ja ser du, min syster, sade jag ej att onda troll icke
hafva makt öfver menniskan.

„Ilmari, hörde du ej, det var någon som ropade på
oss 11 , utropade Aina.

.Ja, du har rfttt, hvem kan det vara?
Barnen ville skynda framåt, men märkvärdigt nog voro

de som fastkedjade, de gnuggade sinä ögon och sträekte ut
sinä armar och framför dem stod deras mor, orolig men glad.
Hon hade ju nu ändtligen upptäckt sinä barn, och dessa
funno, då de blickade omkring sig, att de lågo på samma
mjuka mossa, der de aftonen förut insomnat.

„Mamma, mamma! 11 utropade Aina, „vi hafva värit på
elfvornas fest och af drottningen fingo vi detta smycke

men Ilmari! hvar aro våra smycken ? jag ser dem
ej mera; endast den klara daggen glimmar på de blad jag
i soimien liudat kring min arin 11 ,

„Hvad menar du kara syster? Jag förstår dig ej och
märker, att också jag insomnat 11

.

„Men hafva vi då ej tillsammaus värit på elfdrottnin-
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gens fest? Jag tyckte vi hade så roligt der ooh de goda
elfyorna hafva ju hållit sitt löfte, dä, vi återfunnit mor“.

Förvånad åhörde modren och Ilmari Ainas herättelse.
Den förra var lycklig att hafva återfunnit sinä harn, hvilka
hon hela natten sökt.

„Nästa gång 11
, sade hon, skolen Igä raka vägen tili

härskogen och icke som nu låta hlommor och hlad draga er
in i villande skog; det är ej lätt för små harn att hitta
hem igen. Följen mig nu!“

„Ack mamma 11
, sade Aina, „om vi också gjort dig oro

och oss sjelfva hekymmer, så var elfvornas fest så skön, att
vi gerna skulle kumia sofva vår natt i skogen än en gång,
om vi i drömmen flnge upplefva detsamma11

.
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f
återstå tre veckor tili jul“, sade den 14-åriga

Yalborg tili sinä tvenne yngre syskon, med hvilka
lion lekte i barnkammaren. „Måtte nu ti den flyga nndan;
jag yäntar så många vackra gåfvor denna jul, emedan pappa
är rest ntrikes och derifrån lofvat hemta åt mig många
saker“.

En stor vaxdocka, med sidenklädning sknlle jag önska
mig“, sade Ida den yngre systern.

„Vet du Yalborg, då jag i går var lios Ella V., fann
jag att hennes dockor voro mycket vackrare än minä och
det var alls icke roligt. Pappa är ju ändock mycket rikare
än Elias far; derföre borde vi alltid ha sådant, som ser
bättre ut“.

„Gerna unnar jag dig den glädjen", svarade Yalborg.
„Leksaker bryr jag mig icke om, utan hoppas att pappa
hemtar med sig annat, som jag bestält tili jnlen“.

„I ären båda två riktigt lustiga“, utropade den yng-
ste af syskouen, lille Gunnar. „Vi få ju hvarje jul så myc-
ket julklappar, att vi tröttna att öppna de Stora paketen.
Jag tycker, att det just är roligt, då julgubben sjelf ger

hvad lian vill åt mig“.
Dessa tre barn, bodde jemte föräldrarna i Helsingfors.

Kommerserådet E. dref vidlyftiga afärer på utlandet, var
mycket förmögen och kunde derföre lätt nog uppfylla hvarje
önskan, hans hustru eller barn uttalade.
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Föräldrarna voro mycket svaga för barnen; de tyckte
visserligen ibland, att, isynnerhet, deras äldsta dotter visade
ett stolt och öfvermodigt sinnelag, men tröstade sig vid
tanken, att barnet nog vid äldre år skulle förändra sig,
utan att de vore skyldige att med bestämdhet tvinga henne
att öfvervinna sinä felsteg. De uppfylde derföre nastan
alltid barnens minsta önskningar ocb funno stor glädje och
tillfredställelse vid att se dem alla tre glada och nöjda.

Ida, som var känslig och lätt böjd, skulle utan svå-
righet blifvit ett godt hara, men då hon i sin äldre syster
ständigt såg ett mindre godt exempel, tog hon intryck deraf.
Lille Gunnar var en hurtig gosse, allas bortskämda älskling
och begåfvad med ett jemt och gladt lymie. ■

Julen var i detta hem, likasom öfverallt, mycket ef-
terlängtad. I år skulle flere gäster inbjudas tili julaftonen
och detta bidrog äfven att höja Valborgs intresse för den
annalkande högtiden.

En dag ankom ett bref från kommerserådet. Hän nn-
derrättade sin hustru, att oförutsedda hinder uppehöllo ho-
nom så, att hän icke kunde återvända tili julen. „Mycket
ledsamt blir det“ skref hän, „att under helgen vara skild
från eder alla, men det har ej lyckats mig att ställa det
annorlunda och hvad som smärtar mig ytterligare är, att
jag ej kan hemsända jnlklappar, då min tid är så upptagen,
att jag icke hinner utvälja något vackert åt eder, minä äl-
skade. Vi måste nu alla försöka att trösta oss och sedän
vid min hemkomst flra jul på nytt.“

Modren blef naturligtvis mycket uedstämd af sin mans
bref, ty det var den första jul, som de skulle flra utan ho-
nom, men då hon såg Valborgs hejdlösa gråt och högljudda
klagan, blef hon helt allvarsam.

„Hvarför gråter du så häftigt mitt hara. Någon olycka
har jn Gud väre lof icke inträffat. Pappa skrifver tvärtom,
att hän är fullkomligt frisk, och du vet att det smärtar ho-
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nom likaså mycket som oss, att nödgas staima hemifrån
längre än hau vid afresan föreställde sig“.

„Att pappa icke himier liem, är visst ledsanit 11
, sva-

rade Valborg, „men mest grämer det mig dock, att vi nu
förgäfves få vänta alla de vaokra saker pappa lofvade hemta
med sig. Jag blygs redan vid tanken på, att jag icke bar
något riktigt nytt att visa åt minä skolkamrater, då de be-
söka mig under jullofvet. Bäst vore att kanna sofva bort
hela julen11

.

Valborg kastade sig på soitan ooh gömde der sitt tår-
dränkta ansigte. Äfven Ida gret och var vid dåligt lynne.
Gunnar kröp upp i sin mammas famn; ej heller lian kunde
tillbakahålla sinä tårar.

Med vänligt deltagande försökte Ira R. att trösta bar-
nen, men Valborg lät icke engång tala vid sig, utan vände
sig bort från modren och höll sig nastan hela dagen i barn-
kammaren.

Nå det ger sig väl, tänkte modren och försökte dermed
lugna sitt sorgsna sinne.

Hvilken glädje hade det dock ej värit för Valborgs
mor, om hon sett sin stora flicka uppföra sig annorlunda.

Med en djup suck gick hon tili sinä göromål och
många julgåfvor beslöt den kärleksfalla modren skaifa sinä
älsklingar, för att derigenom trösta dem.

Barnsköterskan Ulrika, som under dagens lopp flera
gånger blifvit snäst af Valborg vågade slutligen, då de
voro allena föreställa henne huru oppassande hon upp-
fört sig.

„Hvad tror Valborg 11
, sade hon, „att gamla fröken

Anna skulle säga, om hon visste huru obeskedlig hennes
gudotter brukar vara? Valborg vet, huru hon alltid, då hon
värit här, bedt mig vara snäll mot barnen i huset; om hon
skulle ana, huru svårt jag ofta har, skulle hon längesedan
låtit mig flytta“.
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„Hvem qinder dig- ?“, svarade Yalborg förargad; „Tror
du att vi sakna dig? För dig som förr lios tant Anna flck
vara såsom hennes eget barn kantänka, känns det svårt att
nu inse, att du ej är annat än en simpel, fattig tjensteflicka.
Men jag skall säga dig, att det är stor skilnad på lifvet
hos rika menniskor i staden och det lif som en gammal fat-
tig fröken för i enslighet på landet. Tror du jag bryr mig
om tant Anna? Grerna för mig skulle hon kunna få se
mig nu“.

„Fy, en sådan skam det är af Yalborg att tala så om
sin mammas goda vän och sin egen gudmor. Skulle Val-
borg engång blifva i tillfälle att se huru fröken Anna firar
julen, kunde Yalborg kanske lära sig inse, hvad som är
godt och roligt här i verlden. Det behöfs hvarken mycket
penningar eller granna kläder för att vara lycklig sjelf och
göra andra glädje. Ja ja, nog minnes jag den tiden, då
jag med min fattiga mor flck fira julen hos den gamla frö-
ken; det var en helg, som jagaldrig kan glömma“.

Jag kan just föreställa mig, att det var roligt! sva-
rade Yalborg hånande, jag skulle icke på några vilkor vilja
flra jul hos tant Anna på landet fy det vore för-
skräckligt!

Med en djup suck lemnade Ulrika rummet; hon visste
af gammalt, att Yalborg ej så lätt blef snäll och hon kunde
ej längre uppehålla sig hos henne, utan gick att uppsöka de
andra barnen, för att hjelpa dem tili sängs.

Några få dagar återstodo tili julaftonen; barnen hade
lugnat sig öfver fadrens bortavaro och Yalborg hade jemte
sinä yngre syskon fått de vanliga julpenningarne; de skulle
nu, ätföljda af Ulrika, bege sig ut på uppköp.
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„Mamma gissar ej, hvad jag ämnar gifva åt mamma",
sade Gunnar. „Yalborg måste vända ryggen åt mig, då
jag köper deras gåfyor och Ulrika skall hjelpa mig att
räkna penningarna. Mamma, visst kan jag ju köpa mänga,
många julklappar efter du gaf mig ett gnldmynt?**

Modren kysste ömt sin lille gosse och försäkrade le-
ende, att hon var mycket nyfiken att julaftonen få se, hvad
hän nu knnde uttänka åt henne.

I muntert språng skyndade barnen, åtföljda af tjena-
rinnan, ned för trapporna och uppstego glada och hemlighets-
fulla i den förspända släden, som väntade på dem.

De reste från butik tili butik, det fanns så bändligt
mycket att bese och hlef derföre emellanåt svårt att be-
stämma hvad som horde köpas.

Slutligen hade de dock hvar och en erhållit hvad de
önskat. Vid hemkomsten skyndade de in tili modren. De
hade sä mycket att omtala och framvisa.

Det hlef knappast tid att afkläda öfverplaggen.
Men barnens förvåning blef stor, då den alltid så del-

tagande modren icke koni emot dem i tambnren, utan satt
ensam i sitt rum, der barnen funno henne stilla gråtande
med ett bref i handen.

„Hvad fattas dig mamma?" utropade de hestörta.
Mamma, mamma, hvarför gråter du ?

„Mina älsklingar, svarade fru E., jag har erhållit bref
från moster Lilly; hon skrifver, att mormor ligger svårt
sjuk och ber mig skynda dit, för att an engång få se min
dyra mor“.

„Och du ämnar kauske resa mamma!" utropade Val-
borg, just nu tili jul! Hvad skola vi då taga oss tili! Att
mormor skulle sjukna just nu!" Gråtande slöto sig bar-
nen omkring modren. „Jag vill komma med mamma tili
mormorI*, sade Ida och Gunnar pä en gäng. „Mamma tar ju
mig med? 11



„Ack minä barn, jag måste resa ensam, ty mormor är
så svag, att lion nu icke akulle orka se eder. Moster Lilly
skrifver, att lion frågat tant Anna, om ni kunde fira jul hos
lienne och här har jag ett vänligt bref med inbjudning från
tant“.

„Mamma, gör hur du för bäst finner“, sade Valborg
„men tvinga icke mig att resa tili tant Anna; jagreser be-
stämdt ej tili henne. Det vore förskräckligt att nödgas fira
julen på landet!“

„Käraste minä älsklingar“, svarade modren, „varen nu
snälla och förståndiga, I kumien ej fatta den Stora sorg

mamma går tillmötes ocb du min Yalborg förstär ganska
väl, att ni icke kunna stanna ensamma här i staden. Tant

Anna, som nog i hvarje, fall skulle vilja hjelpa mig, kan ej
nu lemua sitt eget bem, för att vara här med eder, utan
bjuder derföre så innerligen vänligt eder alla dit. Jag har
redan ombesörjt att edra saker skola inpackas. Ulrika följer
med tili landet och när jag kan, skall jag sjelf afhemta
eder och tillika helsa på och tacka tant Anna.

Glråten ej nu minä barn; vi måste alla försöka att
lugna oss. Det är minsan ej lätt för mamma att nu lemna
er, då pappa också är borta, men det står ej att ändras
denna gång“.

Suru svår denna julresa föreföll Valborg är lätt att
förstå; hon älskade dock sin mor för högt, för att nu, då
modren var djupt bekymrad och sorgsen, låta sitt dåliga
lynne taga öfverhand och beslöt derföre att icke vidare
nämna om den motvilja, hon kände för vistelsen på landet,
utan tillochmed försöka att med låtsadt lugn afresa. Då jag
engång är framme hos tant Anna, tänkte hon, behöfver jag
ej förställa mig, hon kan gerna finna, att jag ej är särdeles
smickrad af att vara hos henne.

57Tant Annas Jtd.
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Dagen för afresan var inne. Modren och barnen stodo
resklädda, hästarne förespändes och alla följdes åt tili ban-
gärden, för att tillsammans å jernvägen fara tili Hyviuge
derifrån barnen skulle resa med släde, men modren fort-
sätta resan tili Tavastehns.

Yid Hyvinge station möttes barnen af tant Annas eki-
page. De togo nnder tårar afsked af modren och sedän de
sett täget aflägsna sig, skyndade de med Ulrika tili den
stora kursläden, som yar förespänd med två gråa hästar.

Tant Anna hade sändt sin gamle dräng Kalle emot

barnen och i släden funnos fällar och dynor tillräckligt för
att hålla dem varma under färden.

Valborg och Ida voro uttröttade af den sinnesrörelse,
de ntstått; lille Gunnar deremot satt i Ulrikas famn ooh
roade sig åt Kalles prat med hästarne, hvilka i muntert
traf drogo släden framåt.

„Ser du, Ulrika I*, hviskade Gunnar, „nu ha Valborg
och Ida somnat‘och vi behöfva icke längre höra dem gråta,
Vet du, jag skall säga dig något; jag tror att det blir rik-
tigt roligt på landet, ty mamma berättade, att tant Anna
har hästar, kor, grisar och höns, hvilka vi få se, om vi äro
snälla; du måste komma med mig bfverallt.”

„Ja det vill jag visst. Vet Gunnar, på landet finns
dessutom en god skrinnbacke nästan lika hög som himmels-
backen i Valters äfventyr. Gunnar rainns ju de roliga be-
rättelserna om den glada gossen, det är ej längesedan vi
läste dem tillsammans. Utför den backen skola vi skurra
tillsammans och stjälpa vi, så stiga vi upp och äro lika
glada igen. Gunnar, som är så rask, skall visst ej bry sig
om en liten kullerbytta i snödrifvan.**

»Nej, jag tycker det skall bli så roligt I*, utropade gos-

sen intresserad af de nöjen landsbyggden erbjöd. „Jag är

alls icke rädd om det ocksä ibland går i kuli då vi
skrinna**.
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Gamle Kalle, som sjelf hade små barn, åhörde Gnnnars
prat med ett förnöjdt leende ocli slutligen kunde lian ej
emotstå sin lust att blanda sig i samtalet. „Jag bar under
vinteraftnarne“, sade lian, „af brädstumpar förfärdigat små

leksaker åt min egen lilla Paavo och stundom åt något af
byns fattiga barn, livilka fröken Anna uppmuntrat för deras
flit i skolan. Då lille berrn kommer tili oss, skall jag talja
något för hans räkning. En bäst, en sabel eller en båt,
välj sjelf, nog kan gamle Kalle talja 11

.

Gunnar ville lielst hafva en sabel, hän tackade för
Kalles erbjudna gåfva och var förtjust vid blotta tanken pä,
att hän med sabeln skulle kunna leka krig.

Kalle körde upp tili en boudgård. „Hästarna skola
vattnas och pusta ut en stund“, sade hän, „det blir bäst att
småherrskapet beger sig in i varma stugan sålänge“.

Yalborg och Ida vaknade, då släden stadnade och till-
sammans med Ulrika och Gunnar gingo de tili bonings-
hnset.

Folket på gården beskådade nyfiket stadsbarnen och
värdinnan kom emot dem på trappan, helsade vänligt och
bjöd dem stiga in i stugan.

Då bondfolket hörde att de resande skulle begifva sig
tili fröken Anna blefvo de om möjligt ännu vänligare och
värdinnan framsatte på bordet färskt smör, nybakadt råg-
bröd, bondost, sait kött och söt mjölk samt bad de unga
att icke försmå hvad huset förmådde.

Yalborg kände stor motvilja att efterkomma inbjud-
ningen; det dumma bondfolket, tänkte hon, tycks antaga att
vi skola kanna oss tacksamma att få spisa vid deras klum-
piga bord af deras osmakliga mat!

Gunnar drog genast Ulrika med sig och Ida kunde ej
heller motstå att smaka på den smörgås, värdinnan ännu en
gång bjöd dem.

„Småherrskapet skall veta“, sade bondqvinnan, „att vi
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här på landet icke hafva mycket att bjuda på; isynnerhet
vintertid blir kosten både knapp och mager, men tili julhög-
tiden försöker livar och en att få det litet bättre. Jag bar
ofta hört omtalas huru vackert den gamla fröken, tili hvil-
ken herrskapet reser, förstår att Ära julen; alla fattiga i den
byn känna nog af hennes godhet ja hon skall alltid i
främsta rummet tanka på andras! glädje, säga de, och hon
älskas derföre äfven af gammal och ung. Det måste vara
roligt att få vara hos henne öfver helgen; småherrskapet
längtar visst mycket dit, kan jag tanka,,.

„Vi ha aldrig firat julen skilda från våra föräldrar 11
,

svarade Yalborg, „och tro oss derföre ej få särdeles roligt
på landet 11

.

„Kalle spänner för släden 11
, sade Gunnar, „nu få vi åka

igen, det blir roligt! 11

Barnen togo farväl af folket och tillsammans med Ul-
rika begåfvo de sig ut.

Hästarne frustade och stampade, otåliga att vänta tills
barnen voro i ordning.

Bjellrorna klingade och släden ilade bort. Yägen sling-
rade sig genom en ung björkskog de aflöfvade träden voro
försilfrade af fina snöflingor och marken var hvit af snö.
Barnen hade aldrig förr sett något sådant; de voro derföre
mycket roade däraf. Yalborg rönte ett sällsamt intryck af
den djupa stillheten i skogen så olikt stadens buller; ofri-
villigt riktades hennes tankar på det hem, hon lemnat bakom
sig; hennes kärleksfulla föräldrar stodo så lefvande inför
henne och medvetandet af att hon så ofta lönat deras god-
het med otack anklagade henne. Jag vill försöka att upp-
föra mig väl hos tant Anna, sade hon tili sig sjelf, på så
sätt kan jag måhända bereda litet fröjd åt mamma ack
om jag verkligen skulle kunna det! men julaftonen, den blir
svår för mig, skild från pappa, mamma och alla vänner i
staden. Yalborg kunde ej återhålla sinä tårar; de lättade
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ock nu hennes sinne, ty det var de goda föresatserna, i fö-
rening med saknaden, som framtvingade dem.

„Se så“, hördes Kalles fryntliga stämma, „der se vi
ljusen lysa så klart från frökens kammarfönster; snart aro
vi framme. Hopp minä hästar!

Ida, som efter sin långa sömn på förmiddagen återfått
sitt glada lynne, jublade tillsammans med Gunnar af fröjd
vid den snabba farten. Snön under medarne knarrade pä
den jemna vägen, hästarne gnäggade ocb sprungo i friskt
traf, barnen tyckte sig flyga framåt.

„Ulrika“, sade Valborg, som suttit tyst medan sysko-
nen oafbrutet pratat, „vill du lofva mig något?“

„Gerna om jag kan det“.
„Jag skulle önska, att du icke berättade för tant Anua

huru motvilligt jag kömmit tili henne denna jul. Jag äm-
nar försöka, för mammas skull, att trifvas lios henne. “

„Goda Valborg det lofvar jag så gerna, jag bar hört,
att då barn fatta goda föresatser, belönar Gud dem alltid.
Valborg blir nog också belönad, då Valborg vill glädja sin
goda mor“.

Nn vek släden af från skogsvägen; en hög allee förde
upp tili tant Annas bostad. „Ptro, ptro“, ropade Kalle, bä-
starna stadnade framför trappan ocb en vänlig stämma väl-
komnade barnen

Valborg, Ida ocb Gunnar nastan buros från släden af
tillskyndande tjenare. Inkomna 1 tamburen omfamnades de
hjertligt af den goda tant Anna.

„I kunnen ej tro huru glad jag är", sade hon, „att en-
gång få pyssla om eder bar hemma bos mig anledniugen tili
edert besök är visserligen mycket ledsam; men vi skola
boppas att allt snart blir godt ocb bra igen. Stigen nu in
i min kammare“.

