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Denna lag talar tili oss genom en röst inom
oss, som säger oss, om det vi göra är rätt ellei-
orätt. Den menniska hai- ännu icke lefvat, som
kan säga att hon aldi-ig förnummit denna röst,
förutsatt att hon egt sinä sinnens fulla bruk.

Hvem af oss hai- icke förnummit en varnan-
de, ogillande stämma, hvilken likasom velat hejda
oss, dä vi värit pä väg att begä en handling,
som vårt förnuft och vär kansia måste erkänna
säsom dälig? Hvilken har icke, efter begäendet af
en sädan handling, hört henne kraftigt mana tili
ånger och bättring?

Om vi ämnat begä ellei- ännu mera
verkligen begätt en sjelfvisk och kärlekslös hand-
ling; om vi t. ex. skaffät oss ett nöje ellei- en
fördel pä en annans hekostnad, kuuna vi väl dä
möta hans blick utan en kansia af blygsel och
förebräelse?

Ett är säkert: icke är det den oförderfvade
som kan det.

Om vi deremot med allvar och nit användt
en stund tili vär själs odling ellei- tili en nyttig
verksamhet, om vi utan sjelfviska biafsigter, d.
v. s. utan underförstädd beräkning pä egen för-
del, beredt en medmenniska nägon glädje ellei-
nytta, dä har den inre rösten ett bifall att skän-
ka oss, som fyller vårt hjerta med en verkligare
och varmare lycka än nägon annan fröjd kan
förskaftä oss.
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Omedgörlig som den är, denna röst, läter
den icke pä nägot vis jemka med sig.

Hvad är den?
Hvarifrän komnier den?
Yi förnimma den icke med vära öron, utan

med vär själ.
Den kommer icke från nägot som vi konna

se och taga nti.
Är den dä måhända endast en inbillning?
Ack nej! Det som i ena fallet kan skänka

oss ett lugn och en tillfredsställelse, som ingen-
ting i verlden kan beröfva oss, och i andra fal-
let förörsaka oss en oro och ett qval, som hvar-
ken rikedomar eller njutningar kumia befria oss
ifrån nog mäste det vara verkligt.

Dä denna röst icke kommer frän nägot, som
är utom oss, mäste den komina ur det innersta
djupet af vär egen själ.

Hos oss finnes en gnista af gudomlig art,
en sträle af gudomligt ljus. Gud är icke längt
borta ifrän oss. Hän är närvarande i alla va-
relser och ting i naturen, säväl som i vär själ:
men vi konna förnimma hans närvaro och höra
hans röst. Om vi lyssna tili denna röst och
lefva efter den lag om hvilken den vittnar, d. v.
s. hafva aktning för värt menniskovärde och söka
akta och älska andra säsom oss sjelfva; dä skola
vi höra den allt tydligare. Yid allt fårre till-
fällen, der vi konna handia pä mer än ett sätt
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skall det synas oss likgiltigt i moraliskt hän-
seende kuru vi väljä. Yi skola firma att vi hafva
en uppgift att fylla i hvarje stund af värt lif,
en uppgift som vi icke ega rätt att undandraga
oss. Detta skall likväl icke kannas säsom nägot
tväng, ty de fordringar den inre rösten ställer tili
oss aro alla sädana, som motsvara vära ädlaste
kansioi - och böjelser, och att kumia rätt uppfatta
och hörsamma den blir slutligen vär själs högsta
behof, hennes innerligaste längtan.

Men om vi icke gifva akt pä och icke värda
oss om att lyda denna röst, dä skola vi smänin-
gom höra den allt svagare. Vid allt tiera tilltäl-
len i värt lif skall det synas oss likgiltigt, i mo-
raliskt hänseende, om vi handia pä det ellei- det
sättet. Tili slut skola vi knappast i nägot fall
erkänna oss hafva en bestämd pligt att nppfylla.
Verldens omdöme skall alltmera träda i stället
för värt eget medvetandes vittnesbörd, och synas
oss mera värdt hörsamhet än Guds röst i värt
hjerta. Känslan af Guds närvaro skall blifva allt
svagare hos oss, och det skall slutligen synas
oss som om Hän droge sig tillbaka frän oss i
ett aflägset fjerran och blefve fremmande för oss.
Värt tai, vära gerningar skola bära vittne derom.

Mä vi derför vörda de gudomliga lagarne
för menniskolifvet och de inre röster som vittua
om dera!

Om värt lif skall blifva sannt rnenskligt
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ett lif med Gud eller blott skuggbilden af ett
menskligt lif ett lif utan Gud; det beror helt
och liållet pä om vi uppfatta och hörsamma den
gudomliga röst i vårt inre, som ri kalla samvete.
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Ä,

lenniskan spår och Gud rår.

„Ack hvad här är vackert och friskt och
herrligtP1

„Gudomligt, Anna lilla!'11

„Och sä roligt att du blir femton är i dag.
Tycker du inte att det är märkvärdigt, Thora? 11

„Jo, sä märkvärdigt att det alls icke är för
mycket att det är ett sädant välsignadt väder,
som det är. Hej, hopp, systeri Fort nu spring
i kapp med mig, sä jag fär se dina sexton är
tynga mer än minä femton. Ja minsann,
ha, ha, ha, Anna blef efter!11

Det är icke godt att pästä att Thora hade
rätt i att vädret var tillstäldt för hennes skull,
men visst är att det var vackert; ty solen sken
klar och strälande pä en himmel sä pass blå
som möjligen kan bestäs oss nordbor i Jannari
mänad, snön glittrade och träd och buskar togo
sig förtjusande nt med det lätta, hvita doket, fast-
än de icke voro mer lik sig se’n i sornras, än
om de pyntat sig för att gå pä maskeradbal.

i
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De bäda systrarna sägo ocksä sota och behag-
Jiga ut.

Sedän den femtonäriga narrat systern att
springa med sig, och gladt sig ät sin triumf gin-
go systrarna arin i arm tillbaka genom den lån-
ga, vackra alleen som förde fram tili den s. k.
borggården pä Stjernhof, deras föräldrars stät-
liga egendom. Att flickorna voro förtroliga man-
ner hördes lätt af deras samtal.

„Vet dn hvad jag gär och tänker pä Anna? 11

„Nej, kara du, det lär inte vara godt för
inig att ha reda pä •—• om det inte är pä Bonne-
amies riktigt vackra tai. Yet du, det täi att tan-
ka pä det. Bonne-amie kan vara dräpelig, när
hon vill. Jag hade tärarne i ögonen, det försäk-
rar jag, så vackert tyckte jag det var, dähonför-
manade dig i dag, „för ali framtid“, som hon sade,,.

„Ja Bonne-amie är präktig hon, men det
der talet, som för öfrigt gick riktigt tili hjertat,
var mycket för mycket sorgmoijigt. Inte behöf-
ver hon väl taga afsked af mig, för att jag fyl-
ler femton är. Hon lär väl taga mig tili godo
och träka med mig ändä, stackars snälla Bonne-
amie; jag vet nog att jag inte är rolig att ha’
göra med alla dagar. När allt kommer omkring,
behöfver jag lära lika sä länge som lilla syster”.

„Åhnej, kära Thora, nn ta’r du tili förmyc-
ket. Lilla syster är jn bara fem är. När hon
blir femton är är du *
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„Apropos det Anna, kan jag just undra huru
det är om femton är! Ack, den som visste det!“

~Det ville inte jagfl ’. J
„Hvarför inte det dä?”
„Jo tänk dig t. ex. att det vore nägot myc-

ket ledsamt som skulle hända mig nog vore
det ohyggligt att gä och tanka pä det alla dessa
ären och icke kunna undvika det ändå! Nej,
tro mig Thora, den gode Guden visste nog hvad
som var bäst för oss 11 .

„Ja, det tror jag ocksä men man kan
väl ätminstone fä gissa litet“.

„Otvifvelaktigt, om det roar. Nä, gissa li-
tet mi, ellei- rättare sagt: spä litet om oss bäda
och de andra med, sä fär jag höra“.

„Ja dig spär jag straxt att dn om femton
år är gift med Frithiof v. H“.

„Ha, ha, ha, sä dn pjollrar, gär det sä tili
att spä, sä kan jag göra dig samma tjenst och
spä dig att blifva nya kadettens husfru“.

„Tyst nu Anna sä skall jag tala allvarsamt
och ordentligt. O m vi titta in här om femton
är, skall först och främst allt vara sig likt, och
pappa och mamma och vi alla bo qvar på Stjern-
hof. Lät oss nu föreställa oss att en fremling
kommer och vandrar igenom hela byggnaden vid
skymningsstunden femton är i dag, sä skall hän
Anna oss alla i färd med att samlas i hvardags-
rummet, der en präktig brasa flammar ali-
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deles som i gär och i qväll. Pappa sitter re-
dan i sin stora stol med de nykomna tidningama
i handen. Hän är sig lik, men hans gikt har
gätt bort med tiden. Mamma sitter i soffhörnet
med nystvindan framför sig ock nickar åt alla
som komma in, just som hon brnkar. Bonne-
axnie har litet besvärligt att komma ner, ty hon
har flyttat högst upp i tornrummet, der hon hela
lifvet igenom mälar den ena taflan vackrare an
den andra och halfva nätterna diktar öfver sinä
taflor. Hon fär en lifstids-pension af pappa, så
att hon aldrig behöfver tanka pä framtiden och
se orolig ut, som det mi händer henne nägon
gäng. Bokhållaren, gamle Brask, fär lof att lika-
soin förr komma in en stund förr än vi äta och
bocka sig för oss, en i sender, och säga hvar
och en nägon artighet — eljest vore det icke tänk-
bart att hän kunde trifvas om femton är mer än
nu. Du vet huru orolig lian är, innan lian hin-
ner gifva hvar och en sitt. Du fär icke blifva
stött pä mig, Anna lilla, men ser du; det är mig
alldeles omöjligt att icke se dig, min praktiska,
högt förständiga syster, säsom husrädinna här
pä Stjernhof. Du är bra fet dä, Anna, och har
en stor nyckelknippa vid ena sidan, och ett det
gladaste leende i verlden för alla dina gäster, och
är det icke bror Gustafs vän, Frithiof, som äi-
din herre och man, sä är det väl nägon annan.
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men lika stätlig och lika redbar och god soin

Frithiof mäste hän vara, hör da det, syster“.
„Jaa, jag hör —• än du sjelf dä?“
„Jag —• ja ser du jag är allt i allo pä

mitt sätt jag. Jag är först och främst lärarin-
na för alla dina barn; sä är jag hjelpreda ät
gamle Brask, för hän kanske inte reder sig sä
bra med räkningarna vid den tiden; sä häller
jag en liten skola nägra timmar i veckan
bara ät alla jungfrur som icke kunna skrifva,
för det är dä bra svårt. och jag tänker göra
hvad jag kan för att afhjelpa den saken. Men
det känner jag pä mig, att, sä högt jag än äl-
skar Stjernhof, yill jag ut ibland, längt bort, och
se andra trakter och andra menniskor, och se’n
skall det smaka dubbelt sä bra att komma tili
Stjernhof igen“.

De bäda systrarna gingo tysta en stund, tro-
ligen tänkande hvar för sig öfver spädomarna.
Ifrän att blott skämta och skratta, hade de smä-
ningom blifvit helt allvarsamma och verkligt in-
tresserade af att tanka sig in i framtiden, ehuru
Thoras lifliga fantasi snart skenade om systerns
och hon sålunda blef den egentligen späende.

„Bror Gustaf blir nog nägot stort med ti-
den“, sade denna efter en stunds tystnad.

„Ack ja, Anna, hän blir general och riddare,
och allt hvad stort och rart är, det skall du fä se.
En präktigare gosse än värbror Gustaffinnes icke".
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„Men det vore icke lätt för oss att se an-
nat äu godt hos honom vi tycka ju alla sä
mycket “

„Icke annat än godt - nej det tror jag
väl! inföll Thora med nägon hetsighet. Jag skulle
just vilja veta hvad någon skulle kurina se hos
honom annat än godt! Jag blir värin om hjer-
tat och glömmer allt mitt vanliga slarf när jag
hör honom tala. Hvem försvarar den fattiges
och ringes rätt varmare än lian? Och hän
menar hvad lian säger, det hörs nog, och synes
ocksä. Så rättvis lian är och sä anspräkslös,
fastän alla värdera honom. Jag är glad och stolt
öfver min broder och du borde

„Yara sä med, menar du. Jag är sä ocksä,
Thora, och har värit det sä länge jag minnes.