Tant Annas rnm föreföll obeskrifligt inbjudande för
barnen; en treflig brasa liammade i kakelugnen, på bordet
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lyste en stor latupa, och de enkla men smakfulla möb-
lerna, mattorna, taflorna och böckerna vittnade om ordning
och smak.

„Värmen eder, minä kara! I ären visst ruskiga efter
färden. Vi skola också genast äta qyällsvard, så att I sedän
kannen komma tili ro“.

Tant Anna frågade om barnens föräldrar och annat,
som var kärt för henne att höra om.

Valborg besvarade hvarje fråga höfligt och Ida och
Gunnar åhörde tysta samtalet.

„Du har vuxit mycket, Valborg, sen jag sist såg dig;
du ser så frisk ut, du har väl besökt skolan denna höst-
termin?“

~Både Ida och jag hafva läst i skolan och dessutom
fortsatt med pianolektionerna 11 .

„Roligt är det att se Ulrika med eder minä vänner;
du mår väl hra och trifs godt hos ditt goda herrskap“.

En djup rodnad flög ögonblickligt öfver Valborgs kin-
der. Valborg var med alla sinä stora fel ett sanningsäl-
skande barn och nu påminte tant Annas fråga henne om
huru Ulrika för kort tid sedän sagt, att just tantj Anna
skulle läta henne byta plats, om hon skulle kunnat ana huru
obeskedlig Valborg ofta var.

Ulrika neg emellertid och mottog blygt den gamla frö-
kens utsträckta hand samt svarade så saktmodigt, att hon
ju visst trifdes ganska hra, men dock ej kunde neka att
längtan tili hemorten ibland gjorde henne otålig.

„Nå min flicka om så är, kan du väl någongång fä
dig en god plats äfven här när din nuvarande värdinna så
tillåter och det annars passar 11

.

En snyggt klädd tjenarinna tillkännagaf, att qvälls-
varden väntade.

Tant Anna och barnen begåxvo sig tili matsalen.
Tvenne små sängar hade tant Anna låtit inhemta i
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sitt eget mm för Yalborg ocli Ida ooh i rummet bredvid
skulle Ulrika ligga med Gunnar.

Då barnen lågo väl omslutna af varma mjuka täcken
i livar sin bädd satt sig tant Anna i softan med en stor
bok framför sig, ur hvilken lion tyoktes läsa.

Gunnar, som genora den öppna dörren nytiket betrak-
tade tanten, förundrade sig att lion begagnade glasögon.
Slutligen frågade lian: „livarföre bar tant glasögon? Tant
är ju icke en herre ocli jag bar aldrig sett andra än herrar
begagna sådana“.

„Min lille gosse, de flesta menniskor få svaga ögon, då
de blifva gamla. Så bar det också gått med mig; ser du,
mitt barn, din tant kan ej läsa litan att genom glasögonen
få bokstäfverna förstorade".

„Hvad är det då för en bok, som tant läser så bar
sent på aftonen? Yalborg eller Ida skulle ju kunna läsa högt
för tant eller också Ulrika, jag tycker bäst om när hon lä-
ser sagor för mig, det är mycket roligt“.

„Gunnar min gosse 11
, svarade tant Anna ocli blickade

vänligt på bonom „tant läser ej nu sagor, litan denna bok
är den sköna bibeln, i hvilken vi få läsa om Gud: tant lä-
ser sjelf helst ur den“.

„Skulle tant ej vilja läsa bögt? jag skulle gerna vilja
veta hvad der står“, sade Gunnar.

„Gerna min vän, kanske äfven Yalborg ocli Ida vilja
böra ett stycke“.

Barnen tackade ocb tanten läste ett kapitel ur Bibeln
bvarefter hon tillslöt densamma ocb nedlntade sitt gamla
gråa hufvud mot sinä öfver boken i kors sammanslutua
bänder.

Gunnar hade nnder läsningen sommat med ett fridfullt
leende på sitt rosiga barnansigte. Yalborg ocb Ida der-
emot följde med bvarje ord ocb den förra kände en onämnbar
stillhet inom sig. Tant Anna bade läst på ett sätt, som
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vittnade om huru lion tog hvarje ord åt sig sjelf, ooh då hon
närmade sig barnens säugar och med sin iunerliga röst bjöd
dem godnatt, tyckte Valborg, att lion velat kyssa den gamla
vissnade handen ocli bedja tant Anua förlåta alla onda tan-
kan, hon denna sista tid hyst mot henne.

Men Valborg saknade mod att göra det, måhända
akulle det se löjligt ut tänkte lion.

Lampan släcktes och en kort stund derpå voro alla i
tant Annas hem försänkta i sömn.

Barnen hade insoinnat djupt, icke en enda gång nnder
natten vaknade de och då Valborg på morgonen nppslog sinä
ögon, var det redan fnll dager.

Tant Anna hade lemnat sin bädd; i kakelugnen glim-
made kolen röda, efter en utbrunnen brasa, och den Stora
gamla Bibeln låg jemte glasögonen på bordet.

Det kändes så nnderbart fridfullt och stilla för Val-
borg; hon kunde för sig sjelf icke klargöra, favaraf det koni
sig; allt var ju dock så olika mot hennes eget hem.

Dörren öppnades varsamt. Tant Anna blickade in. Då
hon märkte, att Valborg var vaken, flög ett oheskrifligt vän-
ligt leende öfver hennes ansigte och med dämpad röst helsade
hon godmorgon.

Ida och Gunnar vaknade kort derpå och då de tre
syskonen fnllklädda inträdde tili frukosten, gladdes tant
Anna, att hennes skyddslingar sågo så friska och nthvi-
lade ut.

Gunnar var mycket pratsam nnder måltiden, tant An-
nas vänlighet gjorde honom snart hemmastadd. Äfven Ida
lät sitt naturliga godmodiga lynne framträda; endast Valborg
förblef allvarsam.

Efter frukosten frågade tant, om Valborg ej mådde bra.
„Du ser så nedtryckt ut; jag kan äfven förstä, att du sak-
nar dina föräldrar och med bekymmer tänker på mammas
oro hos mormor, men min älskade 11

, fortfor den gamla och
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slog sin arm om Valborgs lif, „nu motse vi ju den sköna
julen och om Gnd ock lagt litet motgång på din väg, bör
du dock ej blifva modlös. Försök att tanka huru mycket
godt du dock ännu bar, så blir du helt visst gladare. Det
gör mig så ondt, att se ditt ansigte så dystert.

Jag måste denna förmiddag lemna eder allena, minä
små vänner, ty jag bar utom hemmet ett och hvarje att
ombesörja, men på eftermiddagen bar jag ämnat bedja eder
alla att hjelpa mig. Jag väntar många gäster i morgon tili
julaftonen och åt dem bar jag små skänker, hvilka I kunneu
inpakettera och skrifva adresserna uppä, I hafven väl ej
något emot att uppfylla min önskan?“

„Om vi blott kunna på något sätt vara tant behjelp-
liga, vilja vi det gerna“, svarade Valborg och Ida.

Tant Anna aflägsnade sig och om en stund hörde man
henne afresa.

Barnen skulle denna förmiddag vara ute med Ulrika
och bese alla märkvärdigheter på landet, och som det var
en blid vinterdag, skulle Gunnar få skrinna utför den omta-
lade skrinnbacken.

Valborg förklarade emellertid för sinä yngre syskou,
att hon icke ämnade åtfölja dem tili fähuset, hönshuset och
stallet emedan der ingalunda kunde vara något för henne att

bese. Hon stadnade derföre ensam inne, medan Ida och
Gunnar, åtföljda af Ulrika, glada och nöjda begåfvo sig ut.

Att ensam, med dystra tankar stänga in sig i ett

främmande hein verkar aldrig godt på en 14-årig skolflicka
och så blef det äfven med Valborg denna förmiddag. Hon
promenerade i salen af och an och den ena tanken efter
den andra trängde sig på henne. Tant Anna uppmanade
mig tänkte hon, att vara glad; hon kau ej fatta huru för-
färligt det är att se glad ut, då längtan efter hemmet vill
spränga hjertat på mig. Huru annorlunda blir icke denna
jul mot de jnlar, vi firat hemma! Tant sade sig vänta jul-

5
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gäster i morgon; jag vet för vai, att dessa ntgöras af en
mängd fattiga menniskor. Jag begriper ej huru en sådan
samling kan bidraga tili hennes nöje. De fattiga bruka ju
alltid vara smutsiga och slarfviga; när någon tiggare ibland
hemma snttit en stund i köket, minns jag huru köksan fått
tillsägelse att vädra rnmmet, emedan iuften blifvit alldeles
förskämd. Dylika tankar kunde ej annat än fördystra Val-
borgs redan förut nedstämda sinne. Julaftonen, som härin-
tills värit den gladaste dag för benne, motsåg hon nu med
verklig förskräckelse. Hon höjde trotsigt sitt hufvnd och
tårar fyllde hennes ögon. Hvarföre skulle hon tvingas tili
allt detta, då det var henne så motbjudande? Alla de goda
föresatser, hon dagen förut fattat, voro i detta ögonblick
alldeles förgätna.

„Valborg, Valborg!" ropade syskonen, som röda om
kinderna och med glädjestrålande ögon inkommo för att äu

engång förmä Valborg att följa ut med dem. „Du kan ej
tro, utropade de, hvilken hög, god skrinnbacke här finns, vi
hafva en stor stolpkälke och med den skurra vi så snön yr
om oss. Ser du Valborg, sade Gunnar, denna långa träsa-
bel har gamle Kalle täljt åt mig; den är mycket bättre än
alla minä tennsablar i staden“.

Valborg lät ej öfvertala sig af syskonen att försöka
skrinnbacken; hon var vid dåligt lynne och bad dem genast
lemna henne i fred.

„Kom då Ida“, sade Gunnar", Ulrika och Kalle lof-
vade hjelpa oss med en snöfästning, jag vill ännu i. dag
börja att bygga den.“

Ulrika märkte genast, då hon jemte barnen sednare på
förmiddagen återvände in, att Valborg glömt de goda före-
satser, hon under resan fattat. Den omtänksamma tjena-
rinnan kände sig helt orolig, ty hon visste huru djupt det
skulle smärta fröken Anna att se sin guddotter vid då-
ligt lynne. Slutligen vägade hon föreslå Valborg att det
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kanske vore bäst att framtaga de julklappar Valborgs mor
hade medsändt tili tant Anna. „Kanske bar mössan på nä-
got sätt skrynklats", sade hon och lemnade jnlklappskorgen
åt Valborg.

Tillsammaus raed Ulrika upptog Valborg den tina
svarta spetsmössan och den vackra brödkorgen af silfver;
ingendera hade under resan blifvit skadad, Valborg insatte
dem åter i samma omslag i hvilka modren der hemma in-;
lagt dem. Tantens namn stod så väl skritvet, modren hade;
sjelf skrifvit det och den välkända handstilen påminte plöt-
sligt Valborg, att hon bortglömt alla de goda beslut, hon
fattat att med sitt uppförande försöka glädja sin mor. Hon
kände sig nöjd, att tant Anna icke värit hemma denna för-
middag.

Efter middagen samlades barnen i tant Annas kammare
„Nu minä vänner“, sade tanten, „skola vi begynna

vårt arbete; st.ällen edra stolar omkring bordet och du
Ulrika, tänd på Ijnsen, så att vi kuuna försegla gåfvorna.

Valborg ooh Ida efterkommo tantens uppmaning, lille
Gunnar deremot hade tagit plats i gungstolen den skulle
föreställa en ridhäst och med sabeln i hand tyckte hän sig
vara en tapper soldat som hastade ut tili krig.

Medan de olika julgåfvorna fastlackades berättade tant
Anna om alla de fattiga, hvilka på julaftonen skulle vara
hos henne. Bland andra nämnde hon om eu liten flicka, som
hette Johanna. „Vet ni, minä vänner, hon har värit lam i
många år och kan icke gå, utan bäres alltid. Hon har lärt
sig att sy och virka små arbeten, hvilka jagförsökt sälja för
hennes räkning; inkomsten för dem lemnar hon alltid åt sin
fattiga mor. Denna lilla mjuka kofta skall hon fä tili jul-
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klapp; lion behöfver så varma kläder, ty då lion icke kan
röra sig, fryser lion mer än andra. Lilla Johanna utgör
min största glädje här på landet; lion brukar ofta besöka
mig ooh då läser hon alltid något för mig.

Utom lienne har jag ännu en liten skyddsling, som jag
skildt håller af. Det är en döfstum 8-årig gosse, som he
ter Fredrik, men kallas af alla Fedi. Ebuni hän icke kan
höra ett ljud och icke kan tala ett enda ord, sprider hän
dock glädje hvarhelst hän visar sig, ty hans ansigtsuttryck
är så förnöjdt och gladt. Den varma skinnmössau, Ulrika
just nu tar upp från korgen, skall blifva hans bästa julklapp
i år. I skolen få se luuni lyckliga och nöjda alla minä
fattiga vänner aro, ehuru julen icke medför Stora gåfvor
åt dem“.

Aftonen förflöt snabbt för Valborg och Ida; det ange-
näma arbetet och tant Annas underhållande samtal bidrog
naturligtvis härtill. Valborg kände djup ånger öfver sitt
otåliga utbrott på förmiddagen, hennes stolta egensinniga
natur hade genom tant Annas milda, kärleksfulla väsende
lugnats och då hon efter theet uppsökte sin bädd, kände hon
en uppriktig önskan att kunna vara vänlig på julaftonen
mot tant Annas fattiga gäster.

Julaftonen var inne och den Stora granen festligt prydd.
Valborg med sinä syskon hade påtagit helgdagskläder och
tant Anna, äfven högtidsklädd, kom in tili harnen. Dör-
rarna tili salen öppnades och från det höga julträdet strå-
lade de tända julljusen. Barnen sågo i matsalsdörren äldre
och yngre personer, gubbar, gummor, gossar, flickor och barn,
hvilka alla voro tant Annas julgäster. Med tacksamma le-
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enden besvarade de värdinnans helsning och icke utan nyfi-
kenhet betraktade de barnen från staden.

Valborg märkte att bredvid en fattigt klädd qvinna
satt en liten flicka i en hög stol. Hennes ögon voro fästa
på den höga granen och händerna hade hon sintit i kors.

Sedän tant Anna belsat och sagt några vänliga väl-
komstord tili enhvar af sinä gäster, föreslog hon, att de
som vanligt skulle börja den sköna julefesten med afsjungan-
det af en psalm. Tant Anna accompagnerade sjelf choralen
på sitt lilla harmonium och sedän de slutat sängen läste
hon om Jesu födelse, förklarade i tydliga ord julens Stora
betydelse och nedkallade Guds välsignelse öfver hvar och
en af dem, som samlats i hennes hem. I månget öga glän-
ste tärar, då det med tacksamhet riktades på tant Anna.

Valborg hade aldrig förr börjat jnlen på detta sätt;
det var som om en fruktan hade gripit henne, hon vågade
knappast blicka omkring sig.

Tant Anna hade sagt, att jnlen firades tili minne af
Jesu födelse och att julklappar begagnades såsom påminnelse
om den Stora gåfva Gud skänkt menskligheten då lian lät
Frälsaren födas -här på jorden. Valborg hade aldrig förr
kömmit att tanka härpå och nn, då hon flck se burn alla
dessa fattiga med iunerlig tacksamhet mottogo sinä små
gåfvor, fyckte hon, att hon af dem kunde lära sig att iira
jnlen bättre än förr.

Ångande kaife med godt färskt hvetebröd kringbjöds
åt alla, och utdelningen af julklappar begynte.

Tant Anna bad Valborg, Ida eller Gunnar i tnr att
framlemna paketen, hvilka hon sjelf upptog från julklapps-
korgen.

Hvarje gumma flck en liten påse med kaffe och ett
stycke socker samt något litet klädesplagg, ett förkläde, en
dnk eller dylikt. Gubbarne iingo tobak samt någon nyttig
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sak, ungdomen och barnen ihägkommos alla med kläder, böc-
ker eller leksaker.

Lyckliga voro de alla öfver sinä gåfvor. Lilla Jo-
hanna försökte genast sin varma kofta, och då Fedi, den
dötstumme gossen erhöll en ask med tennsoldater och den
sköna skinnmössau, var det ett särskildt nöje att se hans
belåtna, öfversälla utseende.

Valborg började förstå, att det dock knnde vara roligt
att fira jul med de fattiga. Hon deltog lifligt i hvars och
ens fröjd då hon framlemnade julgåfvorna och när hon
märkte, med hvilken kärleksfull mildhet tant Anna bemötte
dem alla, fann hon, att Ulrika hade haft rätt, då hon sagt,
att tant Anna förstod att flra en skön julhögtid.

Då julklapparua voro utdelade spelade tant Anna åter
en psalm, hvilken de alla sjöngo och derefter började de fat-
tiga aflägsna sig. Julaftonen skulle de nu afsluta i det egna
qemmet. Tant Anna visste att haluten på golfvet i deras
stngor och julmat på bordet icke skulle saknas denna afton.

Valborg stod tankfull i ena hörnet af salen och blic-
kade på de afskedstagande fattiga; hon hade svårt att till-
bakahålla sinä tårar, då hon såg huru alla dessa menniskor
ädskade tant Anna. Valborg visste att tant Anna ej utan
uppoffring hade kunnat bereda sinä underhafvande denna
glada julafton. Att af egen fri vilja gifva så mycket åt

personer som aldrig knnde gifva tillbaka, det var för Val-
borg något uytt, alldeles olikt det, hon förr värit van vid.

Valborg var så helt och hållet upptagen af sinä egna
tankar och känslor, att hon icke märkte lilla Johanna, som
blifvit flyttad bredvid heune.

„Tack goda fröken”, hörde hon sjuklingen framhviska,
„vi hafva alla haft så roligt denna julafton, det är så skönt
att mottaga gåfvor af goda menniskor 11

.

Valborg vände sig öfverraskad mot den talande. Den
lilla flickans tacksamhet knnde hon icke mottaga, ty hon
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visste, att hon icke med en enda tanke hade förestält sig
möjligheten af att kunna gifva något åt de fattiga, tvärtom
burn hade hon icke med högmod tänkt på tant Annas jul-
gäster. Valborg kände att hon ingalunda förtjenade den
vänlighet hon af den lilla sjuklingen fick röna.

Hon svarade henne derföre med hruten stämma: „tacka
ej mig! det är endast den goda tant Anna, som heredt oss
alla julglädje".

„Mina harn“, sade tant Anna, då alla de fattiga aflägs-
nat sig, „nu skola vi se tili om icke äfven vi sjelfva hafva
uågra julklappar. Jag ville ej låta dem komina in, så länge
vära julgäster voro här, ty skilnaden emellan deras och edra
gåfvor hade värit för stor. Nu gingo de nöjda ooh glada
hein, men man vet ej huru det förhållit sig, om de jemfört
sinä gåfvor med edra“.

Ida och Gunnar mottogo med förtjusning alla de olika
gåfvor de erhöllo, men Yalborg kunde ej dela syskonens
glädje. Hon tyckte för hvarje julklapp, att hon sä väl kun-
nat undvara den.

Gunnar fick en stor trähäst, flera lådor med tennsol-
dater, jernvägar .paddelbåtar, byggnadslådor af olika storlek
och ännu åtskilligt annat. „Tant“, sade lian, „låt Fedi nå-

gon dag kumma och leka med mig, jag skall sedän skänka
någon af dessa nya leksaker åt honom”.

Ida fick, såsom hon önskat, en utmärkt vacker vax-
docka, iklädd ljusröd sidenklädning; långa gula lockar prydde
det täcka hufvudet och ögonen kunde dockan tillsluta. Flera
vackra sagoböcker, och många andra bäde nyttiga och nöj-
samma saker erhöll hon dessutom.

Valborg emottog flera böeker i praktband, en dyrbar
skrifportfölj, ett stort album, en vacker vinterhatt, ett Ijus-
blått klädningstyg, ett guldarmband, som hon önskat sig och
åtskilligt annat dessutom.

Tant Anna skänkte äfven julgåfvor åt barnen. Gunnar
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fick en ypperlig kägelbana, som kunde nppställas i barn-
kammaren derhemma, Ida en varm, mjnk, särdeles väl virkad
yllekofta, gjord af tant Anna sjelf och åt Valborg skänkte
hon en bibel med ny stil.

Tant Anna slutade julaftonen tidigare än barnen väli-
tät, för att julmorgonen kunna öfvervara gudstjensten i kyr-
kan. Valborg och Ida akulle få följa med henne.

„Om ni också ären litet trötta, då jag i morgon väcker
eder“, sade hon, „så skolen I doek försöka att stiga upp,
ty man vet e,j när ni nasta gång få vara med om en jul-
morgon på landet".

Julmorgonen grydde, tusende stjernor glimmade på den
klara himmelen och från alla gårdar hördes hästtraf och
bjellerklang, då tant Anna med de små flickorna reste tili
kyrkan.

Det var en aldrig anad kansia, som intog Valborg;
den höga skogen med sin glittrande snöbetäckning såg hög-
tidlig ut i morgonens halfdunkel. En sådan julmorgon hade
hon aldrig upplefvat, eller kunnat hafva en aning om.

Eramkomna tili kyrkan bländades deras ögon af det
ljushaf, som mötte dem. I hvarje fönster voro trädbågar
uppställda med brinnande ljus ufci. Orgelns toner brusade
ut i den tidiga morgonen och landtfolket trädde stilla och
andäktigt in i det klart upplysta templet.

Tant Anna satte sig i en bänk i koret och Valborg
och Ida togo plats bredvid henne. Valborg nedböjde sig öf-
ver sin psalmbok och innerligare än någonsin bad hon Gud
hjelpa henne att blifva bättre.

Flera af tant Armas julgäster syntes i kyrkan och
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bland dem äfven lilla Johanna, som satt hredvid sin mor och
med strålande ögon sjöng julpsalmerna.

Yalborg påminte sig huru bondqvinnan hos hvilken
de hvilat ut under resan tili landet, liade sagt att mången
välsignelse nedkallades julmorgonen i kyrkan öfver tant
Anna; och nu tyckte hon sig så tydligt Anna sanningen af
dessa ord, då hon såg så många varma blickar sändas frän
de fattiga tili tant Annas bänk. Man kan ej annat än äl-
ska henne, tänkte Yalborg; hon är så god mot alla!

På hemvägen frän kyrkan frågade tant Anna om Val-
borg och Ida voro nöjda med „sin kyrkofärd."

„Älskade Tant, vi aro så tacksamma, att du lät oss
följa med tili kyrkan; en sådan herrlig jnlmorgon hafva vi
aldrig Arat i staden. Säg tant, hvem har lärt dig att blifva
så god, jag skulle önska att kuuna likna dig?“ sade Yalborg.

„Mitt dyra barn; Gud allena är god, men vi menni-
skor knnna stundom genom hans nåd uträtta någon ringa
del af hans arbete på jorden. Jag har lärt mig af den
vännen som säger: „Låter barnen komina tili mig,“ att
Anna glädje nti andras fröjd. Gå, min Yalborg, tili Jesus
och bed Honom -om ett lydigt hjerta. Hän skall leda och
stödja dig så att dina goda föresatser kuuna förverkligas
och medföra välsignelse för många.“

I djupet af sitt barnahjerta kände Yalborg en innerlig
längtan, att blifva annorlunda än hon hittills värit. „Al-
- tant,“ sade hon, „hos dig här på landet har jag lärt
mig att Ara julen rätt. Ack jag vill ej nägonsin mera ön-
ska mig sjelf så mycket, utan försöka att glädja andra.
Minä goda föräldrar, som aldrig neka mig det jag ber om,
skola hjelpa och understödja mig. Huru gerna skulle jag
ej vilja likna dig, tant!“

Ömt kysste tant Anna sin guddotter och rörd hviskade
hon: „en skröplig, felfull menniska skall du, min Yalborg,
ej försöka efterlikna; Du eger ett högre föredöme och ge-
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nom Honom får du kraft och lust att söka glömma dig sjelf
tro mig, min älskling att glömma sig sjelf och söka

att lefva för andras trefnad utgör grunden tili vår sauna,
liögsta lycka på jorden.

Julhelgen förgick i stillhet; barnen flngo ganska ofta
resa ut med tant Anna och blefvo sålunda småningom hem-
mastadda på laudet. Från deras mor kommo flera href, med
uuderrättelse att mormodrens sjukdom lagit en god vänd-
ning. En dag skref frn R. alt hennes mor redan var så
mycket hättre att barnen inom kort kunde vänta henne tili
tant Anna.

„I dag kommer mamma, i dag kommer mamma,“ ju-
blade barnen. De voro så glada och lyckliga vid tanken
att åter blifva omfamnade af modren. Fru R. anlände äf-
ven i skymningen och det var kärt för mor och barn att
åter sammanträifa. Gunnar bade otaliga nyheter att för-
talja och Valborg och Ida hade också åtskilligt att meddela.

Tant Anna lofvade att helsa på dem i staden under
våren och fru R. med sinä barn återvände straxt efter ny-
året tili hemmet.

Med glädje och förundran märkte föräldrarne att Yal-
borg mycket förändrat sig hos tant Anna. De funno att
det egensinniga, högmodiga barnet nu sträfvade att lägga
hand på sitt upphrusande lynne.
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Den gamla, milda tant Anna hade lärt Aalborg hvar-
ifrän hon skulle fä kraft att vandra på de vägar, der man
kan linna ro och frid för hjertat. Aalborg glömde det ej;
i den bibel, hon erhållit tili gåfva om julen på landet, lä-
ste hon flitigt och lärde sig ur dess sanningar, huru Gud
välsignar och hjelper den som uppriktigt söker ett bättre,
ett helgadt lif.

Åtskilliga jular flrades derefter i barnens hem, men
icke såsom fordom, ty Aalborg och hennes syskon erhöllo
aldrig mer så många julskänker som förut; Hera fattiga små
lingo 1 stället dela deras gäfvor och detta gjorde julen tili
en sann jul för barnen 1 det rika hemmet.

Under julen hos tant Anna hade de lärt sig att gåf-
van ej behöfver vara stor, för att göra jnlfröjden fnllkomlig.
Då gåfvan gafs med ett kärleksfullt sinne och mottogs tack-
samt, spred sig julfröjden djnpt 1 hvarje hjerta.

Gud väre tack, tänkte Aalborg, att vi fingo se huru
tant Anna firade sin jul!

Den helgen glömmer jag aldrig.
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'ans var en liflig och glad fyr, flink ooh färdig då det
gälde att snöbollas eller åka kalke, att slå boll eller,

i brist på annat, göra kullerbyttor.
Hans klingande skratt och skämtsamma infall under

leken hördes vanligen redan på långt håll och kamraterna
satte högt värde på Frans’ förmåga att leda och ordna de-
ras lekar så, att hvar och en af hjertans lust kunde del-
taga i dem.

Då ett eller annat missöde träffade någon af kamra-
terna under leken, var Frans alltid den första att trösta
och hjelpa, men höll vanligen god min och undertryckte de
frambrytande tårarne, om oturen råkat honom sjelf.

„Jo, jo,“ sade fadren, „så länge du ännu är hemma,
kan leken visst vara bra, men hnru skall det gå med le-
xorna, när du kommer i skolan; du glömmer dem säkert för
ditt sjelfsvåld.“

Då fadren talade nr denna ton, lyssnade Frans för en
stund och såg mycket eftertänksam ut, men höjde snart nog
sin klara blick och frågade med ett godt leende, „månne
jag ej genom lek kan lära mig de svarta flgurerna, som stä
uppradade i skolböckerna och som alls ej se trefliga ut?
En lat skolgosse, det vill jag visst ej blifva, men att blifva
riktigt allvarsam, det vill jag inte lieller. “
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Den l:sta september 18— ikläddes Frans sinä bästa
kläder, ty hän skulle nu föras tili skolan.

Få se, tänkte fadren med en viss oro, huru examen
skall aflöpa, pojken ser så sjelfbelåten ut, men jag fruktar
att mycket af det, jag lärt honom redan flugit sin kos, och
är långt borta från min öfverdådige gosses minne.

„Var nu snäll och uppmärksam och låt se, att du ej
gör skam åt pappa,“ förmanade modern, medan hon vek ner
Frans skjortkrage.

„Mamma kan vara alldeles lugn; har mamma ej sett,
huru präktigt jag kan taga de högsta lyror? 11 . . .

„Men kara barn, hvad ha lexorna med din bollkastning
att göra?“

„Jo ser mamma, likasom min boll fiyger upp mot tak-
rännan, då jag kastar den, och sedän hittar tili min hand
igen, på samma sätt skall jag låta hvarje fråga, som magi-
stern ståller tili mig, få en knuff uppåt så länge jag funde-
rar, och då jag har svaret färdigt, tar jag frågan tillbaka
i en stadig lyra och låter läraren se, att frågan lyckligt
blifvit löst och lyran tagen.“

„Gosse, gosse, sådana funderingar du har, lemna bort
leklusten, eljes kommer du väl aldrig att få guldlyran, som
bör utgöra hvarje flitig skolgosses sträfvan. Det gär ej an
att skämta med lärarene, mins nu det min kare Frans.“

Leende och utan minsta oro, gick Frans vid sin fa-
ders sida tili skolan. I skolrummet fann hän flere små
gossar med deras anhöriga redan församlade. Några af dem
sågo uppskrärada, audra mycket fundersamma ut, och då
Frans iuträdde, fästes ovillkorligt allas blickar på honom,
ty hän säg så skinande förnöjd ut och granskade frimodigt
hvarje sraåsak i rummet, som om hela examen redan värit
undanslökad.

Läraren framträdde och de små parflarne fingo taga
plats i bänkarna, som stodo iordningstälda i klassen.
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„Kan någon af er säga mig,“ sporde läraren, „hvem
det var som förde Isi’aeliterna från Egyptiland?" Haa lät
siä blick derefter glida öfver pojkhopen och då hän såg
Frans’ leende ansigte, stälde hän frågan tili honom.

„Egypten, det var ju vår snöfästning på observatorii-
berget i fjol vintras, 11 tänkte Frans. „ Vollmar var Pharao
och jag Moses, som i triumf förde minä Israeliter: gossarne
Bruno, Oscar, Miki och Berndt ut ur Egypti land, långt
bort öfver röda hafvet, men lyckligare än den verklige Mo-
ses följde jag mitt folk allt intill Kanaans land d, v. s.

Kajsaniemi park, ehuru jag visserligen på vägen tappade
min ena vant.“ Svaret afgafs tydligt och tvärsäkert med
leende mun och skälmsk blick; Frans hade lekt sig in i sin
bibliska historie, och derföre föll det sig alls ej svårt att

svara på frågan.
„Nå kan du också säga mig, hvad Moses var för en

laudsman? 11

„Det var en fråga,“ tänkte Frans, „dum vore väl jag,
orn jag ej visste, hvad jag sjelf har varit.“ „Israelit!“
svarade hän med hög röst.

Exaraen fortfor i flere ämnen och de frägor, Frans
erhöll, besvarade hän lätt och flinkt, så att hans fader helt
belåten återförde honom hem med den vissa försäkran af
läraren, att gossen hade ett klart förstånd, och att läsnin-
gen i skolan derföre troligen skulle komma att gå ypperligt
för honom.

Frans tid tili lek blef nu ganska liten, då lian i fera
timraar var sysselsatt i skolan och hemma mäste bereda sig
på sinä lexor. Det föreföll honom mången gåug rätt svårt
att sitta inne med näsan öfver boken, medan småsyskonen
gladt lekte på gården ellei - i rummet bredvid, och ofta sände
hau längtansfulla blickar tili dem, och hade så gerna del-
tagit i och gifvit lif åt leken.

En ljus vårafton satt Frans åter med sin bok framför
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sig, men kimde icke fatta och i minnet fästa det lasta,
emedan hans tankar voro stadda pä rymmarfärd och lekte i
full fart med syskonen på gården.

Plötsligt ihågkom lian sin bok, tog med förtviflad fart
nti latinska grammatiken, och försökte att tvinga tankarne
tili lydnad, men hän lyckades ej; bokstäfverna dansade för
ögonen och det var som om tili och med dessa hade beslu-
tat att draga hans sinne tili lek. Slutligen steg lian upp,
strök håret från pannan och utropade med glad röst; „Vänta
jag fick en ide; lexan är svår, men jag vill lära mig den
i trots af ali leklust.“

Hän sprang derpå tili sin faders rum och nttog från
ett klädskåp en hei massa både gamla och nya stöflar, bar
dera in i sin kammare och drog der äfven sinä egna af
fötterna.

„Se så, roina gunstiga herrar, 11 sade lian, „hållen eder
mi vackert stilla och hören uppmärksamt på, hvad jag sä-
ger; visst lär det vara sannt, hvad man så ofta hör, att
hela det Stora stöfvelslägtet icke just ntmärker sig genom

klart förstånd och snabb uppfattning, men jag vill dock
hoppas att ni, likasom så många andra före eder, skolen he-
llitä eder om

„Grammatika latina,
eljes fån I grina.“

Sedän Frans med sträng och högtidlig röst, hållit detta
helsningstal tili sinä stöfvelelever, sade lian: „du gamla
hedervärda jagtstöfvel eller Stöflander blir primus; ställ dig.
här. Och du lilla bottin, eller Botinius blir secundus, och
står här. Sålunda ställde Frans stöfvel efter stöfvel, hvar
och en på sin bestämda plats, tills de alla tillsammans bil-
dade en ring på golfvet. Hän uppsökte derefter en pali
från köket, ställde den midt i ringen och tog sjelf plats
på pallen.
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Sedän började hau med myndig stämrna förhöra de
anna stöflarna, hvilka för hvarje gång frågan af honom
sjelf icke blef besvarad, hvar i sin tur fingo en släng af
liuealen; på så sätt fortsatte lian sin lek, tills lian lärt sig
sinä lexor ntan att stappla på ett enda ord.

„Grodt, nn är jag nöjd och lektionen är slut; nn få’n
I gå liem, i morgon skola vi fortsätta med dessa lektioner. 11

Frans höll ut med sin lärareide, stöflarna förblefvo
hans tålmodiga elever och emedan lian ej afstod från för-
höret innan de hvarje afton tillfredsstälde sin strär.ge lä-
rare, så blef det lätt för den muntre Frans att om dagen i
skolan glädja sinä mindre stränge lärare genom att klart
och tydligt göra reda för egna lexor.

Föräldrarne logo åt sin glade gosse, soin, sitt löfte
trogen, lekte sig in i sinä lexor.

„Gud gifve, att det kunde gå "lika lätt och bra för
dig hela lifvet,“ sade modern. „Du har, min kare gosse,
med ditt stöfvelförhör lärt mig att för den, som lägger all-
var i leken, ofta sjelfva allvaret kan blifva en glad och
lätt lek.“

För Frans lexläsning behöfde föräldrarne, nnder hela
hans skolgång, aldrig bekymra sig, ty de visste att stöf-
larna icke bletvo bortförda från gossens rnm, innan de or-
dentligt gjort reda för sitt pensum för dagen och lexorna
sålunda blifvit hemmastadda i den glade, lekfulle Frans
hjerna.



Knäekgossen.

& \ ett litet rum i en af arbetsbostäderna i Helsingfors bodde
Kg Hans med sin moder.

Båda måste arbeta, för att kanna lifnära sig.
Modren tvättade och skarade i de Stora herrskapshasen

och lille Hans sålde knäckor atanför en gosskola, der de
mantra pojkarne med begärlighet köpte hans välsmakliga
knäckor.

De äro lyckliga, tänkte Hans som få Jäsa och lära sig
sä. mycket; nog är det lätt för dem att blifva karlar med
tiden. Mången tang suck andslapp den lille gossen vid
dessa tankar. tten ander sitt stoj och prat lade de ifriga
köparena icke märke tili den fattige gossens ofta nog soi’gsna
blick.

„Fem penni paret, eller hara?" voro de vanliga frå-
gorna af de yngre gossarne. De äldre visste det af gam-
malt, ty Hans hade i låug tid sattit på sin Sten vid skol-
porten. „Gif mig två par, gif mig tre par, gif mig ett par“,
Ijöd det från pojkhopen och Hans gaf knäckorna och tog
sinä slantar, glad att det alltid gick så fort andan med
handein.

En dag i medlet af maj mänad satt Hans åter på sin
vanliga plats. Det var en ovanligt värin dag; sparfvar och
bofinkar hoppade-omkring ander träden invid skolhaset och
en och annan smörblomma stack fram emellan de grässtrån,

6
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som uppspirat längs skolväggen. Alit såg så gladt och vår-
likt ut; men ändå kunde lille Hans ej vara glad.

Hans moder, hade på morgonen gifvit honom en mjnk
hvetebulla tili den kaffetär, hän vanligtvis endast på helg-
dagar och söndagsmorgnar hrukade erhälla, och sagt: „inin
gosse, i dag är det din födelsedag; du fyller elfva år. Jag
köpte igår hvetebullan; tag den som födelsedagsgåfva, min
gosse.

Du minns nog att din far i lifstiden, var en rask och
duglig arhetare. Försök att blifva lik honom ooh lyckan
skall då följa dig. Ja, om hän ännn lefde vore ingen nöd
för oss. Du kunde tillochmed då få din högsta önskan upp-
fylld och komina i ordentlig skola likasom andra gossar.
Men såsom yi nu hafva det, mäste tanken på annan lärdom
än den du redan i folkskolan erhållit, skjutas åt sidan och
förtjensten ställas i främsta rummet. Du måste härefter er-
hålla ett mera lönande arbete än knäckkokningen. Vid din
ålder kan man redan börja med ett och hvarje. Min gosse,
jag har nog länge försökt att Anna något passligt arbete
åt dig och har nu lyckats skaffa dig en plats hos ett be-
skedligt, hyggligt herrskap. Du får hvarje dag hara ved
i deras kök, sopa trapporna, blanka stöflar och springa ären-
der och tili lön gifva de dig snygga kläder och mat samt
ledighet på söndagarne lör att du må kunna vara hemma
hos mig. Det blir en stor hjelp för mig, och för dig bättre
än att alla dagar sitta vid skolporten. Ofta nog kan jag
under veckan sticka mig in tili dig, då jag tvättar eller
skurar i granskapet. Uppför du dig hra, så kan du smänin-
gom blifva betjent och i en framtid erhålla någon vakt-
mästare syssla.

Alltsä, min gosse, sälj bort dina sista knäckor, på ef-
termiddagen skall jag föra dig tili din nya plats.“

Hans, som icke förut hört om sin moders beslut och

planer, hade nog god lust att bestämdt metsättä sig hvad
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hän nn fick veta, men som modren aldrig tålt motsägelser

af sin son och Hans af naturen hade ett stilla, eftergifvande
lynne, kunde lian ej annat, än i tysthet iuom sig sjelf kanna
djup smärta öfver att det nn blef nödvändigt för honom att
skiljas från skolgossarne.

Hän hade suttit dag ut och dag ia på sin sten vid
porten, ntan att någon af de många jemnäriga frågat honom
hvem hän var eller hvarföre hän så mången gång såg sorg-

sen ut; hän kunde derföre icke kanna, som skulle hän skil-
jas från någon van, men det hade blifvit honom en kär vana
att blicka in genom skolrutan i klassen och mången gång

inbillade hän sig vara en ibland de små eleverna, gifvande
raska svar på hvarje fråga.

Dessa stunder utanför skolan hade derföre blifvit hans

käraste under veckan och nn, då hän måste skiljas, kändes
det riktigt svårt för lille Hans.

Hän begrundade det nya, som nn törestod honom, och

tyckte att det dröjde längre än vanligt innan skolklockan
kallade eleverna från klasserna.

Medan Hans räknade sinä sista knäckor, promenerade
en äldre herre långsamt längs trottoareu utmed skolhuset.
Hän såg så glad och vänlig ut. Det märktes tydligt, att

lian med särdeles välbehag lyssnade tili de små foglarnes
qvitter denna herrliga vårmorgon.

Nn Ijöd skolklockan, lille Hans vaknade ur sinä dröra-
mar, ställde fram sin knäckkorg och med en blick som tyck-
tes säga „köp nu, ty det ftr sista gången I få’n göra det
af mig,“ emottog hän den svärmande pojkskaran.

„God morgon, farbror Fredrik!“ helsade en liten för-
sta klassist, då lian såg den gamle herra, hvilken Hans tidi-
gare sett.

„Jaså, är det du junker Torsten", sade lian. „Huru
mår du riktigt i dag; förtjenar du dig en arrest eller ett

knäck-kalas ?“
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„Knäck-kalas“, svarade gossen, frimodigt. Det är ej
alla dagar sådant bestås och i dag kan jag med lungt sam-
vete mottaga farbrors bjudning, ty lexorna hafva gått som
vatten“.

„Samla då dina klasskamrater. I skolen alla få dela
kalaset. Stig upp, gosse, sade lian tili Hans, bjud fräu din
korg åt de små snålvargarna. Men burn är det med unge
handelsmannen idag? Du tycks ej ha många knäckor i din
korg; du bar så få, att det ingalunda räcker tili för alla.
Hvarföre bar du just i dag värit lat och kokat så litet?“

Hans aftog sin mössa och svarade: „Härefter säljer
jag ej mera några knäckor vid skolporten. Det är sista
gången jag får sitta bar; skolan måste nu skaffa sig en
annan knäckpojke. 11

„Nå gossar, då måste vi väl bålla kalas på annat än
knäckor och som deu lille gossen här, nu tjenat ut sin tid
vid skolporten så . . .

. hvad sägen I, kuuna vi ej bjnda
honom med så att hän må få ett godt minne från denna
sista dag?“

„Jo Farbror, knäckgossen skall med,“ svarade gossarne
och derpå följdes hela skaran åt tili naruista bagare.

„Äten nu bakelser, bullar och hvad ni behagen och du
lille handelsman gör som de andra“.