Men i din förtjusuing öfver bror Gustaf glöm-
de du bort spädomen, och sä fick jag inte höra
slutet. Hvad tror du det skall blifva af lilla
syster ?“

„Elfvan, trollsländan, skönheten! Ah, henne
fä vi icke se mycket af! Hon kommer nog tili
hofvet och blir högsta, eller ätminstone vackraste
hönset i korgen der, och sä kommer hon hein
ibland, och vi få ställa tili en hai, för att fä den
näden att se henne dansa i stora salen, klädd i
silfverskir och röda rosor. Jag tycker just jag
ser den lilla sötungen!“

Om den unga sierskan hade nägot mer att
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tillägga, hvilket icke är godt att veta, blef det
dock icke nägot vidare af för den gängen, ty
frän en sidogäng i parken framträdde just nu
trenne ynglingar arm i arm, hvilka togo hennes
uppmärksamhet i anspräk.

„Se Anna, bror Gustaf med Frithiof och nya
kadetten. De aro bra goda vänner. Ack, hvad
det skulle vara roligt om Bonne-amie kundemäla
af dem alla tre, just som de komma nu!“

„Kära Thora, sädana ideer du bar! Det vore
ju ett förfärligt arbete“.

Och nu kommo ynglingarne och spräkade
systrarna an och allt tai dem emellan afbröts
för den gängen; men hvern blef förtjust om icke
Thora, dä hon, vid inträdet i salongen hörde det
afhaudlas säsoni en möjlighet, som hon blott fram-
kastat säsom en önskan, hvilken hon visst icke
tänkte skulle kunna gå i fullbordan, nemligen
de tre vännernas förevigande af Bonne-amies lyck-
liga pensel.

Baron B. hade jemte sin fru och Mamsell
Törner stätt vid fönstret, dä ynglingarne fram-
trädt ur alleen och vandrat upp pä borggärden,
alitj emt arm i arm. Konstnärinnan anmärkte
genast att de skulle utgöra stoff tili en vacker
tafla, och friherrinnan yttrade dä att det skulle
glädja henne obeskrifligt att fä sin Gustaf por-
trätterad jemte hans käraste vänner, tilläggande:
Skada blott att det knappt läter sig göras“.
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„Åh“, svarade M:ll Törner, „omöjligt är det
visst icke. Om herrskapet icke bar nägot emot
det, skulle det vara mig ett nöje att fä försöka.
Om jag flck börja im, sä kunde jag arbeta myc-
ket under vintein och fortsätta när ungherrarna
komma tillbaka under sorrunarferierna.

Mamsell Törners förslag emottogs med verk-
lig förtjusning af bäde gamla och unga, och be-
slöts det att det skulle sättas i verket redan da-
gen derpä.

„Ack mamma11
, bad Thora, „lät mig fä läna

en af diaa juvelringar och försöka skrifva upp
pä en fönsterruta härinne datum, dä detta be-
slöts!“

„Kära Thora, du bar sä många ideer! 11

„Åh, sota mamma! Lät mig fä det. I dag
är ju min födelsedag 14 .

„Näja, för födelsedagens skull dä; men hä-
danefter skall min lilla Thora komma ihäg att
du uu börjar pä att blifva gammal och bör kuuna
lägga litet band pä dina mänga infall“.

Thora fick ringen, skyndade tili rutan och
lyckades prenta dit: Den 3 Januari 1851.

„Nu kuuna vi se om din spädom slagit in
om femton är“, sade Annas röst bakom henne.

„Jaså, är du der! Ja, vet du, värre kan hän-
da oss än att denna spädom slfir in - jag stod
just nu och tänkte pä det“.

En stor, vacker länghärig rapphönshund, ai-
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las favorit, och den enda af gärdens hundar, som
hade lof att komma in i rumin en, gjorde im sin
rund och stannade hos Thora för att smeka sin
favorit.

„Präktige, trofaste Leo! Hvar är du om fem-
ton är? Troligen under en kulle i Thoras träd-
gärd“, sade flickan och klappade hundens vack-
ra hufvud.

Den 3 Jauuari 1866.

Skymningsstunden är inne. I arbetsrummet
pä Stjernhof flammar en brasa och sprider ett
vänligt sken omkring sig. Sä väl brasan som
ett nydukadt thebord tyder pä att detta rum ic-
ke är ämnadt att blifva öde för aftonen. Dock

icke väntas alldeles de samma gäster som
värmde sig kring brasan och gladt pratade här-
inne den dag sora i outplänliga drag är inristad
pä fönsterrutan midt för eldstaden, och hvilka
just du äro klart upplysta af det glimmande ske-
net. Den Stora stolen stär icke mera härinne,
väntande sin herre, och bordet med tidningar,
som alltid stod bredvid, synes icke heller. In-
gen nystvinda stär framför sodan ja, det är
icke ens samma sotia, utan en liten pyssling af
samma slägte, som icke rymmer mer än tvä el-
lei- tre personer, dä dess föregängare *hade plats
för väl sex.
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Stjernhofs gamle herre har icke med tiden
blifvit af med gikten, som hans dotter hoppades,
utan gikten har i dess ställe gätt i förbund med
tiden och förflyttat den gande tili familjegrafven.
Hans hustru har följt honom.

Sofian stär i ett betjentgästrum pä vinden.
Men nu är icke tid att se sig omkring och

göra betraktelser öfver hvad som värit. Vi ha
nog med att hälla oss tili hvad som är.

Dörren öppnas och ett ungt fruntimmer sti-
ger in. Hon kan icke vara mer än tjugo är,
men hennes lätta rörelser och behagliga gestalt
hafva dock en viss värdighet med sig, som sy-
nes oskiljaktlig frän den unga damen.

Hon kastar en mönstrande blick omkring
sig, jemkar soffdynorna tili deras rätta plats och
synar thebordet med päfallande noggrannhet.

Men hvem är dä denna lilla ordningsande,
som med sä husmoderlig omsorg rörer sig i hvar-
dagsrummet pä Stjernhof?

Hvad? Åh nej! Det är dä bestämdt ett miss-
tag. Sknlle det vara elfvan, trollsländan, skönhe-
ten? Hon, som vid det här laget sknlle vara
vid hofvet, eller pä sin höjd gäst pä Stjernhof, för
att, klädd i silfverskir och röda rosor, dansa i
stora sai en?

Hvardagsrummet, den enkla drägten och de
allvarliga små bestyren tili trots, sä är det verk-
ligen hon. Det är „lilla syster“. Hon är verk-
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ligen husmocler pä Stjernhof och den der hög-
växta mannen med de yfviga mustacherna och
den stadiga uppsynen som nu träder in är —•

nya kadetten nej nya kaptenen, ty sä
längt har „nya kadetten“ hunnit.

Kaptenen har icke hunnit mer än nicka ät
sin hustru och fä en nick igen, förr än bädas
uppmärksamhet drages rnot salongsdörren, hvari-
genom en blek, svartklädd, ung qvinna inträder.

„Välkommen, syster Anna 1,1
, säger unga frun

hjertligt. „Du yar bra snäll som kom ned i
qväll; men du skall aldrig göra det utan att kan-
na verklig lust dertill. Ingen af oss missförstär
dig, om du stadnar i dina egna rum“.

„Tack käraste Eva! Det är mig en glädje
att se eder alla samlade här i det gamlariimmet
i det gamla hemmet. Dessutom längtar min
lilla Ingeborg efter fastrarna och snälla farbror“.

„G-ud signe liten Ingeborg, mammas tröst och
glädje!“ hviskar moster Eva och lyfter upp i sin
famn en liten flicka, som kömmit in jemteAnna.

„Thora läter vänta pä sig, tror jag. Mätte
icke theet kalina! Bra oförständigt af Nilsson att
taga in det sä tidigt“, säger husmodren litet
ängsligt.

Högt upp i vestra tornet pä Stjernhof äro
ett par vackra rum belägna. Bonne-amie hade
förr i verlden stor smak för dessa rum, men icke
är det hon sora nu sitter lutad öfver ett ark skrif-
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papper och läter pennan ila deröfver, sä fort som
tänkbart är. Bonne-amie var mycket punktlig
af sig, och akulle visat icke lätit det kömmit sig
tili lasi att aitta sä der och stormskrifva just vid
thetimman, huru stor fallenhet hon än eljest ha-
de derför. Thora, den just nu i hvardagsrum-
met sä ifrigt efterfrägade Thora, är det.

Är hon sig lik?
Vid första ögonkastet synes det icke sä. Ge-

stalten är större och stätligare. Det hvilar ett
lugn deröfver, som aldrig sägs hos den femton-
äriga, och anletsdragen uttrycka en djup tank-
fullhet, som var alldeles okänd den tiden. Men
är hon dä verkligen sä olik sig? Icke sä myc-
ket, som man först tror.

Just nu ser hon upp frän sitt arbete; ett
litet leende smyger sig öfver hennes läppar, och
hela Thora blir med ens mycket, mycket lik den
lilla sierskan.

Hvad har hon för sig? Är det kanske en
Journal öfver de mänga systerbarnens uppförande
och framsteg, som hon stäiler i ordning? Hon
skulle ju blifva deras lärarinna.

o
Ahnej. Liten Ingeborg kan icke läsa ännu,

och mamma häller, utan Journal, räkenskap öf-
ver hennes uppförande.

Kanske det är jungfrurnas skrifböcker som
ordnas?

Icke en gäng det. Jungfrurna fä lära sig
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skrifva pä annat häll, pä Thoras bekostnad; ty
hon har skaffat bäde lärare och lärosal och sä-
liin da inlöst sitt löfte. Men för öfrigt ser hon
helst att hon slipper befatta sig med saken.

Är det gamle Brasks räkningar? Nej bevars.
Men hvad är det då?
Vilja vi verkligen veta det, sä mäste vi läsa

upp Thoras chiffonier och ytterligare en lönn-
läda deri. Saken tyckes vara mycket hemlig-
hetsfull. Der i lädan finna vi en ganska di-
ger lunta med fullskrifna pappersark och vända
vi om denna, sä stär der pä första sidan:

Familjen på S—-f.
med stora, prentade bokstäfver.

Den som dessutom får lefva tili nasta nyär
får kamke se'denna titel igen, men dä tryckt och
annonserad säsom ärets nyaste originairoman.

Sädan är ätminstone Thoras pian. Lange
har hågen lekt ät det hållet, men detta är dock
hennes första, stora försök i den vägen.

Om vi nu försöka spä litet, vi ocksä, och
lägga ihop Thoras varma kansia och lätta, na-
turliga uppfattningsgäfva med hennes lifliga lan-
tasi, och vunna erfarenhet, sä kanske vi väga
förutsäga hennes bok större lycka än hennes sia-
reförmäga.

Nu bultar det pä dörren. Thora spritter tili,
skyndar att gömma sitt verk i den trogna lönn-
lådans sköte och öppnar derpä dörren.
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Det är hara Nilsson, som bar sä mänga
helsningar frän Hennes Näd att fröken skall vara
sä god och komma ned, innan theet kallnar.

Thora skyndar ntför de mänga trapporna
och är snart bland de sinä vid eldbrasan. Eva
vinkar ät Nilsson att hän kan försvinna, och
förser sjelf sin syster med en kopp af det dof-
tande theet, hvaraf de andra redan fätt en riklig
portion och m halft begärligt lyssna tili värdin-
nans anbud om „en kopp till“. Men ali fröjd
har sitt slut och thedrickningen tog ocksä slut.

Thora ser sig omkring efter Anna. Hon
har lemnat sin plats och Thora äterfinner henne
framför fönstret, der hon tyckes sysselsatt med
nägot.

„Hvad gör du, Anna?“
„Yänta, det är icke färdigt ännu“.

„Nu kan du komma och säga om jag har rätt,
Thora?*

Thora nalkas fönstret. -Under de ord, hon
femton är förut'prentat dit, har systern tecknat:
Menniskan spår och Qud rår.

Tärar fyllde de båda systrarnas ögon, dä de
sägo pä hvarandra och lato tankarne genomila
den tid som flytt, sedän den första raden skrefs.

Manade af sarnma kansia lindade de vänligt
armarna ora hvarandras lif och gingo fram tili
en stor tafla som prydde den ena väggen i rum-
met. Hon föreställde en grupp af trenne blorn-
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strande ynglingar, som höllo hvarandra under
armen, och gladt blickade mot betraktaren.

„Hvilken skatt är icke nu denna tafla!“ sade
Anna.

Thora smekte hennes kind, utför hvilken
stora tårar tillrade, och kämpade derunder tap-
pert med sinä egna, som hotade att frambryta.

„Bra mänga af dina barnsliga förutsägelser
hafva slagit in, och dock är allt sä annorlunda
mot hvad du föreställde dig“, yttrade Anna slut-
ligen. „Föga tänkte du, när du spädde att jag
skulle blifva Frithiofs hustru, att jag dock skulle
kuuna vara ensam nu, fastän din spädora slagit
in. När du talade om en ärorik framtid för bror
Gustaf icke anade du kuru, dina ord skulle
besannas.“

„Nej, Gud väre lofvad, det gjorde jag icke.
Tungt hade värit att bära pä en sädan aning.
Jag hade icke stätt ut med det, Anna.
Men fär jag säga dig min tanke, ehuru jag fruk-
tar att den kanske särar dig?“

„Hur kan du fräga sä, Thora! Älskar jag
icke förtroende och uppriktighet framför allt?“

„Jo, det vet jag, men det är en vanskelig sak
att vidröra andras ömtäligaste känslor, och jag
undviker det gerna. Dock, för denna gäng, skulle
jag vilja säga ut min mening äfveu i detta fall.“

„Fortsätt Thora!“
„Ingen kan betvifla min innerliga kärlek för

/
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bror Gustaf jag som frän min barndom beun-
drade alla hans ord och företag. Icke heller bör
du kunna tvifla pä min vänskap för Frithiof och
mitt deltagande för din förlust. Och dock kan
jag icke annat än benndra Guds näd, och vara
tacksarn för att de fingo dö så. Du ser förun-
drad pä mig, Anna, men hör mig och döm se-
dän. Om vi fätt behälla dem, skulle detta
natnrligtvis värit en oändlig lycka, huru lifvet
för öfrigt mätte hafva gestaltat sig för oss; men
när de skulle gä bort i sin ungdom, säg mig,
Anna, kunde det ske herrligare? Jag älskar
icke kriget, jag flnner det t. o. m. i sig sjelft
omenskligt och ohyggligt, men de bevekelsegrun-
der som förde vära kara dit, voro ädla nog att
öfverskugga det öfriga, isynnerhet om man be-
sinnar att de voro uppfostrade tili krigare. De
voro unga, rika, bundna af de ömmaste band,
ridderliga, men fullkomligt fria frän den äfven-
tyrareanda som tanklöst kastar sig i faror; de
tvekade icke ett ögonblick att skyuda tili sinä
förtryckta bröders hjelp, pä andra sidan sundet.
Det var stort af dem, ty de försakade allt hvad
lifvet eger skönt för hvad de ansägo för rätt.
Aldrig glörnmer jag bror Gustafs blick dä hän
sade: „Jag bjuder icke öfver land och folk, blott
öfver mitt lif och mitt svärd. Dem vill jag skän-
ka Danmark.“ Icke heller skall jag nägonsin
förgäta det ögonblick, dä din ädle Frithiof med
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ett trofast handslag lofvade att följa Gustaf. Vär
sorg är stor, Anna, det är rätt och billigt; men
deras lott var dock skön. Barndomsvännerna
fingo strida för samma ädla mäl och bistä hvar-
andra i dödsstunden. Näst den att följas ät till-
baka tili oss, önskade de visst iugen bättre.44

„Nej, jag känner att du bar rätt Thora, fastän
mitt svaga hjerta oupphörligt vill kalla dem äter.“

En stunds tystnad uppstod.
„Vill du stadna hos oss, Anna?“ sade Thora

slutligen.
„Tack, käraste syster, icke beständigt. Jag

kan icke skiljas frän det sköna land der min
makes stoft hvilar. Men är det mig möjligt, Tili
jag tilibringa Jularne med Eder i det gamla hem-
met. Du stadnar hos Eva? 4'"

„Ja, med undantag af minä utflykter, som
jag icke ämnar inställa, om jag, som hittills, fär
rä mig sjelf. Du kan knappt föreställa dig hvad
dessa resor, dessa „titt-in“ i andra länder och
andra kretsar uppfriska mitt sinne och skänka
stoff tili nya tankar! 44

„Ja, för dem som kutina siitä sig ifrän de
gamla. Nä Thora, „nya kadetten“ blef ju
präktig?“

Thora log godt och gladt,
„Ja, genompräktig. Det är en hjerteglädje

att se huru lycklig hän gör Eva, och huru be-
läten hän sjelf är. Och „lilla syster 44 sen! Hvem
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kuade tro att hon skulle bli en sä stätlig husfru!
Hon är en riktig föresyn för husmödrar.“

„Hvad är det, Thora? Jag tror det har köm-
mit främmande.

„Vi fä lof att höra efter, d. v. s. jag, som
ieke fär vältra allt pä fru Eväs unga skuldror.“

„Kors, kara Thora, det är ju Bonne-amies
röst!“

~Nä, det var dä riktigt roligt! —• Minsann
tror jag inte att hela barnskaran är raed!“

De bäda systrarne blefvo alltför gladt öfver-
raskade, och fingo alltför mycket att sköta med
afpelsningen, för att göra nägra reflektioner vi-
dare, men den som icke behöfver vara med der-
om mä väl undra otn detta skall vara den Bonne-
amie, om hvilken Thora engäng spädde, att hon
skulle tillbriuga sitt lif med att mäla och dikta,
fri frän alla materiella omsorger och bekymmer?

Här stär en närä nog klotrund fru, omgif-
ven af en väldig skara välfödda, välklädda' och,
efter hvad man kan dömma, väluppfostrade barn.
Hon mätte väl haft, hafva och få nog att tanka
pä! Herr prosten sjelf f. d. mamsell Törners
herr man kan icke reda sig med resskärpet
ens, utan hennes hjelp.

„God afton kara Eva och Anna och Thora!
I tron väl att jag glömt bort ali lag och förord-
ning, som kommer så här dags pä besök, och
har alla minä med mig tili pä köpet, men jag
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försäkrar att vi sutto i slädorna kl. fyra. Att
vär Herre lätit det snöa sä att bäde menniskor
och djur kunna försvinna i bara snö, och att
bönderna lätit alltsammans ligga qvar pä vä-
garne, sä alt de aro nastaa ofarbara, var mera
än jag och min gubbe yisste af.“

Men Bonne-amie var välkomrnen när hon
kom och barnen och „gubben“ med; det försäk-
rades sä hjertligt att hon icke tviflade derpä, ifall
detta ett ögonblick tallit henne in —• hvarpä vi
tvifla.

Liteu Ingeborg satt emellertid ensam qvar i
förmaket och stirrade pä den nastan slocknade
glöden i kakelugnen.

Hvad skulle hon kunna tanka pä?
Kanske hon undrar pä huru verlden ser ut

femton är härefter. Hvad vet jag?
Men nu komina de alla in i förmaket; nu

blir prat och skratt och thedrickning pä ny räk-
ning och sedän dans kring granen, som har litet
ljus och litet namuani qvar sen sist, sävida icke
faster Thora smuglat dit litet nytt.

Hvar var gamle Brask under tiden? Det kan
Thora upplysa otn. Hon tog just vägen förbi
gubbens rum och tittade in med litet äpplen och
fikon och ett glas punsch i förbifarten. Gubben
orkar icke gä upp i förmaket och icke säga ar-
tigheter nu för tiden, men hau ser nöjd ut ändå,
hvilket är allt hvad man kan begära. • En sak
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är icke att förglömma: gubben Brask har en
medhjelpare, en ung fyr som för räkningarne
hjelpligt nog, men för öfrigt är en stor filur.
Hän fuskar nemligen i fröken Thoras handtverk,
och har af de materialier hans förman och hans
goda ora gifvit honom skrifvit ihop en berättelse
som hän kallat: Menniskan spår och Qud rår.

Har ingen af Thoras spädomar slagit full-
komligt in? Jo den om Leo, som skunrar tryggt
under en snöbetäckt kulle i Thoras trädgärd.
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3.

Daggen.

Om vi tidigt en morgonstund begifva oss nt
pä fria fältet, finna vi att vi, oakladt vi aro midi
under den hetaste sommarmånaden, kanna en an-
genärri svalka. Pä flera veckors tid bar icke nå-
got regn fallit och ora dagarna tyckas växterna
försmäkta af törst. Annu är himmelen fullkom-
ligt klar och molnfri; intet regn bar fallit och
likväl hänga vid hvarje blomma, hvarje grässträ
otaliga vattendroppar, hvilka, belysta af den upp-
gående solen, tindra säsom diamanter och i den
rikaste färgprakt ätersträla det brutna solljuset.
De törstande växterna vederqvickas. Hela na-
turen synes uppstä tili nytt lif.

Hvarifrän kommer denna förfriskning för den
törstande växtverlden?

För att kunna besvara denna fräga mäste
vi försöka att kasta en blick in i naturens hus-
hällning.

Yatten minskas genom värme. Om vi pä en
värin dag ställa ut vatten i ett öppet kari i sol-
skenet, minskas det märkbart inom en kort stund.
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Hutu mycket vatten mäste icke dä bortdunsta
frän jorden, som innehäller sä rnycken fuktighet,
frän bäckar, sjösr, floder och frän det omätliga
hafvet! Ju varanare det är, desto större är vatfen-
afdunstningen. Men detta vatten, som nastan kan
sägas blifva af solsträlarne utpressadt ur jorden,
försvinner icke. Ingenting i naturen försvinner.
Dä nägot synes tillintetgjordt. vexlar det endast
form och framträder i en ny skepnad. Sä ock
vattnet. *Det förvandlas genom värmen tili en
änga, som blandar sig med luften och blir dä,
likasom luften, genornskinligt och osynligt, sä
att det hvarken förräder sig för syn eller känsel.
Den luft som upptagit sä mycket vatten i sig
synes likväl klar och kännes fullkomligt tora*.
Men detta, sä att säga tili luft förvandlade vat-
ten, bibehäller likväl sin natur säsom vatten och
afvaktar endast ett tillfälle för att äter framträda
i sin förra skepnad.

Luften kan aldrig hälla mer än en viss myc-
kenhet vatten upplöst (tili luft), för hvarje vär-
megrad. När hon innehäller denna myckenhet,
är hon mättad med vatten. Åfsvalas luften dä
aldrig sä litet, sä mäste hon gifva ifrän sig en
del af sitt vattenförräd och behäller endast sä
mycket som hon i sin uya, lägre temperatur kan
hälla upplöst.

Föremäl, som äro kallare än den omgifvande
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luften, afkyla denna luft och tvinga henne att
gitva ifrän sig vatten.

Sälunda när man bär in ett glas med kalit
vatten i ett varmt rum, öfverdrages dess utansida
ögonblickligen med vattendroppar. Hvad som
dervid sker i smätt, det sker i naturens hushäll-
ning i stort. Under den klara, lugna sommar-
natten utstrålar jorden i den omätliga rymden
en del af den vanne hon under dagens lopp mot-
tagit genom beröringen med solens strälar. Hon
afkyles hastigare än luften, emedan fasta krop-
par snarare mottaga och snarare släppa ifrän sig
värinen än de flytande och luftartade. Det ne-
dersta luftlagret, som berör jordytan, atkyles nu
af denna, och mäste gifva ifrän sig en del af sitt
vattenförräd som det ej längre kan hålla upplöst
i luftform. Yida mer än sjelfva jorden afkylas
dock växterna under natten. Derför afkyla de
äfven i högre grad den luft soin vidrör dem
och blifva alldeles öfverhöljda af vattendroppar,
under det att marken endast är obetydligt fuk-
tad. Detta är daggen, som under natten veder-
qvicker den af dagens hetta förtorkade jorden,
och sälunda äfven under den torraste årstiden
vidmakthäller hennes växtlighet.
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4.

Familjen i Prestgården.

Första Kapitlet.

Inledning samt syster Marias saga.