Det var första gången i sitt lif Hans var tillsammans
med så många jemnåriga; hän kände sig derföre litet be-
svärad. Men gossarne voro alla snälla emot honom och då
den förutnämnde lille Torsten drog den fattige gossen fram
tili disken, der de sköna tortorna voro uppradade, kände
Hans sig så glad, att hans allvarsamma ansigte klarnade.

„Gossar“, sade farbror Fredrik, „i det lilla runimet
härinnanför få vi alla platser; vi skola dricka litet vatten,
det kan smaka oss bra, i värinen.“

Glas och vatten stodo på bordet. Gossarne pratade,
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skrattade, knuffades och sågo belåtna nt; ett kalas efter
skoltimmarne mottogs naturligtvis med största förtjusning.

Farbror Fredrik hällde i glasen. „Tag nu hvarochen
ett glas och drick“, sade hän, men låt oss först tanka efter
om vi ej flra någon namnsdag i dag. Vi aro tolf gossar

jag räknar mig sjelf också ja skratta ni hara åt det,
men ser ni tolf gossar aro vi, har ingen af oss namnsdag?“

Nej ingen hade namnsdag. Äina stod det i almanac-
kan för den 10:de maj. „Men“ fortfor farbror Fredrik, som
var en sådan glad gammal gosse, „har då ingen af oss sin

födelsedag att fira denna sköna majdag? 11

„Nej“, svarade åter alla utom Hans.
Detta observerade farbror. „Nå gosse 11

, sade hän
vänd tili knäckgossen, „hur är det, du svarar intet utan ser
helt blyg ut, du har kanske en liten syster, som heter Aina
och vill kanske föreslå att vi dricka hennes skål i kristall-
klart vatten? 11

„Jag har ingen syster, svarade Hans, men jag fyller
sjelf elfva år i dag“.

„Bravo gosse! det passar förträffligt, du slutar med

din knäckhandel och börjar från denna dag ett nytt år.

Pojkar, lyft lille handelsmannen, hän skall hurrasi
Hän måste sedän heratta för oss hvad hän härefter ämnar

företaga sig“.
Ett lifligt hurra följde ögonblickligt och Hans, uppfylld

af outsäglig fröjd, hade visst helt och hållet glömt att hän
var annat än en lycklig skolpojke med sinä kamrater, om ej
den gamle herrns önskan, att få veta hvad han; härefter
skulle företaga sig, hade påmint honom om det, som just
redan denna dag väntade honom. Nu måste hän ju heratta

att lian skulle i tjenst långt bort från skolan och skolgossarne.

Gossarne klingade nu med sinä glas och drucko be-
gärligt af den sköna drycken. Deras glada stämmor

voro gänska högljudda och farbror Fredrik som helt varm
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nedsatt sig i soffan, bad nu Hans säga hvart lian ämnade
taga yägen då hän ej mera ville fortsätta sin knäckliandel
vid skolporten.

Ack, burn svårt kändes det ej för lille Hans. Små
läsare! Ni förlåten väl honom, att hän istället för svar,
brast ut i en våldsam snyftning.

„Hvad betyder detta?“ utropade farbror Fredrik „en
gosse får ej gråta! Dock må vi förlåta honom, kanske lian
har orsak dertill 11

.

Hans aftorkade skyndsamt sinä tårar på rockärmeu och
berättade huru ett herrskap, hos hvilket hans moder arbetade,
lofvat mottaga honom som springgosse.

„Jag ber Eder gamle gode herre att förlåta mig för
det jag så här stört glädjen, men då jag dag efter dag med
längtan sett gossarne gå i skolan och sitta i klassen har
jag alltid önskat att få blifva deras kamrat och nu då jag
fått vara med dem så inbillade jag mig nastan att min
högsta önskan blifvit uppfylld, men tanken på att det var
första och sista gången jag såsom kamrat fick vara i deras
sällskap, kändes så tung att jag icke kunnat läta bli att
gråta.

Men jag måste nu skynda tili mor, klockan är redan
mycket. Hon skall ännu i dag föra mig tili min nya plats.

Tack, gode herre, för att jag fick vara med på kalaset,
aldrig glömmer jag min elfte födelsedag“.

Hans ville skynda ut men de tio jemnåriga gos-

sarne slöto en tät ring omkring honom. De påminte sig nu
huru Hans med längtan mången gång blickat in genom skol-
rutan då hade skolgossen trott att knäckgossen
längtade efter qvarten för att få sinä knäckor sålda, men
nu visste hän att orsaken värit en annan.

Farbror Fredrik hostade par gånger; det var som om
något fastnat honom i haisen. Med händerna på lille Hans
skuldra frågade hän om Hans verkligen hade så stor läng-



tan att komina i skolan och verkligen ville blifva en flitig
skolgosse.

Ser du min van, jag vore just i behof af en sådau
liten pys, som du; jag eger många vackra foglar, Stora och
små: deras skötsel vill redan blifva för tröttsam för mig
ensam, men om du vill och din hederliga moder tillåter, så
kuuna vi ju komma öfverens om att du hjelper mig med minä
sjungande små foglar och jag hjelper dig tili skolan.“

Hans stirrade på den gamle herrn. Hade hän hört
rätt, eller drömde lian? Ovillkorligt måste hau stryka han-
den öfver sin feberheta panna. Slutligen blickade lian upp
mot den vänlige gamle herrn, och frägade med skälfvande
stämma om det verkligen kunde vara allvarsamt menadt,
„skulle jag få min högsta önskan uppfylld?" utropade hän.

„På farbror .kan du tryggt lita“, försäkrade skolgos-
sarne i korus. „Yälkommen, välkommen tili oss i skolan!

Snart lär du dig så mycket att du kan taga en god
examen 11 .

„Lycklig du, som får bo hos farbror Fredrik", sade
Torsten. „Ett vackrare hem kan man ej önska sig och de
små foglarne sedän, med dem blir du snart en god van.
De aro tama som dufvor och då du laser dina lexor vid de-
ras sång, lär du dig dem snabbt. Jag har ofta pröfvat det
då jag värit hos fai-bror hela dagen.“

„Gossar, nu gå vi hvar och en hem: vi skola skiljas
för denna dag“, sade farbror Fredrik.

Sedän hän betalat kalaset, vände hän sig tili Hans;

„Kom barn med mig; vi skola tillsammans uppsöka din mor,
med henne vill jag uppgöra allt“.

„Adjö! adjö! tack, tack fabror Fredrik" Ijöd det från
alla håll. Belåten uppsökte en hvar nu hemmet.

87Knäckgossen.
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Hans mamma hade återvändt från sitt vanliga dags-
arbete. Bordet stod tili hälften dukadt för en enkel middag.

Steg hördes i förstugan. „Der kommer visst gossen
min“, sade modren. „Det är en tung dag, ack ändå att
min förtjenst skall vara så knapp, att jag ej kan påkosta
Hans skolgång. Jag vet att det nog kunde blifva något af
honom med tiden. Dock tröstar jag mig dermed att då alla
qvistar på trädet aro bestämda tili nytta, så liar väl Gud
äfven ntsett något för gossen min i verlden, om också det
ej blir såsom jag mi önskar 11 .

„Stig in, Stig in, mitt barn“, sade modren uppmun-
trande, oeh skyndade sig emot de inträdande, men tog tili
hälften skrämd ett steg tillbaka, då en för henne okänd, fin,
gammal herre åtföljde bennes gosse.

„Blif ej förskräckt för mig“, sade farbror Fredrik vän-
ligt och helsade. „Jag bar gjort bekantskap med er son
i dag och bar nu följt med honom för att rådföra mig med
eder om gossens framtid. Yi hafva öfverenskommit att
göra hvarandra nytta och kanske sedän i en framtid få
glädje deraf“.

Den gamle herrn satte sig på den stol Hans mor stälde
fram och förklarade derefter sin pian att hjelpa Hans fram
i verlden.

Med förundran hörde modren och under tårar och le-
enden uppfattade hon slutligen att farbror Fredrik ville vara
hennes sons välgörare.

„ Herre, ni är af den gode Gnden sänd, det finner jag
tydligt", sade den fattiga modren. „Jag har hela dagen
bedt allas vår Fader styra min gosses väg tili det, soin
vore nyttigt och godt för honom. Ni ser så god ut och i
Guds namn, efter barnet sjelf vill det, tag honom; jag vet
att ni ej behöfver ångra eder godhet, ty Hans har alltid vä-

rit ett lydigt barn“.
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Flera år aro förflutna, Hans är student; med flit ge-
nomgick hän sin skoltid och när hän nu promenerar utför
den hreda gatan framför det Stora skolhuset, stöder hän en
gamma! herre, hvilken med glädtig blick och intreseradt ut-
seende åhör den unge mannens framtidsplaner.

Det hade skett som den fattiga modren förutsade.
Farbror Fredrik hade fått glädje af den lille knäckförsälja-
ren. Nn såg man att födelsedagsgåfvan hringat välsignelse
och med fröjd motsåg farbror Fredrik sin ålderdom, då Hans
stod som en son vid hans sida.

Modren, den flitiga enkan, hade redan lemnat detta lif,
lugn vid tanken att hennes barn egde en himmelsk och en
jordisk fader.



Edith hos Runeberg.

gMled suabba steg skyndade deu 14-åriga Edith hem fråu
skolan och hana kuappast stioka in hufvudet genom

dörren tili moderns rum innan hon utropade: ack mamma,
om Runeberg ännu lefde, skulle mamma visst tillåta mig
resa tili Borgå, för att få se honom. Sedän vi läst Fänrik
Ståls sägner ooh hört vär lärare tala så mycket om Rune-
berg tycker jag mig se hans bild sväfva för mig ooh kän-
ner ingen högre önskan än att i verkligheteu engång få se
honom! Jag ville plocka hans älsklingsblommor konvaljerua
och föra tili honom en bukett af dem, Tror mamma ej att
Runeberg vänligt hade klappat mig på hufvudet för blom-
morna och kauske tillåtit mig att qvardröja hos houom en
stund? Ack mamma, en stund i Runebergs eget rum!“

„Mitt kara barn“, svarade modern, bortstrykande dot-
terns lockar fråu pannan, „denna Stora fröjd skulle jag visst
af hjertat gerua unna dig om det skulle stå i min makt,
men tyvärr ega vi den Stora skaldeu ej mera ibland oss.
Men i sommar, då konvaljerna blomma, kumia vi ju till-
sammans besöka Runebergs graf; der får du nedlägga en
kraus af blommor, såsom ett uttryek af den kärlek du hyser
tili hans minne."

„Tack, egen älskade mamma. Ingen i skolan kom
att i denna mening tänka på Runebergs grafplats, ehuru vi

alla bittert sörjde hans död och att lian nedmyllats i den
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kalla grafven. Att besöka hans graf är ju dock på sätt och
vis ett besök hos Runeberg I'. Slingrande sinä armar om
modrens hals, öfverhöljde Edith sin moders händer och ansigte
med kyssar och smekningar, som aldrig ville taga ett slut.

„Se så, se så, min älskling, gå nn i din kammare och
las öfver dina lexor; jag skall se efter middagen, ty pappa
är visst snart hemma. På eftermiddagen skall du få följa
med mig tili gamla Lena, som värit sjuk en hei vecka“.

Med en klingande sång på läpparne skyndade Edith
tili sinä lexor och satt i fullt arbete, medan modren, som
sysslade i rummet invid, då och då hlickade kärleksfullt på
henne.

Det var ett lyckligt hem, i hvilket Edith uppvuxit;
blommor och solsken voro hennes förtrognaste vänner. Då
hon saknade syskon och kände ett innerligt behof att älska
någon som hon utan förbehåll kunde meddela sinä harnsliga,
lifligt omvexlande tankar, hade kärleken tili Gluds sköna na-
tur tidigt blifvit väckt i hennes sinne. Denna kärlek fick
yttermera näring under somrarne då Edith åtföljde sinä för-
äldrar tili landsbygden. Der kunde hon ofta vandra långa
sträckor genom den svala, gröna skogen och gladt sjungande
plocka blommor och bar. Att ro ut på viken om sommar-
qvällen utgjorde äfven ett stort nöje för Edith, och då hon
med sin mamma besökte någon fattig eller sjuk i grannska-
pet, vann hon genom sitt lifliga lynne och väuliga sätt, till-
gifvenhet af gammal och ung.

Efter middagen frågade Edith sin mor, om de skulle
medföra något åt gamla Lena samt om hon finge ordna det
i den lilla gröna korgen och hara det tili gumman.

„Det får du visst, mitt harn; kom så skall jag visa
dig hvad jag lagt af för hennes räkning 11 .

Med fylld korg begåfvo sig Edith och hennes mor tili
den sjuka tjenarinnan. Framkomna fnnno de Lena hetydligt
raskare; hon hade lemnat sängen och satt nu med sin stick-
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söm invid spiseln, från hviiken glöden spred en angenäm
värme.

_ „God afton Lena“, sade Editlxs mor, „här hemta vi
dig litet mat ooh annat smått, som ålderdomen behöfver. Ro-
ligt att du nu tycks vara hättre.

„Åck goda fru, det har jag er näst Gud att tacka för,
ty utan ali den omvårdnad jag erhållit af frun, akulle kraf-
terna ingalunda så här snart återkommit. Ooh Edith som
också tänkt på gamla Lena! Gud välsigne henne! Hon
växer ooh blir så rar att det fröjdar en gammal själ“.

Edith ooh hennes mor satte sig, ooh Lena undersökte
korgens innehåll under upprepade taoksägelser.

„Vet du Lena“. sade Edith, „mamma har i dag lof-
vat att i sommar följa mig tili Runebergs graf. Jag är så

lycklig öfver detta löfte, då jag besökt hans graf kan jag
ju lätt föreställa mig att jag sammanträffat med honom sjelf.
Vi läsa just dessa tider i skolan Fänrik Ståls sägner. Du
har väl hört omtalas de underbart vackra sånger Runeberg
skrifvit? Jag har så ofta påmint mig huru du förr brukade
berätta, att din far i sin ungdom var soldat ooh stred för
vårt land.“

„Ja, vet Edith, jag har just dessa dagar med min bror
som var inrest tili staden, taiat mycket om den tiden, då
far ännu lefde. Bror berättade bland annat, huru gamle
far, isynnerhet den sista tiden med stor kärlek ooh tack-
samhet nämt Runebergs namn. Skulle icke sångarkungen,
hade hän sagt, skrifvit så sannt ooh vackert om de tappre
finske krigarene, skulle desse på ålderdomen förblifvit glömde
af sinä lyckligare lottade landsmän ooh glömde fått lida
hunger ooh nöd. Men då Runeberg i Fänrik Ståls sägner
besjöng de blodiga strider, hvari mången tapper man bort-
rycktes eller lemlästades, då blef det lif i landet, veteranerna
ihågkommos, äldle män uppsökte oss gamle gubbar, sade far
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min, ocli julen 1858 utdelades första gången understöd åt
alla ännu lefvande krigare från 1808 års krig“.

„0, att din bror skall vara bortrest! 11 ntropade Edith,
„så ledsamt, kara Lena, hau skulle visst kunnat heratta

för mig ett och hvarje om din far och kriget; hara ntomor-
dentligt gerna skulle jag ej velat höra derom“.

„Nog kunde jag“, svarade Lena, om Ediths mamma til-
låter, i korthet upprepa en del af hvad bror förtäljde om far
och kriget 1808—1809.“

„Gerna, kara Lena, tillåter jag dig det“, sade Ediths
mor, „det intresserar äfven mig att få höra om en gammal
veteran och hans öden“.

Ett ljus måste vi dock först tända“, sade Lena. „Här
i mitt lilla rum blir alltid tidigare mörkt än annorstädes 11

.

„Nej Lena, gör ej det“, bad Edith, hindrande den
gamla att stiga upp. Minns du ej huru du förr då jag var
helt liten, brukade heratta sagor vid brasan, ack gör det än
engång, det skall blifva så roligt!“

„Som Edith vill det jag har att berätta är icke
mycket". Lena rörde derpå om glöden i spiseln och be-
gynte med dämpad röst sin berättelse.

„Min fader tjenade som soldat i Dunckers kompani, och
deltog i flera strider utan att blifva sårad, meu slutligen
kom äfven hans tur. En fiendtlig här, mångdubbelt star-
kare än den finska, stred från tidigt på morgonen mot de
våra. Tili middagstiden syntes lyckan gynna flnnarne, men
då solen lutade mot sin nedgång sjönk äfven finska härens
öfvertag. Fienden stormade på; de finske gossarne ville tili
sista man beskydda sin jord och följden blef ett blodbad,
liknande månget annat på den tiden. Min far stod styf och
rak i ledet, skott på skott aflossade hän på fienden. Plöt-
sligt skymdes hans blick, en svår smärta kändes i högra
benet och utan medvetande neddignade hän.

Då min far nppvaknade, befann hän sig i ett rum, lig-
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gande på en halmbädd. Läkaren underrättade honom, att

högra benet blifvit krossadt; det måste aftagas, hörde lian,
och så skedde äfven.

Tiden gick siu jemna gång; kriget var slutadt. Fin-
land bade fått en ny herrskare. „Alla voro i oro och äng-
slan för hvad soin komina skulle, men jag knnde intet annat
göra“, hade far sagt, „än sitta beskedligt i min lilla stnga,
der min hustrn, år ut och år in, arbetade flitigt för mig och
de tvenne barn hvilka sedermera föddes oss.

Smäningom blef jag dock så mycket bättre, att jag,
liukande på mitt träben, knnde uträtta ett och hvarje, samt
sålunda äfven å min sida bidraga tili vårt underhåll.

Barnen växte emellertid npp, de fingo hvar sin berg-
ning, som tjenare, och kort tid derpå dog min hustrn. Nu
var jag blifven allena; ack hvilka tunga år jag då gick tili
mötes!

Mången julqväll satt jag ensam i min stuga och hade
ej annan kost, än en bit hårdt barkblandadt bröd, jemte en
tår svagdricka, ty, ehuru barnen efter förmåga hjelpte mig,
förslog det ej långt, emedan jag sjelf knnde förtjena så

litet.
En knlen vinterafton då jag snttit i min stnga hela

dagen, plågad af värk i det afsågade benet, steg pastorn i
församlingen in. „Guds fred, gamle Udd“, sade hän, „jag
kommer för att läsa något för dig“.

„Tack, tack, herr pastor", svarade. far min, „det
vore nog godt för en gamma! syndare som jag, att få
höra ett Guds ord. Tag plats i min ringa boning, herr pa-
stor“.

„Denna gång, kara TTdd I*, svarade pastorn, „är det ej nr
den Heliga Skrift jag ämnat läsa; men dock tror jag att
du af innehållet af denna lilla bok skall Anna både tröst

och glädje“.
Derpå hade pastorn framtagit ett litet häfte och last
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om Finlands sista strid, livari lian sjelf, med lif och sjftl
deltagit, ja kara lilla Edith, det var Fänrik Ståls sägner.

Dä hoken var genomläst, hade far höjt sig npp på sitt
eua hen och med af tårar qväfd röst yttrati „Käre herr
pastor, ui hade rätt, denna hok har gifvit mig mer än tröst,
mer än glädje, den har med lifliga drag i detta ögonhlick
åter för mig framstält mitt längesedan förflutna, sköna ung-

domslif. Säg, hvem har skrifvit allt detta?“

~Min van, lian heter Runeberg, Johan Ludvig Rune-
berg 11 , svarade pastorn.

Gnd, den gode, väre houom nådig, utropade min gamle
far, och gifve honom lycka i tid och evighet! 11

Glöden hade nastan utslocknat, en djnp skymning rådde
i det lilla ruramet, högtidlig tystnad följde på den gamla
qvinuans berättelse.

Edith, som med lifiigaste intresse följt berättelsens
gång, hade sintit sinä händer i kors.

Det var en solklar söndagsmorgon, i slutet af juui, då
Edith följde med sin mamma tili Runebergs graf. De reste

med kyrkfolket i den Stora skötbåten, seglen kunde ej be-
gagnas, ty hafvet var spegellugnt, men tre par åror förde
dock båten med jemn fart framåt.

Edith hade plockat de friskaste liljekonvaljer, af hvilka
hon ihopbnndit en krans.

Solen sken så varm, sjöfoglarne simmade i vikar och
sund, den doftande barrskogen speglade sig i det lugna haf-
vet och från olika hali syntes kyrkbåtar styra tili samnia

mäl.
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Det var en helig stillhet i natnren, Barnet, som nu
skulle få sin länge närda längtan uppfyld, tog djupt intryck
deraf. „Mamma“, hviskade hon, „det var ej underligt att
Runeberg besjöng vårt sköna land.“

Sakta gled båten tili stranden i Borgå. Edith med sin
mor stego i land och kort stund derefter syntes den unga
flickans hvita klädning och fladdrande hattband, soin en
lätt sommarsky öfverst på kulien, inom kyrkogården vid
Runebergs graf.

Med stilla fröjd blickade modren på sirt varma, lifliga
barn, der hon nedlade de blyga skogsblomniorna vid foten
af Runebergs grafmonument.