Det är trettondagsafton. Brasan flarnmar
klart och lockar de smä tili sig. Der komma
de hoppande, en i sender, sätta sig ner, huka
sig tätt intill hvarandra och titta in i den lysan-
de elden. Alla vilja de se, och pä en gäng
eljest är det icke roligt. Nina är störst och för-
svarar längc sin plats; men Oscar är sä full af
odygd och pähitt, att lian snart finner pä ett sätt
att fä henne undan en smula, fast hän icke just
är mycket stark ännu. Hän kittlar henne.
Mamina har förbjudit honom det, men icke kom-
mer hän ihåg det nu och hon måste gifva
vika. Trängsel, knuffningar och fnitter men
ingenting är illa menadt här i laget och blir icke
illa upptaget heller. Bara lilla Sissan, som är
aldraminst, hade så när en gäng satt tili lipen.
Sissan —• „li!la gullet“, „sockergrynet“, som horn
ocksä kallas är visst söt och rar; men när
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man verkligen är det pä mänga sätt, och sä är
minst i syskonringen, händer det fasligt lätt, atl
man blir litet bortfjäsad och tager sig för Stora
tankar om sin lilla, lilla person. Det är icke
utan att Sissan börjar göra det —• icker tycker
hon riktigt om att vara sä liten heller. Hon
gär pä täspetsarne ibland, när den stormodiga
andan faller pä henne, och det gör hon för att
blifva lika läng som „tvillingarna“, hvilka aro
hela tre ären äldre. Nu kommer mamma och
tittar in tili sinä sinä. Mamma är litet orolig i
afton. Icke gifver hon sig tid att stanna i salen
längre än att hon hunnit försäkra sig om, att
der är ordentligt samt att fred herrskar bland
barnskaran. Sä goda vänner syskonen än äro,
händer det dock nägongäng att man tager sig
ett litet „nappatag“. Mamma lätsar då oftast
icke se det, men i qväll vill hon icke veta af
annat än riktig fred. Hon vill icke blifva sedd
af den glada, lilla skaran, som leker kring bra-
san, af fruktan att de dä alla skola bestorma
henne med böner att stanna nu hos dern. Hon
säger icke gerna nej tili de ostyriga bytingarne,
derför smyger hon sig helt varligt ut igen, och
lille Carl, som kömmit in med henne, följer hen-
ne troget.

Mamma älskar alla sinä smä af fullaste hjer-
ta och är öfvertygad om, att ingen af dem kan
vara henne kärare än de andre; men sä förstän-



dig, god oeh förträfflig hon än är, huru allvar-
ligt hon ransakar sinä tankar, ord och gernin-
gar, har hon icke Mlt reda pä hvarje vrä af
sift hjerta hon säger det ocksä sjelf rned sann
ödmjukhet och derföre vet hon icke af, att
hon ser lyckligare ut än eljest, dä hon hör sin
lille Carls steg efter sig, dä hon ser honom pä
hans älsklingsplats pä pallen vid hennes fötter
sarat svarar pä hans barnsliga jollei1, sora alltid
är blandadt med förunderligt förständiga frägor.

Lille Carl håller mer af mamma än af allt
annat pä jorden och traskar efter henne mest
hvart hon gär, mycket försigtig att icke gå i
vägen sarat att icke mammas klädning skall fast-
na i dörren och mycket hedrad i händelse hon
lemnar honom nägot att hara eller eljest gifver
honom nägot uppdrag.

„Nu är k.lockan fyra, nu horde de vara här“,
hviskar mamma för sig sjelf, och knappt hai-
lien sagt det förr än bjellror klinga vid trappan.
Huru hon skyndai 1 genom förstugan, och huru
lille Carl anstränger sinä smä ben för att hinna
med!

Nu är mamma riktigt hjerteglad ty det
är hennes man sora kommer ja så glad, att
hon glömmer, att hon icke ser sin flicka, sin
äldsta, som värit borta nägon tid hos en jenin-
ärig van och nu skulle komraa hem med fadren.
Men lilla Carl, som alltid är beskäftig, glömmer
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icke att fräga, dä turen kommer tili honom att
lyftas upp i pappaa fanin.

~Ja, hvar är Maria? Det har väl icke händt
henne nägot?“

„Åh nej, var icke orolig, min gumma! Ma-
ria är frisk som ett vinterny, men den stackars
lilla Minä Fries bröt sin fot i dag, dä flickorna
äkte skridsko ute på isen. Hon mäste ligga ali-
deles stilla flera dagar, sade doktor T—e, som
lyckligtvis var i grannskapet. Den stackars Hie-
kan säg sä ledsen ut, dä jag bad Maria taga af-
sked af henne, att jag icke hade hjerta att taga
Maria ifrän henne. Jag tyeker ocksä, att hon
nu kan vara sin van tili större nytta och glädje
än förr, dä de blott roade sig tillsammans. Jag
kan väl knappt framföra alla helsningarna tili
dig och syskouen“.

När pappa pelsat af sig i sitt eget rum, följ-
des man ät in i salen, der jublet blef högljndt
och frågorna efter „syster“ icke mindre. Alla
sågo mer eller mindre ledsna ut, dä de hörde
att hon ännu icke skulle äterkomma pä flera da-
gar; men sä kom Hus-Kerstin in med kaffepan-
nan, barnen fingo en kopp för högtidens skull,
kringlor och hvar sin pepparkaka fingo de rned

och sä glömde man snart sin saknad.
Men Maria ville icke blifva glötnd. Hon

hade tänkt pä sinä sinä syskon under sin frän-
varo och funderat pä nägot sätt att förskaffa dem



en riktig fröjd yid sin äterkomst. Hu, när hon
icke skulle ätervända med fadren, blef hennes
lilla företag henne en kalla tili ännu innerligare
glädje, än om hon sjelf fätt helt och hållet ut-
föra det. Hon anförtrodde fadren sin samlade
skatt och hade sedän det gladaste samtalsäm-
ne med sin van i bädas deras gissningar om,
huru den skulle glädja småsyskonen och hvem
som skulle hlifva mest road.

Trettondagsafton hade Maria ett ytterligare
skäl att vilja göra sig påmind i hemmet, dit hon
just dä skulle ätervända. Hon fyllde nemligen
denna dag sexton är. Barnen hade ocksä hvar
sin lilla present ät henne, och det var ändä det
aldraledsammaste att icke fä gifva henne dem i
dag - icke kanske pä en hei vecka!

Hu är kaffedrickningen lyckligen slutad.
Pappa hostar litet grand, som hän plägar göra
innan hän hörjar nägot „tal“; harnen tystna tvärt
vid det bekanta ljudet och skynda, lyssnande,
frarn tili honom. Det blef verkligen ett litet tai,
först om födelsedagens betydelse, sedän om huru
glada bäde hän och mamma skulle hlifva, om
alla deras barn blefvo lika snälla som syster
Maria, ifall Gud lät ocksä dem lefva tili dess
de blefvo sexton är, och sist kom helsningarna
frän henne samt öfverlemnandet af hennes gäfva.
Det var nägra fullskrifna pappersblad.

„Ett bref“, ropar Oscar.
2
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„Söfa du, sä enfaldig du är! Inte ser ett
bref ut sä der“, säger Nina snusförnuftigt. Hon
är länga flickan, hela fjorton ären, rnen mest li-
ka barnslig och fullt lika lekfull som de andra.

„Jag tror, jag vet“, menar lille Carl.
„Jo, jag „tytter“ just jag! När inte jag vet!“

ropar Sissan, förnärmad.
Högt skratt pä Sissans bekostnad. Men lille

Carl ser på sin mamma att hän fär tala, och
förklarar blygt men bestämdt, att syster visst
tänkt pä dem rned en saga.

„En saga! O, det vore nägot roligt! Man
hade en riktig sagohunger der i familjen och
derföre stod glädjen högt i tak.

Först skulle litet mera ved tili päfyllnad för
brasan, sä skulle pappas och mammas stolar
fram, och sä skulle pappa sjelf läsa högt. Sis-
san kröp upp i mammas knä, Carl hade fätt
fram sin kara pali sä närä henne som möjligt.
TVillingarne hade en gäng för alla sin plats hos
fadren, som var särdeles road af att söka i de-
ras smä ansigten nägon olikhet, som skulle säk-
rare beteckna, hvem som var Elma och hvem
soin var Elin, än de vanliga kännetecknen, ett
rödt band om den förras och ett blätt om den
senares hals, i synnerhet som det roade de smä
att byta om „märke“, för att förvilla syskonen.
Sedän Oscar och Nina vederbörligen kömmit ned
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pä sinä stolar, enligt rnammas tillsägelse icke
för närä hvarandra, började fadren läsa

v Syster Matias saga“.
På malmarne i Stockholm finnas många ga-

tor, som se helt ödsliga och bedröfliga ut. Pä
en af dem, en som tycktes vara mörkare och
bebygd med torftigare boningar än nägon annan
gata i grannskapet, gick en vinterafton en man,
hvars yttre i allo öfverenstämde med omgifnin-
garna. Hän var icke hioit fattigt, utan ytterst
värdslöst klädd. De slitna kläderna hängde pä
hans knotiga gestalt, fullstänkta med smuts, som
tydligen icke kömmit pä för tillfället, utan ostörd
fätt samla sig under mänga dagar. Mannen var
omkring fyratio är, ehuru den nägot framätlu-
tande gestalten samt den slappa, liknöjda minen
gäfvo honom utseende af att vara betydligt äldre.

„Svarfe Jonas 14
, som vär man i dagligt tai

kallades af sinä bekanta och grannar, tycktes
nu hafva näit målet för sin vandring. Hans Sto-
ra jernbeslagna skor klampade mot trägolfvet i
förstugan tili en liten byggnad, der hän just in-
trädt, och hän lade handen pä läset tili en läg
dörr, dä denna öppnades med sädan häftighet,
att hän mäste stiga nägra steg tillbaka.

~Det är ju pappa? Ja, jag visste väl att
jag hade rätti Jag vet sä väl hur det läter, när
skorna dunka på härute. I qväll har jag sutit
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hara lyssnat och väntat hela länga stunden, om
pappa skulle komma“, ropade ifrigt en barnröst.

„Nä, sä lät rnig komma in dä, pojke, och
stä inte der och häng med dörren pä gafvel!
Här lär väl inte vara för varmt lorut!“

„Nej, varmt är här dä inte, för jag mäste
sätta mig pä fingrarae tili sluts, för att de icke
skulle blifva alldeles stela. Jag fläsade i dem sä
länge jag orkade. Inte ville jag springa ut, för
jag ville säga pappa nägonting“.

„Du hade fätt vänta länge pä det du, om
inte madamen derborta hos Björkens kömmit tili
att fräga mig, om jag inte skulle hvila mig pä
julafton. Jag högg ved som vanligt och koin
inte ihäg nägon julafton“.

„Kors, pappa! Jag sa’ ju i gär att det skulle
bli julafton i morgon, och i dag sa’ jag' att det
är i dag!“

„Hvem kan komma ihäg allt, hvad du pra-
tar! Men efter di nu taite om’et, sä tänkte jag,
du skulle väl ha’ en Iralle och en ljushit i qväll,
och sä gick jag in i en bod och köpte det här“.

„Sä roligt, pappa! Jag har ocksä köpt nä-
got rart i dag; jag tänkte pappa skulle tycka
om det, men ljus kunde jag inte köpa. Jag fick
ändå den här limpan för tvä styfver hilligare,
för det räckte inte tili mer“.

Fadren hade nu fätt ljuset tändt, och gossen
skyndade att visa honom de läckerheter, hän
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ställt pä parad pä det rankiga bordet. Der fanns
den omtalade limpan, ett stop öl och tvenne pep-
parkaksgubbar. Med tillhjelp af litet smör, som
maa hade hemma förut, skulle de blifva en präk-
tig qvällsvard, tyckte Erik.

Svarte Jonas säg mindre vresig ut, dä hän
betraktade den lilla anrättningen samt gossen,
som var sä förnöjd att glädjen lyste ur ögonen.

„Jag bar nägot att be’ pappa om“, sade gos-
sen ifrigt.

„Nä, säg ut dä! Hvad är det, du vill?“
„Jo, när jag var i staden i dag, ett ärende

ät skomakaren, sä gick jag öfver stortorget. Der
var sä grannt. Jag tänkte pappa skulle vilja se
det. Jag bar sett det mänga gänger jag, men
aldrig vid ljus“.

Gossen säg blyg ut och tummade sin trasiga
mössa. Det tycktes som om hän icke var van
att bedja fadren.

„Sä tokigt du tänker, Erik! Skulle jag, gam-
le karien, gä härifrän och tili stortorget, för att
se pä deras krimskratns! Du vet väl, att du kan
gä sjelf bäst du gitter".

„Ahjo, pappa, kom med ändä i qväll, efter
det är julafton!“

„Nä ja, sä fär det väl gä dä, men dumt är
det. Yi få äta sedan“.

Svarte Jonas klampade i väg, och Erik följ-
de honorn. Icke talade de mycket med hvaran-
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dra under vägen, men bäda voro inom sig för-
nöjda öfver färden och kanske ocksä öfver hvar-
andra, ehuru de icke sade det.

När de voro framkomne tili stortorget, drog
Erik fadren med sig frän det ena marknadsstän-
det tili det andra, för att visa honom alla herr-
ligheterna der. Nötknäppare, som grinade ohygg-
ligt, trummor, pipor, de aldraroligaste dansmä-
stare, soin kunde hoppa för sig sjelfva, hara man
drog pä en träd, hela härar af tennsoldater och
ändä många, mänga andra saker väckte gossens
nyfikenhet. Hari säg pä allt, och de bleka, in-
fallna kinderna blefvo helt röda, rä roligt tyckte
lian de var.

„Du vill väl gerna ha’ nägot af det här, du?“
sade fadren.

„Det är roligt att bara se pä“.
Yisst hade lille Erik tyckt, att det vore roli-

gare ändä att ega nägra af dessa granna saker,
men hari visste att fadren icke hade räd att kiipa
nägot, derför gömde hän sin önskan i sitt lilla,
goda barnahjerta och „säg glad ut ändä“.

Just som de stodo vid ett ständ och betrak-
tade ett litet vackert hus, koni en herre och köp-
te den lilla, nätta boningen, som s§g ut att vara
gjord för en präktig docka. Sä var hon ock,
ty herrn köpte en den allravackraste, klädd i
rosenröd florskläddning, och satte henne ini.för-
maket i det granna luiset pä en liten soffa, som



39

stod tili reds ät henne. Sedän köpet var gjordt,
säg herrn sig omkring, och hans ögon folio pä
lille Erik och hans far.

„Hör du, gosse, kan du hjelpa mig att hara
det här huset?“

~Ja, det kan jag visst“.
„Men jag tror, du är för liten. Du faller

kanske omkull och slär sönder det för mig?“
„Nej, jag är sä van att hara; jag faller icke.

Fär jag gä, pappa?“
~Ja, gä, sä fär du dig en slant! Jag gär

hem förut“.
Erik tog huset och följde den främniande

herrn tili ett stort hus vid Riddarholmen.
„Kom med in, sä skall du få en slant, min

gosse!“
Herrn tog nu huset frän Erik, soin lyckligt

och väl fraktat det, öppnade en dörr och gick
in i ett inre rum, sägande ät gossen att vänta.

Frän ett rum, motsatt det, dit herrn gick,
hörde Erik sorl af glada röster. Nyfiket titrade
lian dit. Dörren stod pä glänt. Hän säg nägot
sä grannt framskymta frän midten af rummet,
att hän icke kunde läta bli att gä nägra steg
längre fram för att fä se det riktigt. O, hvad
det var vackert! Der stod ett stort, grönt träd,
tulit af konfekt, nötter, fikon och rnycket annat,
som stackars lille Erik aldrig hade sett förr och
icke visste hvad det var. Ack, det var herrligt!
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Erik kunde icke se riktigt bra för dörren, som
ännu var litet i vägen; sakta gick lian äter nägra
steg, bara nägra fä, tyckte hän, men de voro
helt säkert flera än hän trodde, ty bäst soin det
var, stod lian ända invid dörren och stack fram
sitt hufvud. Hän ville sä gerna se, den faftige,
lille gossen, och sä glörnde hän, att lian icke sjelf
var osynlig.

I början säg det nastan sä ut, ty ingen gaf
akt pä Erik.

Rundt omkring julgranen spungo barn, som-
liga rätt Stora och andra helt sinä, soin tultade
omkring sä godt de kunde, men alla voro de
mycket lina.

Straxt bredvid dörren, der Erik stod, sutto
tveune unga fruar och pratade, men Erik säg
dem icke förr än liten flicka kom hoppande fram
tili dem, sä lätt, sä lätt, att hän tyckte hon icke
rörde vid golfvet.

Erik kunde icke taga sinä ögon ifrän den
lilla flickan, som med ett enda litet skutt sprang
upp i den ena fruns knä. Aldrig i sitt lif hade
lian sett nägot sä förtjusande. Hän tänkte pä
alla dockorna vid julmarknaden och dem hän
sett i bodfönstren ocksä, men ingen var sä söt
som den lilla flickan. Om hon var vacker eller
icke, förstod icke Erik och tänkte icke derpä,
men hän tyckte att lian säg en engel, sädan som
hans mor för längesedan beskrifvit för honom.
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Den lilla lindade nu armaina kring rnodrens hals
och görnde sitt ansigte vid hennes bröst, sä att
Erik endast säg det guldlockiga hufvudet. Hän
hörde dä modren hviska: „Min lilla flicka, mitt
lilla glädjeblomster, kommer du tili mamma nu!“

Dä lyfte Hiekan upp hufvudet, log mot mo-
dren och klappade hennes kind och säg sä god
ut, att Erik tyckte det gjorde godt i hjertat att
se det.

„Ser du mamma, hvad Lilly fätt! Lilly tyc-
ker sä myeket, sä myeket om det. Se mamma,
se, för Lilly är snäll“, jollrade barnet, visande
modren en liten blomma af socker.

„ Hvad är du för en? Hvad har du här att
göra?“ sade i detsamma en ovänlig stämma tili
Erik, som värit sä upptagen af att betrakta det
lilla, sota barnet, att hän icke sett att en gosse
närmade sig honom, förr än denne stötte tili ho-
nom, yttrande ofvanämnda, föga uppmuntrande
ord.

„Jag skulle fä en slant af en herre här. Jag
hjelpte honom att bära hit ett hus“, stammade
stackars Erik.

„Det narras du, för här flnns ingen herre
och icke nägot hus heller. Gä din väg!“

„Carl Gustaf, inte vara stygg mot gossen!‘ t

sade en späd röst tätt invid dem, och tili Eriks
förväning och förtjusning stod den lilla Hiekan
der i tydlig afsigt att försvara honom.
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Nu iuträdde herrn, sora lofvat Erik slanten.
„Jasä, är du här, min gosse?u sade lian vän-

ligt. „Nä, du tycker väl, att här är vackert?"
„Ja, mycket, mycket vackert“, svarade Erik

och rodnäde af förlägenhet, sä att lian kände,
hur det riktigt brände i kinderna.

Lillys mamma kom nu och tog reda på,
hvem lille Erik var och hvad hän ville.

„Du skall ocksä hafva nägot att roa dig med
i qväll", sade hon i det hon gick fram tili gra-
nen och plockade ned äpplen och flera goda Sa-

ken och gaf Erik, som stod der och tog emot
allt, med hjertat fullt af tacksamhet, men utan
att kunna säga ett enda ord. Bockade sig gjor-
de hän dock för hvarje sak, hän fick; det kom
lian ihäg, och det var mycket lättare än att sä-
ga nägot.

„Lilly vill ocksä ge’“, sade den lilla, som
stätt qvar hos Erik och niekat och smäskrattat
för hvarje gäng hennes mamma gaf honom nä-
got. „Mera, mamma!" sade hon ocksä för hvar
gäng, och när Eriks händer voro fulla, slog hon
gladt ihop sinä egna. Bäst som det var sprang
hon bort, och Erik tittade förstulet efter henne,
ty nu hade hän fätt sä mycket som fick rum i
hans fickor samt en hei tolfskilling af herrn, och
nu mäste lian gä. Som lian stod der och boc-
kade för bäde frun och herrn, kom hon igen.
Hon hade sä brädlom och sprang sä fort, att den
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hvita kläddningen och de gyllene lockarne stodo
som en sky oinkring henne.

„Fär Lilly ge’ gossen, mamma?" sade hon
och visade modren den lilla sockerblomman, öf-
ver hvilkens egande hon nyss visat sig sä för-
tjust.

„Gerna, min lilla flicka !■“ svarade modren,
och Lilly trippade fram tili Erik, lade blomman
i hana hand och nickade många, mänga gänger
med sitt lilla hufvud.

Nu först fick Erik igen mälet.
„Tack sota, lilla fröken, och herra och frun

med!“ sade hän, och sä gick hän, och de skum-
ma gatorna derute syntes icke den ensamme gos-
sen sä dystra, som de gjort mänga gänger förr.
Hän tänkte pä allt det vackra hän sett och säg
det i tankarne ännu en gäng; men tydligast säg
hän det lilla, vänliga barnet, och kärast var ho-
nom hennes lilla gäfva. Erik hade längt att gä
innan hän kom hem, och gatorna blefvo mörkare
och ensligare derborta pä malmen, men Erik
rnärkte det icke. Det var nägot som hän funde-
rade starkt pä, rnen det ville icke blifva klart
för honom ändä. Den lina, unga frun hade kal-
lat liten Lilly för sitt „lilla glädjeblomster". Hvad
kunde hon mena med det?

När Erik kom hem, hade fadren redan lagt
sig och sof fungt. Del var en missräkning för
gossen, som gerna velat heratta det som händt
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honom. Fadren hade lemnat en andel ät honom af
bäde öl och bulla, och dessutom hade lian ju sä
mycket godt med sig nu, att lian aldrig egt sä myc-
ket förr; men det smakade icke riktigt bra i ensam-
heten. Det var kalit inne, och Erik kröp snart ner i
sin säng, sedän lian ännu en gäng betraktat sin ka-
ra blomma. Hän tänkte pä hvad glädjeblomster väl
kunde vara, tili dess hän somnade och i dröm-
men ätersäg allt det granna lian sett i det stora
huset pä Riddarholmen, och der var det grannare
ändä. Den lilla flickan s&g hän ocksä-, men hen-
nes hvita kl&dning hade förvandlat sig tili en hvit
sky, som sväfvade omkring pä det blä himla-
hvalfvet, och kring hennes lilla hiifvud, som blic-
kade fram derur, lyste de Ijusa lockarne som kla-
raste guld.

Icke alltid hade Eriks hem värit sä tyst och
otrefligt, som det nu var. En vänlig stämma hade
förr taiat tili den lille gossen om allt som är rätt
och godt, en omsorgsfull hand hade ordnat hans
kläder och hällit det snyggt och trefligt i den
tarfliga boningen. Der hade värit ganska fattigt
då ocksä, men rent, varmt och Ijust, sä att ingen
lade märke tili att möblerna voro fä och mälti-
derna knappa nog ibland. Svarte Jonas var min-
dre vresig och alls icke svart den tiden. Det var
när Eriks moder lefde; Erik mindes henne väl,
men lian tyckte det var mycket, mycket länge-
sedan hon gick bort ifrän honom. Hän var bara
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fem är dä och förstod icke hvad döden ville säga,
ehuru hans moder den sista dagen taiat med ho-
nom derom, utau hän väntade länge att hon skulle
komma tillbaka. Hon kom icke, men vintern
kom och med honom köld, mörker och otrefnad,
ty ingen mänade om hvarken rum eller kläder
sä, som modren hade förstätt att göra det, ingen
kunde använda inkomsterna sä sparsamt och för-
ständigt att de räckte tili ljus, och ingen sjöng
och talade för gossen eller muntrade upp Jonas,
när hän kom hem frän arbetet.

Jonas var alldeles icke elak. Hän sörjde för
sin gosse sä godt hän kunde, gaf honom sä bra
mat och kläder som hän hade räd tili; men hem-
trefnad kunde hän icke skaffa honom, ty det hade
hän icke mera sjelf. Jonas var af naturen slu-
ten och temligen enfaldig. För att göra honom
litet meddelsam, hade det fordrats hustruns hela
vänlighet; att jollra med barn förstod hän sig
icke på, tyckte lian, och sä hände det att män-
gen dag gick förbi, utan att lian talade tili gos-
sen, ehuru lian aldrig var härd emot honom.
Hän höll i sjelfva verket mycket af sin lille gosse,
fastän det icke var hans sätt att visa det. - Det
är dock just sättet att stundligen visa sin ömhet
för de sinä, genom allehanda små vänliga om-
sorger och uppoffringar, som tili största delen
bildar trefnaden i hemmet. Föda och kläder äro
nödvändiga, men huru goda de än mä vara, göra
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de icke tillfyllest. Nu var Erik nio är och hade
gätt i skolan ganska länge, men folkskolorna
voro icke den tiden pä längt när sä väl ordnade
som de nu blifvit. Barnen flngo dä icke lära
hvarfcen grundligt eller mycket.

Sädana voro förhällandena, dä vi börja denoa
lilla berättelse. Den julafton, vi beskrifvit, ut-
gjorde en epok i Eriks lif. Den lilla, socker-
blomman gömde hän som en relik, och för att
bättre kunna förvara henne, köpte hän sig, så
snart hän lyckades förtjena litet penningar, papp
samt fint rödt papper att kläda öfver med och
gjorde med otrolig möda ihop en ask, deri blom-
man med stor omsorg lades. Erik ätersäg flera
gånger den lilla flickau och hade den glädjen att
blifva igenkänd af henne. Än var det i kyrkan,
än pä gatan hän säg henne, och alltid nickade
hon sä gladt och vänligt.