En liten grå sparf, hvilken satt i närmsta träd för-
stod hvad barnet kände, ty huru ofta hade icke den i sin
ungdom med sinä kamrater suttit utanför Runebergs fönster
och otäligt väntat på den föda, skalden vanligen hvarje mor-
gon utdelade åt sinä små bevingade vänner. Och fogeln
tiinkte i sitt sinne : likasom vi skogens små foglar från
Runebergs fönsterbräde plockat korn tili vårt lifsuppehälle,
så kunna äfven Einlands barn plocka de korn, hvilka Rune-
berg med rik hand utstrött, för att hos det uppväxande släg-
tet väcka kärlek tili „detta tuseu sjöars land, med dess
stjernenatt, dess sommarljus 11

.



7

Vargjagten.

Jerdinand, Alfred och Alexander voro tre hurtiga bröder,
ais livilka uppvexte på det vackra Salmia i norra Finland.

Deras far var jordbrukare och enkling sedän några år. Den
inre hushällningen på den stora egendomen sköttes af gos-
sarnes mormor, soin redan var en gammal fru med silfver-
hvitt hår.

Gossarne hade icke ännu blifvit tvungna att lemna
hemmet för skolan, ty de erhöllo sin uppfostran tillsammans
med prostens söner af en å prestgården anstäld informator.
Lifliga och häftiga voro de alla tre och rätt ofta kunde der-
före ett enda litet speord gifva anledning tili ganska bnll-
rande nappatag. Gaf en af dem den andra en örfil, tyckte
den tredje sig ha fnll rättighet att slå krokben och på så
sätt kunde de tre vildbasarene tumia om i strid och kamp
med hvarandra. Att hoppa ner från taket af en envånings-
byggnad, då marken var betäckt af snö, ntgjorde en vanlig
förströelse; att om sommaren hjula öfver den Stora gräs-
planen var en småsak och att brottas med stalldräugen
Matti, som i allmänhet icke var synnerligt intresserad för
dylika upptåg, ansågs såsom hederssak, åtminstone tili dess
■drängen lungt kastade någon af pojkarne tili marken; men
■då sprungo de alla tre på sin gemensamma motståndare och
voro ingalunda nöjda, förrän Matti, tili hälften förargad och
■otålig, sprattlade under dem.
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Af gamla Kajsa i köket hedrades gossarne i allmänhet
med benämningen „orostiftarena“, ty dä hoa tili exempel
gräddade plättar och lemnade fatet tili hälften fyldt med
de rykande godbitanie, hände det ofta nog att en af gos-
sarne smog sig tili spiseln ocli grep ett djupt tag i det
frestande plättfatet.

»Nu hafva de värit bär igen“, jemrade sig Kajsa,
smått förbittrad och försökte med disktrasan i högsta hugg
att näpsa de objudna gästerna.

Men Ferdinand, Alexander och Alfred sprungo viga
och flinka långt undan och munsade allt hvad de hnnno af
Kajsas ntmärkta anrättningar och knnde derunder ytterligare
reta den gamla trotjenarinnan med sinä vänliga råd, att hon
framdeles borde använda mera ägg och smör tili plättarne
ocli framför allt icke glömma att sockra dem.

»Gossar, gossar!“ hördes då en mild tillrättavisande
röst från trappan och mer behöfdes ej förrän vildbasarena
spaka som lam slntade sitt skämt och tysta och förlägna
närmade sig den gamla, kara mormodren, som bannade och
förlät pä samma gång.

En morgon på vårvintern stodo Alfred och Alexander
på gården och iordningställde sinä skidor: de hade fått
en lofdag och skulle nu nt för att skida öfver åker och äng.

Med brokiga bälten omkring lifvet, skinnmössor på huf-
vndena, röda kinder och skälmska, strålande ögon erbjödo
gossarne en treflig, vacker anbliok af hurtighet och lefnads-
friskhet.

„Bara frukosten blir färdig, skola vi skynda oss att
äta och sedän bege oss af tili Ahmosaari backen“, sade
Alexander.

»Ja det blir ypperligt 11
, svarade Alfred, nu då skaran

bär, tror jag att vi från backens högsta höjd skola kumia
skida ända fram tili kyrkstranden".
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„Men hvar dröjer Ferdinand? Hän borde väl redan
hunnit tillbaka 11 .

Ferdinand hade af mormor blifvit sänd tili en granugård
för att litratta ett ärende.

„Se der synes hau!“ utropade gossarne på engång;
se huru hän Springer. Hvad har nu händt? och kastande
skidorna på marken skyndade de mot brodren.

„Pojkar, pojkar!“ skrek Ferdinand, „raska på er, ingen
tid att förlora! Grannarna hafva i morgse sett Lassila, To-
veri och vår Musti förföljas af vargar vid Toivoniemi. Fort
tili skidorna och framåt efter vilddjnren! Stackars vår
Musti; tänk pappas och mormors förtviflan om vargarne få
tag i honom!

Förskräckta åhörde Alfred och Alexander hvad Ferdi-
nand hade att förtälja, återvände derpå alla tre skyndsamt
tili gården, stälde sig på skidorna och begåfvo sig åstad
ntan frukost och litan att först underrätta fadren och mor-
modren eller nägon annan om sitt beslut.

Då de kömmit ett stycke frän gården, föreslog Ferdi-
nand, att de hvar och en skulle väljä en skild väg och se-
dän sammanträffa på Toivoniemi och att den, som under
vägen upptäckt något spår af vargarne, skulle med ihållande
rop kalla de andra tili sig

Bröderna funno detta förslag mycket klokt och nu be-
gåfvo de sig, Ferdinand tili höger närmast hemmet, Alfred
rakt fram emot målet och Alexander tili venster genom en
ntmark, på hvilken endast par nybyggen voro uppförda.

Alfred, som var lifligast, viftade med mössan farväl
och flög i yrande fart ned för den branta backen och vidare
öfver ängen, som betäckt af bläudande hvitt snötäcke ut-
bredde sig framför hans blickar. Lik en falk spände lian
sinä ögon i marken, der hän skidade fram, men ganska
länge fick hän fortsätta färden utan att upptäcka minsta
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spår. Vidare,' vidare, tänkte hän, och i feberaktig oro flög
hän åstad.

Ett rop t3 rckte hän sig plötsligt höra, och stadnade.
Erän hvilket håll hördes det, frågade hän sig sjelf och lyss-
nade nppmärksamt. Hvem af bröderna kan det vara? lian
har säkerl upptäckt vargarne och nu behöfver hän hjelp.

Eopet upprepades än engång, men kom ej från någon
af bröderna, utan från en nötskrika, som af Alfred upp-
skrämts från dess goda plats å en kornstack på en närbe-
lägen sved.

Alfred fortsatte derföre sin färd, men vägen blef nu
allt svårare, skogen måste genombrytas och qvistar och
ojemnheter så som möjligt undvikas.

Men rask och hurtig som Alfred var, tänkte hän ej på
småsaker ntan torkade sin varma panna med näsduken, pu-
stade ut en liten stund och så bar det af igen.

Bäst hän nu skidade, upptäckte hän spår i snön. Dessa
spår liknade visst mycket spåren af en hund, men som hun-
dar och vargar aro slägtingar, måste väl spåren efter dem
likna hvarandra tänkte Alfred och skyndade derföre framåt.

Hän var just i beråd att ropa på bröderna, men nt-
trädde i detsamma från skogen och fann, att spåren ledde
tili AVäisälä hemman, som låg framför honom.

„Nej hvad ser jag,“ utropade hän, “här finnes ju äfven
spår af skidor; Ferdinand har säkert kömmit hit före mig;
det kan vara så hra, ty jag känner mig alldeles uttröttad
och hungrig. 11

Framkommen tili gården, fann hän folket samladt vid
middagsbordet i stugan. Hän gaf sig knappast tid att helsa,
utan steg fram och frågade om folket sett Toveri och Mu-
sti och om hans bror Ferdinand var här.

„Nej, herre“, svarade husbonden och doppade lungt en
rykande potatis i mujklaken, „nägra främmande hundar och
herrar hafva vi ej sett.“



„Men sitt då ned, för ali del, unge herre, sade vär-
dinnan, ui ser riktigt trött ut, ni har kanske skidat långt
redan i dag?

Alfred kände mer än väl att lian värit länge ute, ty
utom tröttheten plågades hän förfärligt af sin toma mage.
Hän hade ja utan frukost begifvit sig ut och nu var det
redan middag.

„Kära värdinna 11 svarade hän Jag har värit nte sedän
tidigt i morgse, låt mig derföre äta tillsammans med eder;
jag är lika hungrig som de vargar, hvilka troligen ha sin-
kut vår trogne Musti.“

„Yargar hafva ju icke under långa tider hörts af på
dessa trakter“, sade värden och bjöd med känd finsk gäst-
vänligliet Alfred att taga plats vid bordet.

Alfred, som icke gifvit akt på värdens yttrande om
vargarne, följde den vänliga inbjudningen och började genast
dela värdsfolkets kost samt omtalade derpå utförligt sin egen
och brödernas oro för hundarne.

„Måhända skall ni finna dem på Toivoniemi, men dit
har ni ännu tre verst. Om ni vill, kan ju vår Lasse följa
er ända fram“, sade husbonden.

Gerna hade Alfred afstått från vidare efterspaningar,
men Ferdinand och Alexander skulle ju möta honom der och
hän ville för ingen del vara sämre än de och vända om, lii-
nan lian nått det utsatta målet.

Alfred tackade derföre värd och värdinna och begaf
sig, med Lasse som vägvisare, åter på väg.

Då de trötta och andfådda hade uppnått Toivoniemi
gård, tänkte Alfred: nu få Alexander och Ferdinand redo-
göra för hvad de nträttat; måhända hafva de haft bättre
tur än jag.

Inkomna i stugan funno de den tom och Lasse, som
genast tog plats på bänken, sade helt lugnt; „vi kuuna ju
vänta en stund.“
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Sitta lugnt och vänta, nej det var omöjligt för Alfred;
hufvudet värkte, pulsarne hamrade likt släggor och hjertat
ville pressa sig ur bröstet; hän var angelägen att så fort
som möjligt få ett slut på dagens äfventyr.

Dörren öppnades längsamt, medan Alfred otåligt stam-
pade snön från stöflorna och en gammal gamma inträdde
med ett vattenämhare i handen.

„Bevare mig!“ utropade gamman och hade så när
fällt det fylda ämbaret i förskräckelsen. När och huru har
herr Alfred kömmit hit? Jag är helt ensam hemma i dag,
ty min son och sonahustru hafva gått tili kyrkobyn".

I häftiga, afbrutna meningar frågade Alfred efter sinä
bröder och då gamman förklarade att hon ej sett teoken
tili dem, blef hän helt ängslig tili mods och frågade Lasse
om hän trodde, att vargarne kanske uppslukat Ferdinand och
Alexander.

Lasse log med ett bredt leende och svarade med största
lugn: „Ingalunda! Nog tänker jag unge herrarne begifvit
sig hem tillbaka, då de ej fnnnit hvad de sökt.“

„Kunde det väl vara möjligt!“ tänkte Alfred. Om
så vore, kan ju ingen undra öfver om äfven jag nu beger
mig hem.“

Efter ett skyndsamt farväl, begaf hän sig åtföljd
af Lasse, på hemvägen. Lasse hade lofvat visa honom en
ginväg til Sahala. Sedän de i sakta mak bestigit en
backe, hvarifrån Sahala på afstånd kunde skönjas, skilde
Lasse sig från Alfred, och denne fortsatte ensam sin färd.

På en åker, närä hemmet hvarseblef Alfred ett mörkt
föremål i snön. Skymningen hade redan inbrutit; så att
hän måste gå närmare för att se hvad det kunde vara.

„Hvad ser jag!“ utropade lian, Alexander är det du?
Nå hvarföre sitter du här, hvad funderar du på? har din
vargjagt lyckats bättre än min?
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„Sjuttioelfva banditer", svarade Alexander; „aldrig
mer skall jag bege mig ut så ulan hufvud som i dag; min
ena skida brast itu långt innan jag kömmit på halfva vä-
gen tili Toivoniemi, och först ville jag envisas framåt med
min halfva skida, men snart insåg jag, att det var omöj-
ligt och gaf derföre sjutton åt alla vargar och hundar och
kraflade mig genom drifvorna kemåt. Nu har jagl hunnit
så här långt och är så trött och nthungrad, att jag ej or-
kan ur fläcken vidare.“

„Men hvar tror du att Ferdinand är?”
„Troligen i samma klämma som vi“, svarade Alexan-

der.
Alfred hjelpte upp den uttröttade brodren och i sakta

mak uppnådde de slutligen hemmet.
„Vau, van, vau“, skällde Musti på gården och rusade

emot gossarne, men då hunden igenkände sinä dagliga kam-
rater, viftade den på svansen och hoppade tarvis emot dem.
Att Musti nndsluppit vargarne knnde Alexander och Alfred
knappt fatta.

„Alexander!“ utropade Alfred och stod stilla för en
minut. Milljoner kullerbyttor! nu faller mig något in. Kara
bror, vi hafva jii l:sta April i dag; du och jag hafva troli-
geu blifvit narrade af Ferdinand, hän som alltid är framme
med sinä gemena npptåg.

„Narrade!“ skrek Alexander, ~för det skall hän stå sig
mer än jemt, skynda in, vi träffa nog honom vid smörgåsen
och mjölkglaset."

Kajsa hade så när dånat, då Alexander och Alfred
uppryckte köksdörren och med stormande ifver sprungo ge-
nom köket.

„Hvar är Ferdinand?" ropade de, „stryk skall lian ha
tili lön för sitt aprilnarri. 11

Dörren tili matruramet öppnades, lampan i taket var
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påtänd och bordet stod dukadt likasom väntande på uthung-
rade pojkar, men Ferdinand syntes ej tili.

Hän är säkert i salen,“ sade Alfred och läste upp
dörren, men i salen var mörkt och frän mormors kammare
innanför, hördes spinnrockens surr.

„Kom tili mormor,“ sade Alexander, „hon skall nog
denna gång hjelpa oss; hon vet säkert hvar Ferdinand finns.“

Något saktare, ehuru dock tillräckligt häftigt för att
mormodren ögonblickligt sknlle slnta sitt arbete, öppnade
gossarne dörren

„Hvar är Ferdinand?" ntropade de, men hejdade sig i
detsamma, då den eftersökte ihopkrumpen bakora mormors
stol, med ett förnöjdt grin visade dem en lång näsa och
med gäckande röst sade: „det är l:sta april i dag!”

Mormor höjde sitt hvita hufvud och fäste sinä milda
ögon på de inträdande, ett kärleksfullt leende krusade den
gamlas läppar och de af ålder darrande händerna utsträck-
tes försonande mellan bröderna.

„Nå du må gå fri denna gång efter mormor så önskar”,
sade Alfred och Alexander; men nästa gång mä du ej un-
derstä dig att på ett sådant sätt halla oss tili narrar."

„Hnru knnde jag ana att ni sknlle blifva så ifriga?“,
ursknldade sig Ferdinand; sjelf vände jag om genast vid rian
der jag förlorade er ur sigte. Jag visste att Musti låg
oskadad i drängstugan, emedan jag hade lockat honom dit.“

„Det var raskt och rätt gjordt af er bäda, Alexander
och Alfred, att vara ihärdiga", sade mormor; någon skada
hafven I ej lidit och det flnnes dessutom intet ondt, som ej
kan hafva något godt med sig, mormor har nn fått se, att
om I också ofta ären något för vilda, så kumien I äfven
vara varmhjertade och vänliga och icke räkna på eder
möda då det gäller att hjelpa en olycklig, om det ock vore
endast en hund. För detta tackar jag Ctud, minä barn."
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„Kommen nu in i matrurnmet. Kajsa har, medan hon
stekt plättar ät er, grälat och gråtit, då ni dföjt så länge.
Hungern skall nu stillas och lista April bör ej få återkorama
flera än engång om året.“

Ferdinand, Alfred och Alexander omfamnade hjertligt
den gamla mortnodren, som kärleksfullt smekte sinä tre vild-
basare och utan att de sjelfva märkte det, sammandrog den
knut, hvilken ännu i mannaåldern fästade dessa tre bröder
med oupplösliga hand vid hvarandra.



Elsas Blommor,

f
~ ■ rofessor Lindqvist med familj sknlle under sommarmå-

■ ccr naderna slå sig ned i en förmögen och välbygd bond-
gård iuvid Päijäne, dit de en eftermiddag före midsommar
utflyttade.

Deras barn, Elsa och Väinö, ehuru synnerligen intres-
serade af resans mängfaldiga intryck, hade dock redan be-
gynt längta att nå målet och kände sig derföre som tvenne
frigifna foglar, då de vid framkomsten hoppade ned från
den Stora resvagnen.

Reseeffekterna inburos, skjutsen betalades och barnen
sprungo emellan boningshuset och vagnen; de ville äfven
hjelpa tili att hara in korgar och andra effekter, som icke
voro för tunga för dem, och kände sig öfvermåttan nöjda.

Äfven föräldrarne funno sig belåtna med sommarbo-
staden och betraktade med beundran den herrliga ntsigten
från stället.

Byggnaden stod på en hög backe; nedanom densamma
låg Päijäne bekransad af grönklädda björkdnngar och för
tillfället spegellugn. Små sångfåglar slogo sinä driller i
träd och buskar, landtfolket arbetade på åkrarna och sommar-
solen kastade sitt varma ljus öfver folk och natur.

Elsa inlät sig genast i samtal med gårdens 15-åriga
dotter, gjorde sig underrättad om hennes namu och sade:
vet du Lisa, vi ha en stor trädlåda med blomplantor;
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mamma planterar ut dem och så få vi en vacker blomster-
trädgård. Tycker du om blommor, och har du kanske nå-
gon egen trädgård? 11

„
Kara lilla fröken vi hafva visst icke någon blomster-

trädgård, men nog tycker jag om blommor och brukar ibland
om söndagarna gå ned tili Koivuniemi hage för att plocka
vilda blommor, och just nu växa der små välluktande hvita
klockor på gröna stjelkar. 11

„Hon menar konvaljer 11 , sade Väinö; sådana köpte vi
redan i staden. Det är riktigt roligt att här växa sådana.
Elsa, skola vi ej genast gå och plocka en bukett åt mamma? 11

Elsa var strax villig och barnen skulle just, jämte den
tjenstvilliga Lisa, bege sig på väg, då modren från trappan
ropade på dem.

„Elsa, mitt barn, kom! vi måste sköta om våra blom-
plantor och redan i afton utplantera dem. Bakom salsfön-
stret stå färdiga trädgårdsbänkar, som äro upptagna för vår
räkning. Kom, så skola vi se tili att ingen planta hinner
vissna!“

„Tror mamma, att plantorna skola vissna om vi upp-
skjuta planteringen tills i morgon, vi ämnade oss ut för att
plocka konvaljer. 11

„Vi få lof att lemna allt annat, ty blomplantorna kunde
eljes gå förlorade. 11

Det lilla trädgårdsarbetet vidtog- genast och mycket
nöje funno alla deri. Föräldrarne anvisade huru hvarje skild
blomsort skulle utplanteras, Väinö bearbetade jorden, Elsa
nedsatte blomplantorna ooh Lisa hemtade vatten från brun-
nen.

Efter slutadt trädgårdsarbete' inhemtade värdinnan ny-
siiad mjölk, färskt smör och färska ägg. Tjenarinnan ord-
nade ett inbjudande thebord och med god aptit njöt man,
efter fullgjordt arbete, af måltiden och gick derefter tili
hvila.



108 Elsas Blommor.

Pöljande dag voro alla redan ganska liemmastadda på
platsen. Professor Lindqvist var myoket road af flske ocli
iordningställde snart metspön säväl för sig sora för barnen
sarat reste ofta under sommaren, åtföljd af Väinö, ut tili
abborgrunden för att försöka sin flsklycka.

Elsa deremot var mindre intresserad af denna sysselsätt-
ning och fann mera nöje i att långa stunder sitta i sin lilla
trädgård, der hon befriade blombänkarne från ogräs och gaf
akt på burn plantorna dag för dag utvecklade sig. Smånin-
gom blef hon allt mer fästad vid sinä skyddslingar och in-
togs af en gränslös fröjd, då de första knopparne slogo ut i
mångfärgade, välluktande blommor.

En dag, då Elsa gick in i värdsfolkets stuga, fann
hon der en liten flicka sittande på bänken närmast dörren.
Det främmande barnet såg skyggt på henne, sora också i sin
tnr med förvåning betraktade den lilla Hiekan emedan hen-
nes ansigte var ganska orent, håret nedhängande och okam-
madt sarat drägten ytterst vårdslös.

„Hvad heter dn?“ frågade Elsa och närmade sig det
lilla barnet.

Den tillfrågade vände bort hnfvudet utan att svara;
Elsa upprepade derföre sin fråga och tillade; „förstår du
mig ej?“

Flickan sneglade blygt en stuud på Elsa, men då hon
såg Elsas deltagande och vänliga blickar, tog hon mod tili sig
och sade helt sakta: „jag heter Maija. “

Uppmuntrad af svaret gjorde Elsa ytterligare några
frågor och sälunda kommo de småningom i samspråk. Elsa
fick veta, att Maija med sin moder och yngre syster bodde
i en liten grå stuga i granskogen, icke längt från gården,
och att Maija flera gånger under sommaren värit på gården
i sin moders ärender, ehuru Elsa förut icke sett henne.