När Erik var omkring tretton är, sattes hän
i lära hos en bleckslagare. Hän var mycket ny-
fiken att se, huru der skulle vara; men hade icke
värit der länge, förr au hän rätt hjertligt önskade,
att hän kunnat siippa se mer af det.

Hans husbonde var en ganska beskedlig men-
niska, som visst icke ville göra nägot ondt; men
som hän hvarken egde nägon kraft i sinnet eller
allvar i viljan, gjorde hän icke heller nägot godt.

Frun hade som ogift värit i en cigarrbod,
der hon sålt cigarrer ät tina herrar och tyckte
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derför att hon var alldeles för rar hustru ät en
hleckslagare sä der långt bort. Bara hon kom ut
i köket ellei- fick se nägon af gesällerne, syängde
hon på nacken och sade „usch!“ En liten flicka
hade de, som såg och hörde på modren tili dess
hon svängde lika hra som denna. Ibörjankunde
hon bara säga „utt!“ men det tog sig med
tiden.

Gesällerne voro ellei- rättare hade värit gan-
ska hyggliga gossar; men när husbonden icke
gjorde nägot för att hälla dem tili ordning och
matmodren aldrig det ringaste för deras trefnad,
blefvo de snart slarfviga, höllo sig utom hus, sä
ofta de hade en ledig stund, och vande sig sä att
supa och svärja, hvilken vana de förde med sig
i verkstaden tili ett däligt föredöme för lärgos-
sarne.

Erik, som var den yngste, skickades hit och
dit och blef säsom en kastkäpp för hela huset
ifrän öldsta gesällen tili kokerskan, som använde
honom vid alla möjliga smäsysslor och ärenden
i köket. Detta hade icke haft sä mycket att be-
tyda, om det skett pä ett förnuftigt och nägor-
lunda vänligt sätt; men detta var här icke fallet.
Hvar och en var, utan frnktan för redogörelse,
„herre öfver sin stackare“, och alla voro herrar
öfver stackars Erik.

Erik hade af naturen ett fromt sinne; hän
gjorde alla tili viljes, sä godt hän kunde meri
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hän hade ocksä ett fiiskt mod och godt förständ
och hörjade snart nog att tanka pä nägot medel
att försätta sig i en bättre helägenhet. En dag,
dä hän stod i köket och skurade en giyta, kom
mjölkbudet frän landet in nied mjölken. Det var
en vänlig gumma, som ofta sade ett godt ord tili
Erik. Idag hade hon icke tid med honom, utan
hörjade straxt tala med kokerskan och sade bland
annat:

„Bonden bad mig höra mig om efter en poj-
ke, som kunde hjelpa tili litet derhemma, men
jag yet inte hyar jag skall taga honom ifrän.“

„Pä kommissionskontoret kan du väl fä tag
i nägon vet jag.“

„Nej, dit vill jag inte gä. Man yet ju inte
det ringaste, hyad man fär för en. Jag får väl
höra mig för.“

Eriks hjerta klappade starkt. Hän hade nu
värit hos bleckslagaren närä ett är och kunde
snart blifva ledig derifrän. Bra gerna ville hän
tili landet, men hur skulle lian kuuna komma
ut med det! Men Erik var beslutsam. Det kan
väl gä an att fräga, tänkte lian, och sä gjorde
lian sig ärende ut i förstugan och stod och vän-
tade, tili dess gumman skulle komma. Hon kom
snart och klappade Erik pä axeln.

„Hvad väntar du pä?“ frågade hon.
„Jo si, jag hörde, att madam taite om, att

hon ville ha’ en pojke ut pä landet, och ..
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„Inte vill jag ha’ nägon, din toker, men bon-
den behöfver en. Inte vet du nägon!“

„Jo, jag tänkte, att det skulle yara roligt att
försöka. Tror madam, att jag skulle kunna fä
komma ?“

„Du ska’ ju bli bleckslagare, yet jag.“
„Åh, det är längt dit än! Inte bar jag nägon

lust för det heller. Far satt’ mig hit, för jag
skulle nägot bli men jag tror aldrig, jag häl-
ler ut sä länge att jag blir gesäll.“

„Åhnej, det bar sett ut som om det värit
härdt nog för dig ibland, bar jag tyckt. Men
inte kan du väl bestämma för dig sjelf, du pojk-
fnasker?“

„Jag fär fräga far, förstäs.“
„Nåja, sä fräga dä tili om Tisdag, dä jag

kommer nasta gäng, sä ska’ jag fräga bonden.
Du kan vax-a sä god som nägon annan; aldrig
bar jag sett nägot ondt af dig.“

Erik frägade, och fadren, som alltjemt gick
säsom hjelpkaii, bka svart och lika tvär, lät ho-
nom göra som hän ville.

Sä kom Erik i tjenst hos Jan Mattsson pä
Stora Berga och tyckte mycket om ombytet. Hän
hade aldrig värit pä landet och tyckte, att der
var sä friskt och fridfullt. Sämre husbonde och
matmoder hade Erik haft, bättre kunde hän fä,
men det sednare visste hän ännu icke af och var
derföre nöjd och beläten. Styft arbete hade hän



50

frän klockan 4 om sornmarmorgnarne, men det
gjorde honom godt. Hän slapp vara allas dräng,
slapp springa pä krogen efter bränvin, och ingen
tordes siä honom. Det var först långt senare,
sedän Erik sett huru det tillgick i ätskilliga an-
dra bondhus, der husbondefolket och tjenarne lik-
soin utgjorde en familj, äto, arbetade, läste Guds
ord och roade sig tillsammans pä enkelt, vänligt,
gammalsvenskt vis, soin hän insäg, att detfanns
bättre hem för en tjenare än hos den rike Jan
Mattsson, hvilken var en hedersman, men alltför
stolt att blanda sig med sinä tjenare mera än
som behöfdes, för att hälla ordningen vid makt
och gifva befallningar om arbetet. När gubben
ville vara riktigt präktig, gick hän med tvenne
västar, samt en spanskrörskäpp med guldknapp
i handen. Dä var hän stormodig med besked.

En dag skickades Erik tili herrgärden med
ett bref. Pä gärden sprang en liten flock barn
och lekte hök och dufva. Med glad öfverrask-
ning igenkände hän bland dem Lilly, det lilla
glädjeblomstret, som hän icke glömt och hvars
gäfva hän troget gömde tillika med sin psalm-
bok samt några smäsaker, som tillhört hans mo-
der. Det var nn längesedan hän sett henne, och
hon kände först icke igen honom. Hän hade icke
mod att säga nägot i de andra barnens närvaro,
men när hän kom ut igen, efter att hafva uträt-
tat sitt ärende, och Lilly stod ensam pä förstn-
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gubron, kunde hän icke läta bli att säga tili henne:
„Nu känner lilla Mamsell Lilly icke igen Erik
längre.“

Barnet såg pä honom. Dä kom det glada,
goda leendet, fram pä hennes läppar, och hon
räckte honom sin hand utropande: „Jo, jo, visst
känner jag igen dig!“

Nu måste Erik heratta sinä öden, dricka
kaffe och äta bär, hvaremot den lilla flickan, som
nu blifVit hela nio är gammal, berättade honom,
att hennes pappa köpt den vackra egendomen,
att hon skulle bo der med sinä föräldrar hvarje
sommar, och tillade, att Erik rnäste begära lof
att fä komma och helsa pä henne ibland. Erik
var mycket glad att den lilla, sota flickan ville
se honom, men hän tänkte suckande för sig sjelf,
att hon snart skulle blifva större och dä hälla
sig för förnäm att fråga efter en fattig gosse, som
hän var. I de tiestä fall hade Erik ocksä sanno-
likt fått rätt, men Lillys goda hjerta var och för-
blef sä fritt frän högmod, att hon aldrig förän-
drade sitt uppförande mot honom, utan dä Erik
alla sornrar bibehöll sin vana att någon Söndag
gä tili herrgärden, med nägra sällsynta blomrnor
eller nägra vackra smultron, mottog hon honom
alltid lika vänligt.

En söndagseftermiddag, dä flera är gätt för-
bi, under hvilka Erik alltjemt tjenade qvar hos
Jan Mattsson och blifvit en städad ungmanmed
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friskt, väderbitet ansigte och kraftfull gestalt, gick
hän tili herrgärden för att fä se Lilly, som nu
var en mild, nägot allvarsam, femtonärig flicka,
och gifva henne en liten korg, full af de vack-
raste bar bäde smultron och hallon.

Lilly var i trädgården, och hennes moder
bad Erik gä dit med sin lilla gåfva. I en löfsal
satt Lilly, sysselsatt att läsa med en flicka at
ungefär samma älder som hon sjelf och hvilken
Erik visste vara sondotter tili en gammal korg-
makare, fastän hän icke pä länge hade sett hen-
ne, emedan den stackars flickan genom värk i
höften blifvit oförmögen att gä och derför icke
mera kunde vara med när socknens ungdom roa-
de sig tillsammans.

„Se, Erik! Yälkommen kare Erik! Sä snällt
af dig att ge mig sä sköna bar. Tack skall du
ha’! Du skall ocksä smaka pä vära, inen sätt
dig först ned hos oss och säg mig, huru du haft
det, sedän jag säg dig sist.“

Erik afgaf sin lilla berättelse, hvarefter man
spräkade om hvarjehanda, hvarunder Lilly om-
nämnde sitt bekymmer för Hanna som gjortnäg-
ra blyga, men förständiga anmärkningar under
samtalet.

„Stackars Hanna har icke kunnat gä i sko-
lan“, sade hon, „Hon vill läsa tili skrift i är,
emedan hennes farfar är sä gammal och klen,
att lian kanske icke fär lefva sä länge, och hon
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icke vet om hon kan fä starma qvar här, ifall
hän dör. Jag hjelper henne sä gerna, och pappa
har lofvat att jag fär läta hemta henne hit och
skjutsa henne tili prestgården pä sarnma gäng,
men om Söndagarne vill lian icke taga ut ar-
betshästarna och vi behöfva dä vagnshästarna
sjelfva tili kyrkan. Jag vet icke, hnru hon skall
fä komma i kyrkan.“ Eriks ansigte strälade. Det
var sä roligt att fä göra hans kara Mamsell Lil-
ly en tjenst, och dessutom tyckte hän saken vai*

hra i sig sjelf.
„Det kan jag hjelpaI’, sade hän. „Jag kan

bära Hanna tili kyrkan om det sä vore hvarenda
Söndag.”

„Käre Erik, sä snäll du är! Men det orkar
du väl inte ändä. Betänk att vägen är ganska
läng.’1

Erik skrattade, visade pä sinä starka armar
och menade tro pä att hän kunde bära Hanna
och dubbelt sä mycket tili, om ocksä vägen vore
en gäng tili sä läng. Och sä blef det. Erik
gick hvarje Söndag, dä vädret var vackert, och
hemtade Hanna och bar henne tili kyrkan. I början
var det väl mänga som skrattade ät honom, isyn-
nerhet bland de unga bondgossarne, men Erik
hade nog af sitt eget medvetande, som gillade
hans handling, och en stor belöning i Lillys öka-
de vänlighet och den stackars Hannas innerliga
tacksamhet.
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Hanna bodde hos sin gamle farfader alltse-
dan sin barndom, emedan hennes föräldrar dött
tidigt. Föit hade hon värit bygdens gladaste.
vackraste barn, men nu hade sjukdom och en-
slighet blekt hennes kind, dock utan att göm hen-
ne tili en summien eller kinkig enstöring. Tvärt-
om var det just Hannas Stora godhet och tälig-
het, kftnda af alla, som hade den ringaste berö-
ring med henne, som näst hennes olycka fästat
Lillys uppmärksamhet vid henne.

Lång! ifrän att vara blott en tärande gäst
hos den gamle farfadren, bidrog Hanna tili det
lilla hushällets förkofran. Hon var mycket skick-
lig i korg arbeten, och hennes flitiga händer dro-
go de tiestä stråen tili boet.

Under hennes sjukdom hade det sett mörkt
ut mängen gäng, men när det värit svårast, hade
alltid någon utväg visat sig och nu tili sist Lil-
lys hjelpsamma hand och kärleksfulla hjerta. För
hvarje gäng hon offrade nägra timrnar ät Han-
nas undervisning, fästade hon sig alltmera vid
den sjuka flickan, upptäckte allt tiera goda, red-
bara egenskaper, och det blef henne ett verkligt
nöje att egna sä mycken tid ät henne, som hon
möjligen kunde. Med Lilly som förespräkarinna
erhöll Hanna utmärkt läkarehjelp, och hon hade
den stora glädjen att se Hannas bleka kinder fä
er skiftning af helsa och att före sommarens slut



55

höra henne säga sig vara nastan plågfri, ehuru
lion anna var för svag för att försöka gä.

Utom Lilly fanns der en, för hvilken Kan-
nas tacksamma hjerta klappade med innerlig till-
gifvenhet: den unge mannen, sorr, trogen sitt löfte
bar henne pä sinä starka armar tili Guds hus,
vänligt spräkande med henne under vägen, och
aldrig lät undfalla sig ett enda ord, som pä nuri-

sta sätt kunde sära henne.
Sä förgick sommar och vinter, och somraar

kom änyo och med denua Lilly, som alltid till-
bringade vintern i Stockholm. Hon hade icke
glömt att sorja för sin skyddsling, icke heller
att i frftmsta mmm et tanka pä henne, dä Lillys
far pä hennes födelsedag gaf henne lof att önska
sig nägot. Lilly had nämligen, att fadren mätte
bekosta Kannas vistelse vid den badort, doktorn
förordnat för henne, sä att Hanna skulle fä godt
och bra pä allt sätt och riktigt kumia draga
nytta af baden. Fadren biföll, Hanna kom tili
den helsobringande badorten och erhöll den om-
sorgsfullaste värd. Dömen om hvad Lilly skulle
kanna, dä Hanna, trenne mänader sednare, kom
gäende in i hennes rum! Lilly var vanligen
stilla i sinä uttryck af bäde fröjd och sorg, men
detta öfverväldigade henne. Hon gret af glädje,
vände Hanna rundt omkring, klappade henne af
hjertans grund och skrattade tili sist rätt hjert-
ligt.
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Och Erik sedän! Lätta voro hans steg, när
hän gick yid den unga flickans sida samma väg
som hän sä mänga gänger hurit henne. Hän
jemkade undan hvarje qvist pä vägen, ty hän
kunde icke straxt få i sitt hufvud, att Hanna verk-
ligen kunde reda sig ensam.

Numera hehöfde icke Erik gä tili Kannas
boning för hennes skull, men lian gjorde det allt-
jemt för sin egen. Mängen Söndagseftermid-
dag gick lian den kända vägen och tillbringade
aftonen under vänliga samtal med den goda, för-
ständiga Hiekan och hennes hederlige, gamle far-
fader, som gerna säg att den hygglige, välkände,
unge mannen kom och spräkade hort en stund.
Nästföljande vär dog den gamle, och Hanna sörj-
de honom af hjertat, dy det hade alltid värit ett
godt och innerligt förhällande mellan dem. Nu
mäste hon tanka pä att komma hort tili frem-
mande, ty hon kunde icke ho ensam i stugan,
om hon ocksä fortfarande kunnat fprsörja sig
med korgarhete. Hon talade derom häde med
Lilly och Erik och kunde icke dölja sin fruktan
för att hennes helsa icke skulle vara tillräckligt
stark för att tjena, isynnerhet pä landsbygden,
der sysslorna emellanät aro tunga. Lilly erhöll
sinä föräldrars tillständ att taga Hanna hem tili
sig en tid. Hon kunde ju hjelpa med hvarje-
handa så länge, sä fick man tanka pä framtiden.

Men Erik tänkte hän ocksä, och lian tänkte att
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hän nu var gammal nog för att gifta sig, att
Jan Mattsson gerna skulle gifva honom ett torp
att sköta samt att lian nnder sin länga tjenstetid
sparat ihop en liten summa, som nog skulle
räcka tili ett litet, enkelt bo. Hanna var hra
söt, tyckte lian. Bättre och ordentligare hustru
kunde lian aldrig fä.

Dermed liade Erik tänkt ut, tog pä sig sinä
finaste kläder och vandrade af tili herrgärden,
frägade Hanna, om hon höll af honom och ville
blifva hans hustru och fick af fullt hjerta Ja1' 1
tili svar.

Hvem var nu glad och nöjd om icke Lilly!
Yi tvifla pä att de bäda förlotvade kunde vara
det mera än hon. Hon hade tusende saker att
tänka pä och syssla med. Hanna skulle ha’ allt
sä nätt och vackert tili sitt lilla bo, och Lilly
koni sig sä i farten med att ändra och klippa
och vända upp och ned pä gamrnalt för att fä
det tili nytt, att hennes mor, som dock gerna
unnade henne att gifva, ibland litet förskräckt
ropade tili henne: „Kära Lilly, lät mig fä he-
llällä de der lakanen eller den der bordduken“,
m. m. dylikt.

En ny tanke vaknade upp i Eriks hjerta,
dä lian hörde Hanna med saknad tala om det
arbete, hvarvid hon värit sedän barndomen, och
lian dessutom närmare betänkte att hon var för
Iden tili att hjelpa honom att sköta ett torp.
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Hän beslöt att blifva korgmakare och gjorde
upp i tankarne, att hän icke skulle noja sig med
att drifva yrket i sä liten skala soin Hannas far-
fadeiy utan det skulle drifvas i stort, och hän
skulle ha’ en liten bod i Stockholm. Tack väre

Lillys fader, som hjelpte honom med ett förskott,
gick hans önskan i fullbordan. Jan Mattsson
hedrade sig ocksä och gaf honom en summa, pä
samma gäng hän uttalade sin belätenhet med
hän trogna, tioäriga tjenst.

Sä stod brölloppet med fröjd och gamman
pä herrgärden. Lilly klädde bruden sä, att hon
var vacker och söt som sipporna pä en grön äng.

Hanna var icke den sista, hvilkens framtid
Lilly bidrog att göra lugn och lycklig. Inom
den socken, der hennes faders gods läg, blef hon
snart känd för sin godhet och de uppoffringar
hon gjorde för de fattiga och sjuka. „Gud väl-
signe vär Mamsell Lilly' -I

’, var vanligen slutet af
hvarje samtal om henne, och varmare ändå upp-
steg denna suck i tysthet ur mängens hjerta.
Ijilly stannade hela sin långa lefnad qvar pä god-
set; äfven efter sinä föräldrars död för blef hon
der, genom sitt glada, fridfulla leende, sin väl-
signelserika verksamhet och sin kärleksfulla om-
gifning jäfvande hvar och en som, utan att för-
stå henne, beklagade hennes i deras tanke dy-
stra, enformiga och ensamma lif. Hon hade valt
en god lott och var lycklig.
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Annu en gäng vilja vi helsa pä Erik. Vi
finna honom nu sorn en välbeställd husfader,
diiftig och redbar, och hafva allt skäl att hop-
pas att hans rörelse skall gä framät, så att hän
fär sin äregiriga önskan att blifva den bäste korg-
makare i Stockholms stad lyckligen och väl upp-
fylld. Vi möta honom en afton, dä hän lästtill
verkstaden för dagen och gär in tili de sinä.
Förnöjd blickar hän omkring sig i det rymliga,
trefliga rnmmet, som jemte ett kök, hvilket Han-
na häller fint som ett dockskåp, samt gamlefars
lilla skrubb utgör hans boning.

Pä spegeln ofvanpå Kannas byrä stär en li-
ten, ljusröd pappersask, som förvarar en gam-
ma!, alltid kär klenod. Eriks hlick faller derpä,
och vi se pä hans leende att lian löst sin barn-
dums gäta. Ett frö tili lycka, ett glädjeblomster
blickar fram öfverallt, tycker lian frän det
lugna, ordningsfulla hemmet, frän hans eget red-
bara hjerta, frän hans hustrus vänliga ögon och
icke minst frän gamlefars förnöjda nick, der hän
sitter i sin beqväma länstol, aldrig svart och
mycket säilän tvär.

Erik och hans hustru hafva ärligen ett be-
kymmer som för hvarje gäng blir kinkigare,
men pä samma gäng skänker dem större glädje,
när det blifvit lyckligen undanröjdt: lumi de
skola kunna hitta pä nägot riktigt vackert och
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ovanligt i korgväg att sända sin kara beskydda-
rinna tili julklapp.

Läsningen af syster Mariaa saga var slutad,
och alla sutto en stund tysta och funderade pä
innehället.

„Jag akulle vilja bära atackars, ajuka Hanna
tili kyrkan“, sade Oscar. „Det var bra gjordt af
Erik, men lian akulle ha’ knäppt tili dem som
skrattade ät honom, sä att de stupat pä näsan.“

„Kära du. det hade du gjort ajelf vid förata
steget, sä att ni aldrig hunnit fram tili kyrkan“,
skrattade Nina.

„Ack, om jag hade fått se det der lilla lui-
set, som var sä vackert!“ sade lilla Elma.

„Ja, och dockan du, som akulle bo der“,
tillade Elin.

Tvillingarna hade säilän skilda tankar orn
nägot.

~Det var en rätt treflig saga, den der, men
bra allvarsam. Nog kunde vi ha’ fätt höra t.
ex., om Lilly hade mycket leksaker och hvem
som sprang bäst, när barnen lekte hök och duf-
va“, afgjorde Nina och jemkade sig efter Oscar,
för att försöka någon hotande manöver bakom
hana rygg.

„Jag tytter“ hördes plötsligen Sissans lilla
röst
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„Att du behöfver taga dig en lur tili, och
det tytter jag med“, ropade Oscar.

Lilla Sissan hade verkligen sofvit riktigt
skönt i sin mammas famn, alltsedan det blef slut
med läsningen om Julaftonen. Sä länge hade
hon värit med, och det var förmodligen derom
hon ämnade yttra sig, men nu blef hon stött öf-
ver broderns anmärkning och sade aldrig ett ord
vidare, livari ocksä troligen sömnen, som snart
änyo började tynga hennes ögonlock, hade nä-
gon del.

„Hvad sitter du och tänker pä, min lilla
gosse?“ frägade modren lille Carl, som säg för-
fasligt allvarsam och tankdiger ut.

„Jo, jag tänker pä att syster Maria, som skrif-
vit allt detta för att roa oss, är bra snäll. Al-
hon icke värt glädjeblomster, mamma?"

Den gängen fick lille Carl mot vanligheten
intet svar pä sin fräga, men fader och moder
sägo pä hvarandra och pä barnen, och logo med
ett gladt, förhoppningsfnllt och tacksamt leende,
tänkande att de alla voro goda, friska plantor,
bedjande att de mätte siä rot i god jord och växa
upp tili herrliga blommor.
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Andra Kapitlet.

TJtfarten.

Skola vi i dag äter göra en pähelsning i
Marias och hennes syskons hem? Ja, helt visst
är det någon som vill följa med oss. Vi väga
försöket.

Om Ti icke torut sagt, alt delta hem var en
prestgärd pä landet, och att syskonens far var
prest och hette Björkman, sä vilja vi nu tai a om
det, och har det stått torut, sä säga vi här om
det igen, tili deras gagn som glömt bort det.

Denna gäng. är det pä en solklar sommar-
dag vi litta in i Ljustorps prestgärd. Det är som-
maren, som följde pä den vinter, dä vi voro der
sist.

Huru varmt det än är, och huru klart solen
än skiner, herrskar en stark oro bland barnen,
för att en regnskur skall inträffa. Än ser den
ena, än den andra upp xnot himmeten, för att
taga reda pä, om nägon hotande sky skall nal-
kas. Sissan, som skall göra alldeles lika som
de andra, fär sigte pä en svärm kräkor, hvilka
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aro ute för atl förlusta sig och taga sig litet mo-
tion. Dem tager hon för en riktig dundersky
och, gör straxt larm i lägret. Alla fä brädt att
litta efter skyn, men ingen ser honom. Missta-
get upptäckes, och man fär litet roligt äf Sissans
beskäftighet.

Barnen hafva en vigtig anledning tili det
stqra deltagandet för väderleken. De hafva nem-
ligen fätt löfte om att dagen derpä få följa för-
äldrarne pä en utfart tili kyrkoherden Björkmans
broder, som bor fyra mil derifrän. Farbrodren
var gift och hade trenne barn, hvilka kusi-
nerna aldrig sett, emedan deras föräldrar ha-
de värit bosafta i Göteborg ända tili denna
sommar. Nytlkenheten att lära kanna dem
var stor, men ännu mera gladde sig barnen åt
sjelfva färden, som skulle ske i en löfklädd hö-
skrinda med trenne liästar för. Dessutom skulle
man stanna för att äta middag pä nägon vacker
plats, ungefärligen halfvägs. Det var ju förtju-
sande. Sä !yckte ätminstone alla syskonen.