„Kom ut med mig“, sade Elsa, „vi kunna juleka till-
sammans, så länge du vänlar på värdinnan. Jag skall visa
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dig min Stora docka, vet du hon är så vacker, lion heter
Edit och man kan hålla henno i famnen alldeles som ett
litet barn“.

Maijas rädsla hade förgått, hon var genast färdig att
följa Elsa, som ifrig och glad skyndade förut; men på trap-
pan möttes de af Lisa, hvilken vid åsynen af Maija, ropade;
„skäms du ej att springa efter fröken, skynda dig genast
hem, smutsiga unge!“

Detta förskräckte Maija så, att hon på ögonblicket
vände om och åter sprang in i stugan.

„Elsa är god och förlåter att en stygg nnge, som
Maija, hesvärat er“, sade Lisa, „hon förstår ej att umgås
med herrskap.“

„Är hon en riktigt oheskedlig flicka?“ frågade Elsa,
„jag bad henne följa mig, för att se på min docka.“

„Om hon är sämre än andra barn, yet jag just ej, men
hennes mor är en snuskig och oordentlig menniska, som lå-
ter barnen växa upp som träd i skogen och derföre vill ej
någon sällskapa med dem. Maija får icke ofta visa sig bar,
men kommer emellanåt med bud från modren, som brukar
gå på utarbete hos oss.“

„Vet du Lisa, jag tycker att det är synd om Maija,
ty om hennes mor icke lär henne något godt, så förstår
hon ju ej att uppföra sig väl; men har du icke någongång
bedt att få hjelpa henne? Hon skulle säkert blifva riktigt
glad ora du erbjöd dig att komma och tvätta henne och ora
du ville vara vänlig emot henne."

„Det skulle ingalunda löna mödan", svarade Lisa hög-
draget, „mor och barn utgöra en skam för hela byn“.

Elsa undrade mycket öfver hvad hon sett och hört,
sarat beslöt att uppsöka sin mamma, för att berätta henne
om den lilla flickan hon träffat i stugan.

„Mitt barn", sade modren sedän hon åhört Elsa, „det
finns beklagligt nog en stor del af vår fattigare befolkning,
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som forefaller ohyfsad, men orsaken dertill är i många fall
icke bristande vilja, ntan nöd och saknad af det, som tili
lifvets uppehälle erfordras, hvarför de under sitt stränga ar-
bete att skaffa sig sinä dagliga behofver, ofta nödgas skjata
ali tanke på yttre hyfsning åt sidan, och vi, som aro lyckli-
gare lottade, få således icke dömma dem för strängt."

En dag, någon vecka efter mötet med Maija, sknlle
Elsa med sin bror och gärdens Lisa ut på bärplockning.
Dagen var raycket varm, smultrontiden var inne, och Lisa
hade på en sved dagen förut funnit mogna smultron. Ge-
nom skogen ledde en smal gångstig tili den Stora sveden,
der de röda sköna smnltronen genast folio barnen i ögonen.
Synnerligt nöje hade Elsa och Väinö af att plocka de rara
bären och snart nog hade hvar och en fått sin rifva tuli,
hvarpå återvägen anträddes.

„Vi skola nu gå en annan Stig, som är nägot kortare,
men på hvilken två gärdesgårdar möta oss“, sade Lisa.

Då de gått ett stycke, varseblef Elsa en rökpelare, som
uppsteg mollan de höga granarna. „Hvem bor der?“ frå-
gade hon.

„Der är en liten stuga; det är just den snuskiga Mai-
jas hem.“

„Hvem bar ett sådant namn?“ frågade Väinö.
„Elsa vet det nog“, svarade Lisa skrattande och i lif-

liga färger skildrade hon för gossen det obehagliga hemmet
och dess innevånare.

Väinö blef mycket nyflken att lära kanna den elaka
gamman, som, Lisa benämnde Maijas mor, och föreslog att
de alla tre skulle titta in hos dem.

„Nej, det går ej an, svarade Lisa afvärjande, icke ens
vi bondfolk vilja gerna träda öfver deras tröskel, och för
herrskap passar det ännu mindre att besöka dem.“

„Hvad pratar du för dumheter, sade Väinö, de aro väl
menniskor, likasom vi, om också fattiga. Kom Elsa, vi skola
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se burn de hafva det;“ ocli dragande sin syster med sig
styrde hän sinä steg mot den lutande stugan, som låg strax
ofvanom granskogen. Dörren stod tili hälften öppen, den
lilla bristfälliga trappan var mycket oren, på ena sidan var
en sopbiig upptornad och på den andra lågo tvagar, qvastar

och gamla trasor i obebaglig oordning.
„Vet du Väinö, månne vi våga oss in“, sade Elsa.

„Redan här utanför ser värre ut än jag kunnat tanka mig
ocb derinne kan det väl svårligen vara trefligare! 1 *

„Visst skola vi gä in, kom!“ ocb derpå skuttade ban

med ett hopp uppför trappan och sköt dörren helt och hållet
npp.

Rummet föreföll barnen nastan mörkt, glöden efter den
utbrnnna elden glimmade röd i spiseln ocb längst inne i
rummet sägo de en klurnpig säng och i den låg en menni-
ska utsträckt på en liög af trasor.

„Hvem der“, Ijöd en barsk röst emot de inträdande;
då svaret icke ögonblickligt följde, upprepades frågan och
en äldre qvinna vände sig tili hälften om i sängen och be-
traktade med skarpa blickar Elsa och Väinö.

„Vi aro två främmande på orten, som kömmit in för
att helsa på“, svarade gossen och tog ett steg mot den frä-
gande.

„Ja så, det är väl herrskapsbarnen från Peltosalmi
återtog qvinnan, jag är en fattig stackare, barnen minä äro
borta och jag har ingenting att bjuda åt främmande, det
är ju också vackert derute, bäst att herrskapet väljer sig
någon plats i skogen, jag måste nu hvila för att sedän orka
arbeta.“ Den ovänliga rösten, med hvilken allt detta utta-

lades hade visst genast skrämt barnen, men beredda som de
voro derpå, togo de blott skyndsamt farväl och sade att de-
as mening ingalunda värit att besvära.

Då de kommo ut berättade Elsa för Väinö om sitt
möte med Maija föregående vecka. „Nå hvarföre lät du
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Lisa köra bort henne? 11 frågade Väinö, „du skulle ju liafva
kunnat bedja den lilla Hiekan först tvätta sig ocli sedän
hade du visat henne din docka, ty livad man engäng lofvar,
skall man hålla. 11

Lisa satt vid vägkanten ocli inväntade barnen. Väinö
berättade burn gamman i stugan var butter ooh ovänlig
emot dem, „men”, fortfor hän, ~jag tror att lion var ganska
sjuk och som hennes rum dessutom var nastan alldeles skumt
är det ej att undra öfver att hennes lynne blifvit nedstämdt
och dystert. Då solen aldrig blickar in, bar menniskan svårt
att vara glad, brukar en af våra lärare i skolan säga, och
jag tror att det är sannt.“

„Gramla Kajsa," sade Lisa, „brukar knappast engång
om året tvätta sinä fönsterrutor och derföre är hennes stuga

mörk; hon är en stygg gämmal gumma.“
„Huru mänga barn har hon?“
„Tre; äldsta dottren är i tjenst och de två andra

hemma. Maija, som Elsa såg hos oss, är den äldre af dem.“
Gångstigen, som nu sluttade ued mot ängen, blef så

smal, att barnen måste gå en om en. Väinö sprang ned för
backen, äfven Lisa skyndade på sinä steg, men Elsa dere-
mot som fruktade att hennes sköna smultron skulle falla ur
rifvan gick försigtigt efter de andra; hon trädde derföre ut
från skogen då de andra redan uppnätt ängen; men plötsli-
gen stadnade hon och tyckte sig höra barngråt: „Väinö,
Lisa! 1* ropade hon, „kommen tillbaka; 11 ooh då de alla tre

stodo lyssnande bredvid hvarandra, hörde de tydligt under-
tryekta snyftningar från skogen.

„Hvem gråter? låtom oss skynda tillbaka, kanske nå-
gou är sjuk 11 , sade Väinö.

De gingo skyndsamt mot det håll hvarifrån de hört

snyftningarne; men Elsa, som gick främst, stadnade tvärt

och sade hviskande tili de andra: „stilla, stilla, de tala, jag
hör röster. 11
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„Lisa“, snyftade en barnröst, Jät mig ej se liennes
docka, ntan jagade bort mig, alla menniskor aro så stygga
emot oss“.

Elsa, Väinö ocli Lisa sågo bestörta på hvarandra.
„Det tycks ju vara stackars MaijaI', sade Elsa, „vet ni jag
Springer genast tili henne och ber att hon ej må gråta, en
annan gång skall lion få se min Edit".

„Ja gör det Elsa", sade Väinö. „Hör du Lisa", fort-
for hän, „du måste vara god emot de fattiga: Gud håller
annars ej af dig".

Lisa kände sig flat, och var smått förargad öfver att
hon föreslagit genvägen hem, ty om de hade gått den andra
vägen, så skulle de icke hafva sammanträffat med de fattiga
barnen, hvilka hon alltid ansett sig berättigad att ringakta.

Emellertid uppnådde Elsa stället, der Maija med sin
syster satt. Den yngre hade med intresse följt den äldres
berättelse, nu greto de båda.

„God dag Maija", sade Elsa, deltagande, „du ser så
ängslig ut, hvad fattas dig? är den lilla Hiekan som sitter
bredvid dig, din syster?"

De smä barnen hade genast vid Elsas helsning sprun-
git upp från marken och ville utan att svara skynda un-
dan, men Elsa ställde sig i deras väg och bad vänligt,
att de icke skulle vara skrämda för henne. „Stanna qvar",
bad hon „och säg mig hvad din syster heter, ser dn jag
skulle gerna prata med eder litet”.

Maija som engång förut icke kunnat motstå Elsas vän-
lighet, vände sig äfven nu emot henne, men hviskade orolig:
„bara Lisa icke skulle få veta, att ni pratat med oss, jag
är så grufligt rädd för henne".

„Du behöfver alls icke bry dig om Lisa", tröstade
Elsa, Jag tror, att du är en snäll flicka och i söndag, om
det ej regnar, skall jag helsa på dig; min docka tar jag
med mig, vi kunna sedän leka med den".

8
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„Eva“, sade Maija, vändande sig tili sin syster, „hon
der vill visa oss sin docka“ och med ett uppklarnadt anlete,
lofvade lion, att om söndag vara hemma ock vänta på Elsa.

„Men tror ni, att ni skall siippa tili oss?“
„Jo visst; mamma och pappa äro aldrig emot att vi

roa oss tillsammans med andra barn, hara vi äro snälla.
Utom dockan skall jag liemta små vackra blommor åt eder
från min lilla trädgård. Farväl! varen nu glada, om sön-
dag råkas vi.“

När Elsa ocb Väinö på aftonen sutto tillsammans med
föräldrarna, omtalade Elsa allt hvad de npplefvat nnder
dagen.

„Älskade mamma", sade lion, „har jag ej några kläd-
ningar, som de fattiga flickorna kunde få?“

„Vet mamma 11
,

sade Väinö, „Lisa berättade att bön-
derna förakta deras mor, för att lion är så smutsig, men
om de ej ega kläder, så är det ju svårt att vara ren.
Suru ofta liänder det ej, att mamma säger tili mig, då

j ag sprungit och lekt hela dagen, att det är omöjligt att
hålla en sådan ostyrig pojke, som mig, snygg och tänk huru
många omgångar kläder jag har“.

„Med mig är det ju alldeles på samma sätt“, inföll
Elsa; „i trädgården sölar jag jn nastan dagligen minä rena
kläder; huru ledsen blefve jag ej om någon derföre skulle
kalla mamma osnygg“.

„I lian rätt minä barn”, sade modren rörd; „osnygghet
uppstär oftast af fattigdom och brist, men mången fattig är

äfven snygg, och detta utgör då en så raycket större dygd.
I skolen båda få hjelpa Maijas mamma att blifva ordentlig.
Tili en början skola vi skänka hennes små flickor hvar sin
klädning och äfven andra klädespersedlar som de äro i be-

hof utaf. Kom, vi skola genast ntvälja bland edra kläder,
hvad som kan passa dem“.

„Skada att minä byxor icke kuuna gagna dem“, sade
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Väinö. „Men vet mamma, om jag ej kan afstå något klä-
desplagg åt dem, så, skall jag i stället sopa deras gård och
lära dem att det ser mycket bättre ut att kring trappan
hafva friska granrisqvistar, än gamla sopqvastar, liyilka nu
hoptals ligga der“.

Då kläderna voro utvalda och inlagda för de fattigas
räkning, beslöts att gårdens Lisa sknlle sändas med knytet
tili stugan i skogen.

Lisa utförde ingalanda med vänligt sinne delta upp-
drag, men då Elsas mor sjelf bad henne härom, kunde hon
icke neka.

Med otålighet väntade Elsa och Väinö att Lisa skulle
återvända, de hade sjelfva så gerna velat åtfölja henne,
men deras mor hade sagt, att för den fattiga käns det
lättare att emottaga en hjelp om den sändes genom andra,
än om man sjelf hemtar den.

Barnen satte sig emellertid i det mjuka gräset fram-
för byggnaden och så snart Lisa syntes vid skogsbrynet,
sprungo de emot henne.

„Nå Lisa“, sade Väinö, „ville de emottaga det du gaf
dera?“

„Huru annars“, svarade hon, „de blefvo naturligtvis
mycket glada. I afton skulle modren föra sinä smutsiga
ungar i badstugan och i morgon få de sinä nya kläder på.
Jag hade svårt att hålla mig för skratt, då Kajsa engång
skulle göra sig besvär att föra barnen i badstugan; hon
brukar ej ofta tvätta dem, ej heller sig sjelf11

.

„Ja men, ser du Lisa, nu, då gumman har kläder åt
barnen, vill hon först se dem rena. Mamma strök också
sjelf så slätt hvarje plagg. I morgon få vi helsa på de
fattiga barnen 11

.

I gladt språng skyndade syskonen in tili modren och
omtalade för henne hvad Lisa berättat.

Söndags morgonen gåfvo Elsa och Väinö sig knappast
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ro att äta frukost, ty de ville så fort som möjligt tili bar-
nen i skogen, hos livilka de hade löfte att stadna hela för-
middagen.

Elsa med sin docka och Väinö med blombuketten be
gåfvo sig i väg. Komna i närheten af stngan, varseblefvo
de Maija och Eva på trappan; klädningarna hade de vikit upp
för att icke orena dem.

„God dag, god dag“, ropade Väinö och Elsa.
Maija och Eva sågo förlägna på de båda herrskaps-

barnen och glömde helt och hållet att besvara helsnihgen.
En stnnds tystnad uppstod och de fyra barnen betrak-

tade tysta hvarandra. Slutligen räckte Elsa sin Stora docka
åt Maija.

„Här bar du nu min docka, hon heter Edit och är
mycket snäll; vill du hålla henne i famnen?”

Maija, som aldrig sett andra slags dockor än dem hen-
nes mamma någongång ihopbundit af gamla trasor, blef li-
kasom skrämd vid tanken att emottaga Elsas docka. Hon
kunde likväl ej motstå begäret att åtminstone vidröra de
vackra porslinsarmarna och sedän hon en stund närmare
och närmare undersökt den vackra Edit, slöt hon den slut-
ligen i sin famn.

Väinö hade emellertid räckt blommorna åt Eya och
småningom kommo barnen 1 fullt samspråk. Det var visst
egentligen Väinö och Elsa som förde ordet, men Maija och
Eva blefvo allt mer och mer roade och som deras mor ej
var hemma, föreslog Maija att de kunde stiga in i stugan.

Ehuru det var söndag funno Elsa och Väinö rummet i salli-

ma oordentliga skick, som då de första gången inträdde
deri.

Maija, som icke anade Väinös och Elsas motvilja för
lek i hennes mors stuga, sprang tili en vrå i rummet, uttog
ur en gammal kista två söndriga spetsglas, en sprucken ler-
gök och en spegelbit. „Se“ sade hon med glädjestrålande
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ögon, „dessa Eväs ocii minä leksaker, låt dockan spegla sig ?

man kan riktigt se sig i spegeln ooh vore lergöken hei, så.
skulle man knnna spela så vackert på den“.

Elsa mottog de erbjndna .leksakerna ocli nedsatte dem
på bänken bredvid sig. „Vet du Maija 11

, sade hon blygt,
„yi skulle kuuna leka så bra härinne om golfvet vore so-
padt; nu bar man svårt att röra sig då allt ligger om hvart-
annat 11 .

„Yi skola alla tillsammans städa11
, inföll Väinö. „Eva

och jag, hjelpas åt att ordna veden på spiseln ocli Elsa och
Maija kunna sopa; sedän skola vi leka och hafva riktigt
roligt 11

.

Maija, som af naturen hade ett lifligt lynne, gick ge-
nast in på förslaget, hemtade tvenne af de gamla qvastar,
som lågo kastade bredvid trappan och lilla Eva lät äfven
lätt nog öfvertala sig att med Väinö ihopsamla veden, som
låg kringkastad vid spiseln.

Ett ogenomträngligt dammoln uppstod i stugan då
Maija och Elsa sopade; ovana vid arbetet tröttnade de gan-
ska snart; men efter att hafva hvilat en stund fortsatte de
åter städningen. med lust och glädje.

„Hvad i Herrans namn hafven I för eder, ungar?„hör-
des plötsligt en hård, grof röst bakom dammolnet. Det var
modren. Eörskräckta sprungo barnen åt ena sidan af rum-
met, och den uppretade qvinnan, som nu upptäckte Väinö
och Elsa tillsammans med sinä egna barn, vände sig mot

dem och med darrande röst fortfor hon; „ja så, herrskaps-
barnen aro här; det skall jag säga, att när jag vill ha so-
padt i min stuga, så sopar jag sjelf, jag tål ej att andra
blanda sig i minä angelägenheter. Herrskapet kan gå tili
sitt eget hem, der är nog fint, en fattig gumma med sinä
barn förstår sig ej på sådant“.

„Hvarföre skall madam vara ledsen? 11 dristade sig
Väinö slutligen att sägavi ämnade hara städa upp stugan
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tili lekkammare åt oss, vi tänkte alls ej denna gång vara
eder tili någon hjelp, utan tyckte kara att vi sjelfva skulle
kunna leka någon rolig lek sen golfvet vore fritt från allt
skräp ooh dam; men efter ni är så ovänlig så kunna vi
nog bege oss hem. Maija ocli Eva hafva visst haft lika
roligt som vi under arbetet och gerna skulle vi nu begynt
någon lek tillsammans. Elsa kom, vi kunna ej stanna län-
gre här“.

„Jag vill ej, att unge herrn och lilla fröken skola gå
bort utan att jag tackat för barnens kläder 11

, sade qvinnan
buttert. „Helsa frun, herrskapets mamma, och säg att jag
nog är henne tacksam för gåfvan om den är gifven af godt
hjerta, men om det är meningen att unga herrskapet deri-
genom skall få rättighet att vända upp och ned på mitt
fattiga hem, då bryr jag mig ej det minsta om kläderna,
utan få de gerna återtagas 11

.

„Kära madam“, sade Elsa med tärarne i haisen, „om
ni visste huru god min mamma är, skulle ni Anna att hon

gifvit kläderna åt Maija och Eva, för att hon så gerna ville
glädja eder alla. Försök nu, snälla madam, att inte vara
ledsen på oss“, fortfor Elsa, nedsväljande sinä tårar och
stigande ett steg närmare den dystra qvinnan; lofva mig
tvärtom att Maija och Eva någon dag under veckan få
komma tili oss, de vilja kanske hjelpa mig att bortrensa
ogräset från min lilla blomsterträdgård och så skola de få
utvälja åt sig små vackra blommor, hvilka de kunna hemta

hit hem med sig. Maija, säg vill du komma tili mig? bed
riktigt vackert din mamma om lof så näns hon ej neka
dig“.

„Mamma“, sade Maija och ställde sig framför mod-
ren —“ de äro bäda mycket snälla, jag vill gå för att
hjelpa henne“. mera hann Maija icke säga,

ty med ett kraftig tag, tog modren henne i armen och skuf-
fade henne omildt inåt rummet. —■
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„Var tyst unge V“ var det enda Väinö ocli Elsa vidare
hörde, ty i största förskräckelse och ångest sprnngo de
från skogsstugan mot hemmet.

Par veckor liade förflutit, sedän Elsa och Väinö be-
sökte de fattiga harnen. De hade icke haft mod att nämä
sig dem, ehuru Elsa isynnerhet mången gång skulle haft
lust att leka med Maija och Eva. Väinö hade nästan dag-
ligen följt med sin far på flske och gårdens Lisa var upp-
tagen af mångahanda sommargöromål. Elsa kände sig der-
före stnndom ganska ensam.

„Ack mamma", sade hon en dag, „det är hra ledsamt,
att de fattiga harnens moder skall vara en sådan stygg
gumma; huru roligt kunde jag ej hafva tillsammans med
Maija och Eva".

„Du har rätt min flicka, det är riktigt ledsamt att så
är, men som vi icke kunna göra något dertill, så måste du
nu noja dig med .mammas sällskap".

„Inte kan jag ju leka med mamma", svarade Elsa,
„det är tråkigt att vara ensam, vore helst Väinö lieminä,
skulle jag hedja honom att komma tili hlåhärsskogen ty
allena vill jag ej gå“.

„Tag på dig barn din hatt, skaffa rifvor och se glad
ut, så följer mamma med dig tili skogen".

Elsas muina min klarnade, „mamma, så roligt, att du
kommer med mig. Säg, skola vi ej försöka att plocka så
mycket hlåhär, att vi få koka gröt tili middagen?"

Bärskogen låg ej långt från gården, efter jemförelsevis
kort tid voro rifvorna fyllda och Elsa med sin mamma
vände äter mot hemmet.

Då de gått ett litet stycke, varsehlefvo de Maija, som
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satt på en Sten. Maija observerade äfven samtidigt Elsa,
sprang gladt emot henne och sade utan att först helsa: „jag
är nu på yäg tili er, för att rensa blomsterträdgården, säg,
fär jag kornina? 11

„Så roligt, att du slutligen kom, din mamma bar då
lofvat dig att få komina tili mig? 11

„God dag, kara barn, 11 atbröt modren, „hvarföre bar
du först i dag beslutat att bjelpa Elsa? hon bar hela länga
tiden väntat på dig 11

.

„Mamma gick bort tidigt i morgse med Eva 11
,

sade
Maija, och komraer icke bem förrän i afton och när bon gick
sade hon; „Maija, i dag fär du gå tili herrskapsbarnen11

.

„Hvad din mamma var snäll! 11 utropade Elsa. „Ser
du så jag har mycket blåbär i min rifva, mamma har lika
mycket om ej mer i sin och dessutom har jag ätit under
plockningen. Vet du, vi bruka koka en söt, god gröt utaf
dem; du skall få smaka i middag. Nu skola vi skynda hem,
blommorna i trädgården blifva glada, då vi hefria dem från
ogräset. Mamma, få vi springa förut? tag du min bär-
rifva!“

Modren blickade efter de båda barnen; lilla Maija hade
samma klädning soin hon för par veckor sedän erhållit,
men man kunde knappast mera urskilja hvilken fftrg tyget
haft, ty smutsen hade så genomträngt den. Det oordnade
håret var obetäckt och flög löst för vinden och de små' föt-
terna voro mycket nedsölade.

Huru ovårdad föreföll hon ej i bredd med Elsa, som
halft springande skyndade framåt på den ojemna skogsstigen.
Hon var iklädd en rödrutig bomullsklädning, skor och ljusa
strumpor samt bar på hufvudet en enkel halmhatt, under
hvilken tvenne långa, bruna hårflätor hängde längs ryggen.
Jag skall snygga upp det fattiga barnet än engång, tänkte
modren, det ljusa, stripiga håret skall blifva slätt kammadt
och det lilla ansigtet rent.
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Då de hemkommit, ville Elsa genast skynda med Maija
tili blombänkarne, men modren kallade dem tili sig och sade:
„Elsa, jag bar ännu en af dina klädningar, som kanske
kunde passa ät Maija. Förrän I börjen edert arbete, måste
lilla Maija putsa sig litet“. Just som Maija återvände för
att omklädas, bemärkte Elsas mor, att Lisa gick öfver gårds-
planen, Lisa kan just vara oss bebjelplig, tänkte hon, det
kan göra den unga flickan godt att bistå det fattiga barnet.

„Lisa“, ropade hon, „kom och hjelp Elsa och mig att
kläda om vårt lilla främmande“.

En hög rodnad betäckte Lisas ansigte, gerna skulle hon
nekat sin tjenst, men då frun, som just dagen förut skänkt
henne en vacker ny kattuns duk, bad derom, måste hon
hörsamma kallelsen och närmade sig derföre, ehuru något
dröjande. Lisa flck hemta vatten i tvättfatet, Elsa sprang
efter kam och handduk och modren framtog de nödiga klä-
derna.

Maija stod helt häpen och förvånad och kunde ej rått
fatta hvarom fråga var, men då Lisa, som trodde sig vara
obemärkt, något omildt tvättade hennes ansigte, stego tårar
i barnets ögon, „Lisa”, sade fru Lindqvist, som mycket
väl märkt flickans otålighet, „jag skall sjelf tvätta lilla
Maija, du tycks icke gifva din tjenst med vänligt sinne, sitt
du på pallen der och se på”.

Nu tvättades Maija af en kärleksfull hand, håret utred-
des likaså och då hon sedän blef fullklädd i den rena, blå
och hvita bomullsklädningen och det släta kattuns förklädet,
var det svårt att igenkänna det fattiga barnet från kojan.

Lisa, som sysslolös och något brydd, åsett Maijas på-
klädning, kände djup blygsel och ånger öfver sitt uppfö-
rande och tänkte för sig sjelf: frun anser sig ej för god
att hjelpa det smutsiga barnet, och Elsa ser riktigt lycklig
ut hvar gång hennes biträde behöfs. Lisa kände huru tå-
rarne ville frambryta, hennes hjerta slog häftigare än nå-
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gonsin „(ioda fru!" framstammade hon slutligen, medan
snyftningar ville qväfva hennes röst, „förlåt, förlåt mig, jag
skall aldrig mera vara elak emot de fattiga; „derefter skyn-
dade hon sig gråtande ut.

„Vet da Maija”, sade Elsa, efter en stunds tystnad,
„nn är du en riktigt nätt flicka; mamma, se huru söt hon
ser ut”.

„Ja, gifve GKid att barnen alltid ville vara snälla",
sade modren. Nu kunnen I gå tili edert arhete i träd-
gärden.

Med största ifver och intresse hortrensade de små flic-
korna ogräset ooh pratade derunder om allt möjligt, som
roade dem. Maija herättade att hennes mamma ibland var
så utan mat, att de om aftonen lingo lägga sig hungriga.
„Mor blir derföre stundom så ond, så ond på alla menniskor,
ty bönderna aro mycket elaka emot oss; mamma måste
mången gång arbeta mer än hon skulle orka”.

Elsa tyckte, att allt detta var mycket ängsligt, men
tänkte i sitt sinne, att om Maijas mor alltid emottagit hjelp
så otacksamt och ovänligt, som då hennes mamma ville
hjelpa dem, så var det ej att undra öfver, att alla drogo
sig undan för henne.

Elsas far och bror hemkommo frän flskarfärden med
en rik fångst af de präktigaste abborrar; de hade från tidigt
på morgonen värit ute, kände sig derföre ganska hungriga
och följde med synhart intresse tillrnstningarna för den sena
middagen.

Väinö var förtjust i hlåbärsgröten och sade, att Elsa
var en riktigt förståndig syster, som tänkt på hans favorit-
rätt och sjelf plockat bären dertill.

Lilla Maija undfägnades äfven med mat. Efter midda-
gen frågade Elsa sin bror, om hän hade lust att tillsammans
med henne följa hem Maija; „deras mamma är i dag
borta och kommer först senare i afton hem; jag skulle så
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gerna föra litet blommor tili deras stuga. De blommor vi
förra gången förde, förstodo de ej att ställa i vatten, utan
de vissnade derföre genast; nu kunde jag lära Maija buru
lion skall sköta om dem“.

„Om mamma ger lof, kommer jag gerna**, svarade
Väinö; bar du redan plockat blommorna?**

„Nej icke ännu, vi kunna alla tre utvälja vackra blom-
mor från trädgården. Mamma lofvade dessutom, att vi skulle
få gifva Maija ocb bennes syster hvar sin varmbulla; Sofl
bar ju bakat i köket“.

Blommorna plookades ooh med Maija begåfvo sig Elsa
ocb Väinö på väg. Maija, som nu kände sig bekant med
sinä bäda följeslagare, var liflig ocb glad under vägen ocb
hade sä mycket att heratta.

Då de framkommit, frågade Elsa om Maija hade nå-
got glas, hvari blommorna kunde ställas; de måste få stå i
vatten annars skulle de vissna.

Maija fann, efter mycket letande en butelj utan bals,
fyllde den med vatten ocb frågade om blommor kunde stå
i den.

„Den är ypperlig**, sade Väinö, „nu skola vi binda en
riktigt vacker bukett ocb sedän ställa blomvasen på bordet
under fönstret.

Då allt var ordnadt, ställde sig de tre barnen i mid-
ten af rummet, för att rätt kunna beundra sitt mästerverk.

„Vet du MaijaI*, sade Elsa, „blommorna kunde myc-
ket mera pryda er lilla stuga om fönstret vore klart. Nu,
då solen skiner genom rutan, skulle de stå som i guld“.

„Vi kunna nog försöka att tvätta en fönsterrnta**,
sade Maija.

„Tror du ej, att din mamma blir ledsen? Om ej, så
gif mig en trasa ocb litet vatten i ett tat, jag kan nog
tvätta**.
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iMaija hemtade hvardera och efter en liten stnnd var
fönsterrutan ren.

Maija hoppade och dansade, ty hon var så innerligt
glad, hela dagen hade värit för henne en underbart lycklig
dag. „Åck“, sade hon „nu först kan man riktigt se huru
vackra blommorna äro“.

Elsa torkade dammet frän bordet, sedän hon tvättat
fdnstret, och stälde buteljen derefter tillbaka på sin plats,
Öfver blommorna föll nu det klaraste solsken genom den
rentvättade fönsterrutan.

„Farväl Maija 11 , sade de, „helsa din mamma och bed
henne tillåta dig och Eva att en annan gäng besöka oss.
Sommaren lider redån mot sitt slnt och snart måste vi resa
bort från Peltosalmi. God natt nu Maija!"

Det fattiga barnet var ensamt, satte sig invid fönstret
och intogs af en behaglig kansia vid betraktandet af sol-
strålarnes lek mellan de mångfärgade välluktande blommorna
och omedvetet njöt hon af det ljus, soin inträngde genom
fönstret.

Qvälien framskred, solen hade redan sjunkit lägt i ve-
ster. Maija lutade sitt hufvud mot bordskanten och trött
efter dagens lek, insomnade hon djupt. Ett lycksaligt leende
spelade på den friska munnen och öfver det lilla rena an-
sigtet spred aftonsolen sitt purpursken. Modren, som värit
i tnngt arbete i byn hela dagen, steg med trötta steg upp-
för stugans trappa. Lilla Eva låg insomnad i hennes famn
och en toin matpåse hängde öfver axeln. Det var med en
lättnadens suck hon öppnade dörren. Vägen hade värit lång
från arbetsstället och hon kände sig nöjd att hafva uppnått
hemmets tröskel. Inkommen i stugan ville hon skynda fram
tili sängen för att deri nedlägga sitt sofvande barn, men då
hennes blick föll på Maija och blommorna på bordet, stad-
nade hon, ty oemotståndligt uppväckte denna syn länge
förqväfda minnen i hennes själ. „0! min Gud“, framhviskade
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hon öfverväldigad, „äfven jag har engång i tiden värit ett
oskyldigt barn åt en fattig mor, hon ville alltid lära mig
förnöjsamhet och kärlek, men huru bar jag ej bortglömt
allt detta i pröfningens dagar. Fattig är jag och allena
med minä små barn, men jag har värit så upptagen af tau-
ken på min egen olycka; de små, som Gud gifvit mig,
skulle redan länge hafva behöft en annan vård än jag gif-
vit dem“.

Tårarna strömmade utför den fattiga qvinnans kinder
och sin lilla sofvande flicka nedlade hon med större ömhet
än hon under långa tider slösat på henne. Det var som
om ett ljus uppgått för henne; hon fann i denna stnnd huru
hon försummat alla pligter mot hem och barn, och insäg
bedröfvad att hennes lilla stuga var ytterst oordentlig, samt
beslöt att utan uppskof iordningställa sinä barns hem.

„I denna smuts kan man verkligen glömma att Gud
låter sin soi lysa på fattiga och rika, goda och onda men-
niskor“, suckade hon. „De små blommorna, hvilka stå der-
borta vid fönstret och villfremmande menniskors kärlek mot
mitt fattiga barn hafva denna afton predikat för mitt sam-
vete. Åck gode Gud bistå mig!“ utropade hon och ned-
sjönk på sinä knän, Jag vill från denna stnnd med Din
hjelp begynna ett nytt lif; minä sorger hvilka Du sändt mig
tili pröfning för mitt hårda sinne, skola ej mera förbittra
mig, nej, nej, barnen måste få lära sig, att lifvet bjuder
alla menniskor mycket godt, blott man tidigt lär sig att
mottaga allt från Padershanden 11

.

Ett är sednare ntflyttade åter familjen Lindqvist tili
Peltosalmi. Midsommarhelgen var inne, möjor prydde hvarje
hera på landet och glädje och trefnad mötte en öfverallt.
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Väinö ooh Elsa ville gerna se liuru midsommaren mot-
tagits i den lilla grå stugan. Den fattiga modren hade
soramaren förut den sista tiden af deras vistelse pä
landet blifvit mycket förändrad; Elsa och hennes bror un-
drade om hon ännu denna sommar var sådan de lemnat
henne pä hösten de frågade derföre sin mor om de flnge
gå tili Maijas och Eväs hem.

„Jag ämnade just föreslå er ett besök hos dem; äfven
mamma längtar tili skogsstngan i år; kommen minä barn,
så skola vi följas åt“.

„Det blir roligt att se dem åter“, sade Elsa, „blom-
fröna vi sände tili dem i vintras hafva kanske redan grott:
i Lisas trädgärd, dit jag sprang strax efter det vi fram-
kommo i dag, syntes små plantor, hon får nog tidigt blom-
mor denna sommar 11

.

~Vet du Väinö“, sade Elsa, medan de vandrade längs
skogsstigen, „jag föreställer mig, att det nu är rent sopadt
omkring trappan och friska granrisqvistar framför ingängen.
Väinö, del har du lärt dem“.

„Och genom fönsterrutan kan visst solen blicka in i en
städad stuga“, svarade Väinö.

„Mamma, kanske hafva Maija och Eva de klädningar
pä sig, som du skänkte dem tili julklapp11 .

Den lilla, grå stugan i skogen skymtade fram mellan
träden. Fru Lindqvist med sinä barn stadnade. Endast
några steg skiljde dem ifräh det fattiga hemmet, pä hvars
innevånare de hela vintern med deltagande och intresse hade
fänkt. De kunde ju niöjligen blifva bedragna i sin före-
ställning, att allt vore förändradt tili ett bättre sedän de
sist sågo dem. Kanske lefde den fattiga modren med sinä
barn i samma elände som förr.

„Mamma!“ utropade Elsa plötsligt, „der ser jag Mai-
jas och Eväs mor, hon stär på trappan. Och hvem sitter
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bredvid henne med Eva i famneu? Maija är det ej, lion
sitter inidt emot".

„Minsami tror jag ej, att det är gårdens Lisa", sade
Väinö, som jemte sin syster blickade nyfiket på de personer,
hvilka grupperat sig ntanför den lilla stugudörren. ~Lisa
bar visst hemtat med sig de goda smörgåsarne med ost
uppä, som Maija och Eva äta“.

„Mamma, mamma11
, jublade syskonen, „de se alla så

lyckliga nt!“
, Ja, Grnd väre lofvad, så tycks det verkligen vara”.

„God afton”, helsade fru Lindqvist och trädde fram.
Elsa och Väinö sprungo gladt emot de fattiga barnen.

„Herrskapet har dä i dag äterkommit tili vår by“,
sade Maijas moder, „Gnd väre tack för det! Kanske fär
jag bjuda herrskapet in i min stuga; vi hafva ja helg, tili
ocli med hos oss u.

Kunde det verkligen vara samma stuga Elsa och Väinö
för ett år sedän besökte? Solen kastade sitt skimrande sken
genom de rena fönsterrntorna, löfqvistar hängde i tak- och
vägg- springorna, golfvet var beströdt med enris och ängens
vilda blommor ooh den förr så sotiga spiseln stod nn hvit
i sin knut.

Maija och Eva voro snyggt klädda och öfver deras
moders fårade anlete lyste en inre frid. „Guds vägar äro
icke våra vägar 11 , sade den fattiga qvinnan „Han, den
barmhertige, kailar och söker oss alla, den ena menniskan
genom sorg, den andra genom glädje. Afven jag har under
mitt lif mången gång blifvit kallad, men ntan att jag hört
Hans röst. Då sände Hän ett barn med en knippe af det
gräs, som i dag blommar och i morgon afmejas, och en med-
menniska, som gjorde barmhertighet ntan tanke på lön och
detta blef, Gndi lof, min räddning 11 .

Barnen hade framletat leksaker från vrån, de förstodo
hvarandra.
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Också Lisa närmade sig dem. Som van hade hon säll-
skapat hela vintein i skogsstugan —, hon hade hållit sitt
löfte; mot de fattiga var hon aldrig mera ovänlig ooh hade
sjelf funnit mycken lycka af den kärlek de små fattiga bar-
nen gåfvo henne i gengäld.

Lilla Elsas blommor hade uppfyllt en god mission, det
kunde hvar och en se.

På fönsterbrädet stod den bristfälliga huteljen med
vilda blommor, solen kysste dem och skickade sinä varma
strålar längs golfvet. Der fann den barnen, de voro ju äfven
blommor. Solen var nöjd, värmde de små och spred ljus
och lif öfver blommor och barn i den låga stugan i skogen.
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?;))å en egendom invid Saimens Strand uppvexte lilla Sigrid.
, Hon var endast fem år gammal och flck leka dagen

lång. Om somrarne brukade lion laga åt sig små blomster-
sängar ute på sandgångarne i sin pappas Stora trädgård ocli
dä höstens regn och vinterns köld liindrade henne att vistas
nte, lekte hon med dockor och leksaker i barnkammaren.

En dag skänkte Sigrids mamma henne en liten grå
kisse. Förtjust att få en lekkamrat tackade Sigrid och be-
slöt genast att kalla henne Mirri. Mången afton insomnade
Mirri i Sigrids fanin; kissen var mjuk och len som ett sil-
kesnystan och Sigrid fann stort nöje i att vyssja henne såsom
ett litet barn. Sigrid hade lärt sig flere små visor och i
synnerhet då hon sjöng:

„Sof minä guldögon, sof minä små“ o. s. v.
tyckte hon att Mirri somnade som ett litet oskyldigt barn;
då kunde Sigrid långa stunder sitta helt stilla, för att
ej väcka sin älskling.

„Mamma“, frågade Sigrid en dag, „får jag sy åt Mirri
ett vackert halsband ? Jag kan ju redan brodera litet på
kanava; mamma kommer ju ihåg att jag sydde ut en dyna
tili julen. Hjelper mamma mig, så tror jag visst att Mirri
kan få sig ett halsband, det vore så roligt“.

„Gerna, min älskling", svarade modren och iordning-
ställde genast det lilla arbetet.

9
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Lilla Sigrid satt på pallen bredvid sin mamma och
sydde flitigt. Grarn hade hon i en liten korg och snart
framträdde de vackra färgerna i ljusblåa stjernor och gula
ränder på det lilla halsbandet och togo sig mycket hra nt.

Sigrid, som var öfvertygad att halsbandet sknlle kläda
heanes Mirri alldeles otroligt, sade, då arbetet låg färdig-
sydt i hennes knä; „jag tycker, att Mirri skall blifva som
en liten prinsessa i bredd med de öfriga kissorna i byn, alla
måste nn beundra henne“.

Mirri sof i god ro på sin mjuka dyna och blef helt
skrämd, då Sigrid plötsligt väckte sin älskling och fåste det
vackra bandet om haisen. Sedän Mirri morgnat sig en stund
och funnit, att det var den lilla flickan, som stod bredvid
henne, lugnade hon sig dock snart, sträckte nt sin silkeslena
tass, skuttade ned på maltan och betraktade med förnöjelse
sin hals i den Stora spegeln vid väggen. Mirri kände knappt
igen sig sjelf; det vackra halsbandet gjorde i hennes
tycke en synnerlig effekt.

„Jag inser tydligt det Stora värde man tyckes sätta
på mig“, tänkte kissen för sig sjelf; „jag ser riktigt fin
och förnäm nt; ingen annan af mitt slägte här på orien har
kunnat göra sig förtjent af en sådan prydnad 11 .

Sigrid sprang öch lekte med sin kisse och roade voro de
båda. „Marama“, sade barnet, „se för ali del huru söt min
Mirri är“. Modren nickade blfall, ty barnets och kattens
lek var verkligen treflig att betrakta. Sigrid, med sinä ro-
siga kinder och guldgula lockar, uppbjöd ali sin förmåga
för att i någon mon kunna eftergöra kattens otaliga krum-
språng och Mirri följde med spänd uppmärksamhet barnets
minsta rörelse för att hålla sig färdig att i viga språng
kasta sig öfver den boll, Sigrid rullade längs golfvet.
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Nere i stugan, der gårdens tjenare vistades, funnos
två kattor, men dessa voro helt olika den lilla Mirri. Stora
och grofva, sölade de sig ofta i den sotiga spiseln eller ja-
gade efter råttor och möss i fähuset.

Då Sigrid tröttnade att leka med sin lilla vän, gick
Mirri ned i stugan på en stund för att visa för de an-
dra kattorna, hurn fin hon blifvit.

„Ehuru jag är en kisse“, tänkte Mirri, „förstår jag
nog att Sigrid och hennes mamma anse mig vacker och
fin. Jag längtar att emottaga ladugårdskattornas hyllning.
Mosse och Likri hafva aldrig ens drömt om ett sådant hals-
band, soin jag nn eger. Jag föreställer mig att deras om-
döme om min person skall utfalla synnerligen fördelaktigt,
dä de se att jag förtjenat denna utmärkelse 11 .

Under dylika angenäma sjelfbetraktelser inträdde Mirri
i stugan. De Stora kattorna, hvilka just slntat sin goda
måltid, voro vid temligen sällskapligt lynne ooh snurrade
en välkomsthelsning åt Mirri, som i mjuka böjningar krökte
sin lilla kropp, dä hon inträdde genom den öppnade dörren
och som på‘ allt sätt sökte, utan att dock låtsa göra det,
fästa de stora kattornas uppmärksamhet på det vackra hals-
bandet. Mirri såg verkligen fin och behaglig ut, men un-
derligt nog tycktes hvarken Mosse eller Likri observera
halsbandet eller förstå sig på att beundra den lilla skönhe-
ten, utan frågade endast med myoken vänlighet om Mirri
möjligen blifvit utestängd och nu för natten ville dela deras
varma sofplats i spiseln.

„lltestängd och plats i spiseln! 11 utropade Mirri i stör-
sta förvåning „tror ni verkligen att Sigrid skulle tillåta
sig att gå tili sängs innan hon förvissat sig om att jag in-
somnat? Nej, godt folk, det har aldrig skett och kommer
aldrig att ske. Den plats i spiseln ni i er enfald erbjudit
mig, måste jag afslå, „tillade hon med ett högdraget
jamande. „Trou I då verkligen att jag, herrgårds-
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Mirri, kimde nedlåta mig att hvila i den sotiga spiseln, fy
då! Öppnen edra sömniga ögon och kasien en blick på mig.
Hvad sägs om delta vackra band, som omslnter min hals?
I bören veta att delta är ett utraärkelsetecken och ntvisar
att jag är för mer an andra kattor“.

„Ja så, jamar du på den ton“, sade de Stora kattorna,
„då kan du gerna söka dig en annan plats; vi sakna dig in-
galunda, jo, jo, lättja föder högmod, det är af gammalt kändt.
Skulle du, som vi, om dagen spänna efter rättorna i fähuset,
kunde du minsann lära dig att sätta värde på en vartu spi-
selvrå för natten, men latmask, hvad månne du egentligen
yfves öfver? Om ett litet barn skänkt dig en grannlåt att
bära om haisen, tror du dig dermed kunna inbilla förstån-
diga erfarna kattor att du sjelf genom någon särdeles hand-
ling förtjenat dig bandstumpen ? Nej du, det lyckas aldrig; gå
nt bland kattungarna och heratta för dem sådant, de kunna
möjligen med intresse åhöra dig; här väcker du endast åt-
löje. Men så är det; när man som du uppfostras af ett
barn, låter man lätt inbilla sig alla möjliga dumheter.
Skulle Likri och jag ledas af samma lilla barnahand som
du, vore vi ingalunda nöjda med lifvet, ty en sådan liten
värdinna, hon passar ej för Moka kattor. Tacka vet jag la-
dugårdsflickorna, de förstå sig på att värdera dugliga rått-
jägare. Du orkar sjelf ingenting och likaså är det med din
värdinna. Med dig vilja vi ingenting hafva att göra, gå
du sockernos tili dina fina gemak; så varrat som vi, har du
dock aldrig der“.

Dermed hoppade de båda ladugårdskattorna upp i spi-
seln utan att vidare skänka Mirri någon uppmärksamhet.

Mirri, utom sig af vrede, svängde på svansen och medan
hon närmade sig dörren sade hon:

„Det lönar visst ej mödan att spilla ett ord på er,
men jag vill dock upplysa er om den Stora villfarelse, livari
I lefven, då I tron, att kattor icke hafva annan sysselsätt-
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ning an rättjagt. Jag ömkar mig verkligen öfver er in-
skränkthet och ringa verldserfarenhet. Blicken omkring er i
verlden och i skolen finna att det flnnes många och mycket
olika kattslägten här på jorden. Det slägte, tili hvilket I
håda hören, är det simpla arbetsslägtet. I gören derföre
eder pligt, då I icke låten rättor och möss öfversvämma en
gård, det medger jag, men sägen, kan eder raggiga pels
jemföras med min flna, silkeslena hud? Jag räknar mig tili
det utmärkta angora slägtet och. frågen hvem I viljen, så
skolen I erfara, att denna slägt alltid uträttat det arhete,
hvartill fordras ett högre hildningstadium. Jag vet att hvad
jag nu förklarat för er icke ens hlifvit nppfattadt, men jag.
tvår minä tassar, jag har ätminstone försökt mitt hästa för
att öppna edra försoffade ögon“.

Så snart Mirri åter var ute, hade hon svårt att
smälta de stora kattornas hän. „En liten värdinna kallade
de Sigrid och mig en lat sockernos, det var ohelefvadt och
det skall jag ej så lätt glömma. Men de aro så råa och
dumma och förstå sig alls ej på det högre, finare lifvet.
Jag riktigt föraktar de stackrarne. Men förargligt är det
också att icke frnn sjelf håller mig tili sin favoritkatt, nog
kan det verkligen se märkvärdigt ut i de lägre kattornas
ögon, att jag endast har ett barn tili värdinna. Jag tänker
respekten vore annorlnnda om de såge, att äfven frnn mer
visade, hvilket värde hon sätter på mig“.

Sälnnda uppretande sig sjelf skyndade Mirri in i num-
met, der hon obemärkt hoppade på den för hennes räkning
iordningställda inhjudande dynan. Hon täckte sin lilla nos
med framtassärne och inbillade sig sålunda vara väl dold
för den intrippande Sigridi

Men Sigrid, som icke anade Mirris känslor, sprang
rakt fram tili sin älskling. „Du låtsar sofva“, sade hon; „det
vet jag bestämdt, tag vackert bort din lilla tass och låt mig
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hålla af dig. Jag tror du vill krångla fram med nosen ge-
nast, att jag får kyssa dig“.

Huru mängen gång hade icke Mirri under lek försökt
att gömma sig för Sigrid, slutet kade alltid blifvit att kät-
ten med låtsadt våld utburits af den lilla fliokan i matsalen,
der ett sockerbröd doppadt i grädde väntade henne, Men
uppretad i sitt lilla kisshjerta som Mirri nn var, ville hon
ingalunda tillåta Sigrid att ens röra sig, ty de Stora kattor-
nas hän nere i stngan öfver den lilla värdinnan och den lata
sockernosen uppfyllde kattens sinne helt och hället, så att hon,
då Sigrid slutligen ville npplyfta henne på sinä armar, frä-
ste och klöste barnet i ansigtet.

Förskräckt lemnade Sigrid sin van och med under-
tryckt gråt skyndade hon tili sin mamma.

„Hvad fattas kätten ?“ utropade modren bekymrad
och borttorkade det framsipprande blodet från bärnets kin-
der. ~Det ser minsann ut som skulle vår vänlighet gjort
Mirri högmodig; men det skall snart blifva annorlunda; ännu
denna afton tar jag bort det vackra halsbandet och skickar
Mirri ner i stngan, der hon får sällskapa med ladngårds-
kattorna.

„Söta mamma", bad Sigrid gråtande, „vi kuuna ju
för denna gång förlåta min lilla kisse, kanske hon no g för-
bättrar sig, säg, kuuna vi ej förlåta ?“

„Nej, mitt älskade barn, en ond kisse kunna vi icke
hålla här uppe hos oss, den måste bort“.

Det vackra halsbandet borttogs från Mirri och Greta,
Sigrids sköterska, flck ännu samma afton föra kätten tili
stngan.

De båda Stora kattorna hade i ali sköns ro insomnat
och knnde icke ana att Mirri, som skrutit med sin finare
härkomst, nu satt murrig och fnurrig i en knut på stugu-
bänken, långt från fina gemak och sidendynor.

Tidigt följande morgon såg Mirri ladugårdsflickorua
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bege sig tili fähnset åtföljda af de Stora kattorna, som med
gladt sinne tycktes börja dagens arbete. Köksan på-
tände en sprakande brasa och 1 den sotiga kaffepannan ko-
kade hon den sköna raorgondrycken.

Mirri, ovan vid rnm, sofställe och omgifning, hade pä
hela natten icke fått en blund i sinä ögon. Med största
förakt och ömkan hade hon fortfarande följt de Stora kat-
tornas rörelser under denna morgonstund. „Ännu några
timmar är jag tvungen att vistas här”, tänkte hon. “När
Sigrid vaknar, vet jag nog att hon saknar mig och då blir
jag efterskickad. Oklokt uppförde jag mig i går aftse, då
jag för barnet visade min häftighet; men hvem vet om det
ej kan medföra den fördelen, att frnn nu sjelf inser att hon
egentiigen bör vara min värdinna. ttDet lins intet ondt, som
icke medför nägot godt“, är ja ett talesätt bland menniskor;
jag vill hoppas att det äfven har någon tillämpning på oss
kattor, ty ingalunda vågar den förständiga frnn mera lemna
mig helt och hållet ät Sigrid“.

Par timmar förflöto, ladugärdsflickorna och det öfriga
arbetsfolket hade druckit sitt morgonkafife, äfven Mosse och
Likri syntes i stugan och dock väntade Mirri allt ännu få-
fängt på bud från Sigrid. „Hvad skall detta betyda”, tänkte
den bortskämda kätten. „Jag börjar kanna hunger, den varma
mjölken med hvetehullan, som Sigrid alla morgnar delar
med mig, skall sraaka mig rätt godt; men frukosttiden är
ju snart inne och ännu kommer den försumliga Greta ej för
att afhemta mig".

„Kajsa, har dn gifvit mat åt alla tre kattorna?” frå-
gade en af tjensteflickorna af köksan. „Dn mins väl att
herrskapskatten blifvit vår nu; den lilla stackarn lär nog
minsann få kanna skilnaden på kosten här och deruppe hos
lilla Sigrid".

Jag hade helt och hållet glömt den lilla flnheten, hvad
månne det också tjenar tili att uppföda en så’n der?
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För oss blir det hra besvärligt att hålla den i köket,
jag tycker det vore bäst att göra sig af med den. Mosse
ooh Likri dem kallan jag rara kattoi-, de förtjena nog ma-
ten. Sen de kommo tili gården hafva hvarken möss eller rät-
tor värit synliga”. Ooh så strök Kajsa sinä favoriter längs
ryggen och de i sin tur spunno ooh böjde sig vid den kraf-
tiga ömhetsbetygelsen.

Efter denna Mirris första dag i stugan följde mänga
dylika. Mirri hade insett att bon verkligen blifvit öfver-
gifven af Sigrid, men tyckte sig det oaktadt allt ännu vara
den lina kätten, som ingalunda kunde sällskapa med de
räa ladugårdskattorna. Af den mat, som livarje dag
bjöds, begagnade bon sig just jenit så mycket, att bon
kunde lefva.

Mirri hade derföre magrat mycket. Då bon trodde
sig obemärkt, syntes det tydligt huru mycket bon saknade
sitt fordna lif.

De Stora kattorna brukade ofta med deltagande be-
trakta henne, ja de hade tili och med, glömmande Mirris
fordna stolthet, mången ruskig böstaftou försökt öfverlala
den lilla kissen att komina och varma sig i deras sköna
spiselvrå; men som ali deras vänligbet med högmod och
hårdhet tillbakavisades, upphörde de godhjertade ladugårds-
kattorna slutligen att bemärka Mirri.

Yintern hade redan inträdt, den hvita snön betäckte
marken och i folkets stuga var mycket kalit. Mirri satt
hopkrumpen i sin knut på bänken, ty bon hade flere dagar
känt den svåraste iskyla och nu hade hon dessutom värk i
hela sin lilla kropp; en sjnkdom tycktes smyga sig öfver henne.
a Ack”, tänkte hon för sig sjelf,

B aldrig föreställde jag mig att
det skulle blifva så här svårt att lefva, jag inser nu att jag
förtjent detta svära straff för allt mitt Stora högmod, jag har
inbillat mig att såväl menniskor som djur mäste älska
mig och derföre har jag med öfvermod bortstött den vän-
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lighet, som de goda ladugårdskattorna visat mig jag
arma, nn finner jag först huru ringa jag är. De Stora kat-
torna se ej ens mera på mig och tjensteflickorna skuffa och
snäsa mig, blott jag kommer i deras väg. Ja, ja, hvad det
käns tungt att inse, att man sjelf värit orsaken tili sin
olycka. Huru god var ej Sigrid alltid förr mot mig; vore
det en möjlighet att erhålla hennes förlåtelse, så kunde jag
dö med lugn”. Vid dessa tankar gret lilla Mirri såsom
kissorna bruka och tårarna, som flöto i ymnighet, tycktes
likasom bortskölja den sista återstoden af högmod i den
lilla kissens hjerta.

Folket hade samlats i stugan, der qvällsvarden vän-

tade dem. Kattorna intogo sinä vanliga sofplatser, köksan
släckte elden i spiseln och hvar och en uppsökte sitt läger

för natten. Alit blef tyst och stilla, Mirri var den enda,
som icke kunde sofva. Hon plägades af svår smärta och olid-
lig törst; på spiselkanten visste hon att de Stora kattornas

mjölkkopp stod, hon hoppade derföre försigtigt ner från han-

hen och närmade sig med längsamma, rädda steg spiseln och
förtärde med begärlighet den mjölk, som der fans.

Likri, som. var en påpasslig katt, vaknade vid bullret
och trodde först att något möss vågat sig i närheten; men,
då hon märkte att det var Mirri, frågade hon helt vänligt:

„är du sjuk? Du ser så frusen ut, stackars liten, kryp hit
invid mig, jag skall varma dig, och lefva vi tili morgonda-
gen, skall du siippa med mig tili fähuset och der får du
dricka varm mjölk, det skall nog göra dig kry igen“.

Den fina förnäma Mirri kände sig tacksam öfver in-
bjudningen och lade sig gerna bredvid de „råa, dumma” la-
dugårdskattorna! Ack, huru välgörande var det ej för hen-
nes stela kropp att få ligga i den varma spiseln. Djup
ånger och blygsel kände hon öfver sitt förra uppförande.

Då morgonen grydde, skyndade Mirri så godt hon or-
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kade med de Stora kattorna tili fähuset, der hon fick dricka
varm mjölk, soin mycket stärkte henne.

Mosse frågade, då de återvände in, om ej Mirri nn
förstod att det kunde vara skönt att ega en varm spiselvrå
för natten, sedän man om dagen uträttat ett nyttigt arbete.
„Ser du min van”, fortsatte hän, „om man vill vara nöjd
och lycklig med sin lott här i verlden, så hör man arheta
och vara anspråkslös; med högmod kommer man ej långt".

„Jo, jo, kara Mosse och Likri”, sade Mirri, „slutligen
har jag nu insett huru mycket bättre ni ären än jag. Kun-
nen I förlåta mig alla de gånger jag värit dum emot eder,
säg kunnen I det?”

Det hafva vi långt för detta gjort, sade de bäda Stora
kattorna.

„Äck”, suckade Mirri11
, skulle jag äfven kunna få

säga Sigrid, huru jag ångrar mitt uppförande mot henne och
erhålla hennes förlåtelse, då skulle jag blifva lugn och kan-
ske ännu duga tili något här i verlden".

Men låtom oss nu blicka in tili lilla Sigrid, hade hon
alls ledsamt efter sin lilla Mirri?

Sin lekkamrat hade hon visst tili en början mycket
saknat; men nu, då det var vinter, hade hennes pappa gif-
vit henne en kälke, med hvilken hon långa stunder fick roa
sig ute på skrinnbacken och detta hade tili en del ersatt
förlusten af hennes kisse.

En dag sken solen på den nyfallna snön, som glit-
trande och mjuk låg öfver marken. Sigrids mamma hade
tillåtit barnet att vara ute en stund. Flickan åkte, glad
sora en fågel, på sin kälke ned för backen, så att snön

yrde omkring henne.



Huru Mirri blef snäll. 139

Mirri, som satt sig i ett af stugans fönster, äsåg Sig-
rids skrinning. „Huru har det värit möjligt att jag kun-
nat vara högmodig ooh elak mot detta älskliga barn“, sue-
kade lion för sig sjelf. „Ack, om det nu vore som förr,
att jag finge springa i kapp med kaiken och hon med sitt
klingande skratt skulle uppmuntra minä skutt: aldrig, al-
drig mer får jag väl ens tala tili henne!” Och lilla stac-
kars Mirri gret och jämrade sig högt.

Likri inkom i detsamma och hoppade, då hon märkte
Mirris sorg, upp tili henne samt hörjade öfvertala Mirri
att passa på tillfället och just nu hedja Sigrid om för-
låtelse. Barnet har ej ett hårdt sinne, hon skall nog Anna
att du djupt ångrat dig.

„Om jag hlott vågade“, klagade Mirri, Jag anser
mig icke ens ega rättighet att sitta och betrakta hennes
lek, huru skall jag då knnna tilltala henne sjelf.

„Försök blott“, uppmuntrade Likri, „nu står dörren
på glänt, koin jag skall följa dig“.

Likri, den goda kätten, öfvertalade sålunda Mirri, och
om en stnnd hade de uppnått hacken der Sigrid skrann.

„Hvad sep jag“, utropade barnet, „är det ej min lilla
Mirri? så när hade jag icke känt igen dig mer. Ack, huru

du ser ut, stackars liteu kisse!”
„Mjau, mjau“, jamade Mirri och såg så ängslig ut.

„.Taså, du ber mig förlåta dig“.
„Mjau, mjau“, forsatte Mirri.
„Du lilla älskling“, utropade Sigrid, „aek, kom hit i

min famn, du ser så sjuk ut; men nej, jag minns ju att
mamma förhjudit mig att röra dig, du var ju engång så
dum emot mig“.

„Ja, det var jag visst", sade Mirri på kisspråket",
men om du kan förlåta mig, skall jag härefter aldrig vara
annat än snäll. O, säg! kan du förlåta mig?“
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Sigrid kände så tydligt i detta ögonblick, kuru mycket
hon dock hade saknat sin lilla kisse; hon skyndade derföre
in i boningshuset tili sin mamma och berättado om allt
hvad Mirri nu sagt henne och burn sjuk den anna kissen
såg at.

„Mamma får jag ej förlåta lilla Mirri och taga min
vän tillbaka igen?“

„Gerna mitt barn, om Mirri lofvar bättring, ty alla,
som ångra sinä fel, måste man förlåta, såväl menniskor som
djur“.

Sigrids glädje stod högt i tak, då hon återflck sin
Mirri. Det vackra halsbandel prydde på nytt kissens hals,
men aldrig mera frestade detta Mirri tili högmod.

Med ladugårdskattorna såg man Sigrids kisse mången
gång sällskapa och som hon af dem lärt sig Anna nöje
i arbete, fångade Mirri i kökskontoret råttor och möss om
dagarna och flck efter slutadt arbete på aftnarna leka med
lilla Sigrid, då det utgjorde en stor fröjd att äse deras öm-
sesidiga glädje.

Genom straffet hade Mirri blifvit en snäll kisse. Alla
höllo nu af henne och sjelf var hon glad och tacksam att
Sigrid åter upptagit henne. Likasom förr var Mirri såväl
i sorg som glädje Sigrids förtrognaste vän. Den lilla kät-
ten kände att hon blifvit förlåten af sin lilla älskliga vär-
dinna och vissheten härom nppfyllde kisshjertat med den
innerligaste tacksamhetskänsla.

De länga vinteraftnarna, då brasan upplyste det stora
hvardagsrummet, lät modren mången gång sitt arbete hvila
och blickade med förnöjelse på barnet och kätten, hvilka i
mantra språng lekte tillsammans. Det var roligt att lilla
Mirri hade återkommit och isynnerhet då man såg, huru
snäll den lilla kissen blifvit.

Sigrid närmade sig sin moder och Mirri hoppade upp
i hennes famn; de små lekkamraterna hade tröttnat vid
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leken, „Mamma“, sade barnet, „kyss mig ooh smek Mirri,
då sorana vi båda, så godt tili natten och vakna i morgon
glada tili en ny dag med nytt arbete och ny lek.”

Hvardera flngo sin del och pä så sätt slutades afton
efter afton i detta lyckliga hem. Och nn slutar äfven sagan
om Sigrid och hennes Mirri.
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