Blef det regn skulle det ingenting blifva af
för den dagen, och man kan ju icke uudra pä,
att oron var stor. Hvar och en hade dock ät-
skilliga smäbestyr, som skingrade tanken pä moi-
nen. Syster Maria hjelpte mamma att se öfver
smäsystrarnes kläder, sä att ingenting skulle fat-
tas, samt att lägga ned rnatsäcken, Nina, stora,
länga flickan, hade icke försyn för att lägga sig
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hufvndstupa öfver en sandhög i trädgärden, för
att plocka ett helt knyte fullt af smä, smä ste-
nar, af hvilka hon ämnade kasta upp en hand
full i sender under äkningen, sä oförmärkt att
syskonen skulle tro, att de kommo rakt ifrän
skyn.

Oscar, som var väl mycket svag för allt som
var godt att äta isynnerhet det som var sött, ha-
de göra med att plocka fram och lägga ned alla
pepparkaks- och kringelbitar, hän samlat pä de
sista dagarne, under hvilka resan värit omtalad.
Hän hade tiggt sig tili litet gratis af syster Ma-
ria, som ieke kunde riktigt med att neka honom,
ehuru hon tyckte att detta „snaskande“ var hra
olämpligt, samt lät honom höra sin tanke pä sitt
eget lugna, vänliga sätt. Det hade fordrats hela
Oscars sjelfbeherrskning, för att icke med detsam-
ma äta upp hvad hän fick, med hän besegrade
dock frestelsen, om man undantager en och an-
nan bit af hvarje, hvilket gaf hans samling ett
mindre lockande utseende.

Tvillingarne hade kömmit öfverens om, att
de icke knnde resa ifrän sinä yngsta barn under
tre hela dagar. De skulle ju kunnat taga sig
mycket oräd före under tiden! Lille herr Abe-
lard och den ännu mindre Mamsell Kunigunda,
säsom de pä Nina s inrädan blifvit kallade, skulle
med, och ornbyte af kläder kunde de ocksä be-
höfva. Tvillingarna hade fullt upp att sköta.
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men hvad gör man icke för barnens nytta och
nöje!

Hvad kunde väl lille Carl hafva för sig, som
pä hela länga stunden icke frägat efter, hvart
mamma tagit vägen? Hän hade dragit fram sin
grannlätsläda, hvilken likasom hans arbetsläda
och klädlåda var sä städad och fin, att ingen
akulle velat flytta en enda sak ifrän sin plats tili
en annan, och stod nu under djupt begrundande
och betraktade alla sinä smäsaker. Oaktadt Carl
ensam gifvit bort mer än alla de andra tillsam-
mans, hade hän dock mer än nägon af dem;
men sä hade hän ocksä spart allt hvad hän fått,
alltsedan hän var en liten, liten gosse, samt dam-
mat och städat vissa dagar i veckan i sin läda
och knäpat och lagat, om någonting gätt sönder.
Den vigtiga sak, hvilkens afgörande nu icke läng-
re kunde uppskjutas, rörde Carls önskan att gif-
va sinä kusiner nägot; och frägan var nu, hvad
som bäst skulle passa ät hvar och en, hvilken
var kinkig nog att besvara, dä Carl aldrig hade
sett dem. Slutligen tyckte hän dock, att hän fun-
nit ut det. „Den här bollen passar bäst ät ku-
sin Bernhard, jag fär nyttja min gamla sälänge.
Kusin Constance kan fä den här lilla, roliga bo-
ken Carl drog en aldrig sä liten suck, ty hän
gaf icke gerna bort sinä böcker, men hvad skulle
hän hafva annat, som kunde passa för en tret-
tonärig flicka och den lilla kaffeqvarnen skulle

3
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bestämdt roa lilla kusin Olga. Sedän skulle des-
sa saker läggas in i smä paketer och skrifvas
utanskrift pä; och som lille Carl ännu icke var
mycket skieklig i skrifkonsten, gick det icke fort,
isynnerhet som mamma mäste rådfrägas först.
Ällä barnen hade tidigt fätt en lek- och en ar-
betsläda, men sinä kläder skulle de allsicke hafva
hand om, förr än de fyllt tio år. Frän denna
regel gjordes dock ett undantag tili lille Carls
förmän, som redan fätt sin klädläda för ett halft
år sedän, då hän fyllde sju är. Carls ifriga bö-
ner och hans kända förmäga att gä i land med
hvad hän företog sig, hade bevekt mamma, isyn-
nerhet som alla syskonen röstade för bifall.

Lilla Sissan hade icke för egen räkning nä-
gon pian att utföra, rnen hon var icke derför pä
längt när sysslolös. Hon var den aldrahjelpsam-
maste och pälitligaste lilla unge i verlden, och
syskonen tvekade aldrig att taga henne med i
förtroendet, huru rädda de än mätte vara att fä
sinä smä företag omtalade i förtid. Hon förräd-
de ingen och hade en raärkvärdig förmäga att
hinna tili öfverallt. Pappa pästod, att hon var
„öfverallt och ingenslädes.“

Nu hjelpte hon 'Nina att samla srnästen, le-
tade fram ett litet vackert hand tili skärp ät tvil-
lingarnes lilla mamsell, gick i vägen för syster
liiria och snafvade pä mamrnas pali. Tili sist,
när hon kömmit underfund med Oscars syssel-
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sättning, bad hon syster sä vackert om en soc-
kerbit, att denna omöjligt kunde säga nej, samt
skyndade dermed tili brodren, som blef sä rörd
deröfver, att hän gaf henne en pepparkaka, af
hvilken hän blott ätit upp tvä tredjedelar. Dä
Sissan pä sin rund kom in tili lille Carl, nöjde
hon sig med att klappa honom pä kinden, lika-
som hon instinktmässigt känt, att hän hjelpte sig
bäst sjelf.

Innan barnen gingo tili sängs, bädo de hvar
för sig mamma, syster oeh Hus-Kerstin, att för
ali del icke glömma att väcka dem i tid följande
morgon.

I tid blefvo de ocksä väckta och i ordning,
och stodo en läng stund, förrän Anders tagit hä-
starne ur stallet, och väntade pä att vagnen skulle
kovnraa fram.

Trefligare vagn kunde man icke se än den
tili hälften med hö fyllda skrindan, klädd med
friskaste björklöf, så högt och rikt som en löf-
sal. Det var svalt och skuggrikt derinne.

Både pappa och mamma skulle äka med i
skrindan, hvarför barnen hade mycket bestyr för
att lä riktigi beqvfima platser ät dem, hvarefter
de troligen skulle fätt ännu rn erä bryderi med
att väljä platser ät sig sjelfva, om icke pappa
gjort slag i saken.

Under glada samtal, omvexlande med sjun-
gande af smä sångstycken, som syskonen med
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fadrens tillhjelp inöfvat, gick resan tili raststäl-
let, som var utsedt ungefär halfvägs, alldeles för-
träffligt och tili allas stora belätenhet, om man
undantager Ninas missräkning att icke fä den
glädje hon väntat af sitt tilltänkta småstensregn.
Syskonen voro visserligen mycket förvänade der-
öfver samt afvaktade med nöje fortsättning deraf;
inen mamma frägade, hvem den skyldige var.
Nina var tvungen att avara, hvarpä följde ett be-
stämdt förbud mot kastandet af stenar bäde stora
och små. Sä var det slut med den fröjden; man
mäste hitta på nägon ny och medgifvas mä-
ste, att Ninas förrnäga i den vägen tycktes vara
outtömlig. Lyckligen framkomna, kade barnen
lika brädt att komma ur skrindan, som förut att
komma dit.

Pä ena sidan om vägen var en temligen stor
skog, som just här innefattade en liten, klar sjö.
Närä stranden slog man sig ned pä en grön plats,
som säg särdeles inbjudande ut. Matkorgarne
fi-amtogos, och deras förträffliga innehäll sägloc-
kande ut för barnen, hvilkas vanligen goda aptit
icke förminskats af färden.

Sedän man pratat litet efter mältiden för-
kunnade kyrkoherden att lian ämnade gä pä ett
kort besök tili en bekant, som bodde i grann-
skapet samt att hän önskade att mamma och
Maria skulle följa honom, men icke det öfriga
sällskapet, emedan det var ett gammalt herrskap
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hän skulle besöka, och de skulle kanske blifva
mindre trakterade af att taga emot hela länga
barnraden, tillade hän skrattande, i det hän för-
nöjdt betraktade „raden.“

„Nina ansvarar för smäsyskonen, och bar-
nen aro ju snälla medan vi aro borta“, sade
mamma, tog sä sin mans arm, och vandrade
ästad.

Barnen menade visst att de skulle vara snäl-
la, och Nina pätog sig ansvaret, d. v. s. hon neg
och svarade ja, men tänkte icke vidare pä den
saken. Nina hade visst icke ondt om tankar,
men de sväfvade omkring sä vidt och bredt, att
hon säilän fick reda pä dem, när de behöfdes.
Hvad skulle man roa sig med? Lille Carl steg
upp i skrindan och föreslog att de skulle leka
fästning.

„Ja det ska’ vi“, svarade Oscar, „men först
ska’ Nina korama med tnig, och se pä någonting
som jag säg vid stranden. Gör i ordning derin-
ne sälänge, du Carl. 11 —■ „Under tiden plocka vi
litet blommor, jag säg sä vackra derborta, eller
vill du inte Elin? 1 " frägade Elma.

Jo bevars, Elin ville, och sä gingo tvillin-
garne för att söka blommor, lille Carl gjorde i
ordning förskansningar af hö och löf för bäde
vän och fiende, Oscar och Nina skyndade tili
stranden och Sissan tultade sä oförmärkt efter.

„Inte är här någonting att se!“
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„Kära Nina, ge dig tili täls, en smula! Lyft
pä den der sienen, men vik upp dina byxholkar
först.“

Nina sträfvade med Oscars tillhjelp alt fä
undan den ganska stora stenen, men derunder
fanns • ingenting.

„Nej, hör du Oscar, har du ingenting bättre
att bjuda pä, sä kan jag hilla på nägot sjelf.“

„Här ska’ Annas, det vet jag som säg dem
nyss.“

„Hvad för slag dä?“
„Ja, det blir just det du fär se. Sota Nina,

skratta inte nu, utan hjelp mig! Nej, nu vet jag.
Här var det. Kan du komina ut pä den här sie-
nen? Men kanske det inte är värdt att du försö-
ker. Det är rätt djupt här.“

„Ja djupt för att dränka en rätta, men icke
mig. Maka dig undan litet, sä kommer jag.“

„Akta dig Nina!“
„Sjäpetisjäp du! Här är jag. Se sä, tag nu

i! Jo ser du, det gick det.“
„Nej, Oscar, sä roligt! Sä smä somliga aro.

Titta pä den der!“
De bäda syskonen, som kömmit öfver en hei

mängd smä, smä kräftor, voro sä ifriga, att de
icke tänkte pä nägot annat i verlden. Minst
tänkte de pä att deras aldra minsta och aldra
nyAknaste syster var med, och ville se hvad som
var sä litet och sä rart, och som roade de andra
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sä mycket. Lilla Sissan var för slng för att för-
räda sin närvaro eller sin afsigt att gä efter dit
syskonen gätt förut. Dä förstod hon godt, alt
hon skulle hafva blifvit hejdad vid första försö-
ket. Derför var hon sä tyst som nägonsin en
dränkt rätta, som Nina nyss talade om. Försig-
tigt stack hon fram sin lilla fot för att nä ste-
narna, huru kinkigt det an var för hennes korta
ben att taga ut ett sä längt steg, och hon tog
verkeligen både ett och tvä och tr e steg, men
vid det fjerde föll lilla Sissan pladask einellan
kräftorna och syskonen, väckande en utomordent-
lig skräck hos både menniskor och djur.

Straxt bredvid var, som Oscar sagt, rätt
djupt, men dock icke djupare än att Sissan hade
halfva kroppen öfver vattnet, sedän syskonen lyck-
ligen och vai fätt henne pä fötter. Hon hade dä
sväljt mycket vatien, och kände sig sä olycklig
att strida tärar, hvilka knappt kunde räkna slägt-
skap med „lilla lipen“, runno utför hennes kin-
der. När Oscar och Nina, icke litan stor svä-
righet och tära för att sjelfva förlora balansen,
fätt henne pä det torra igen, framlyste Sissans
goda hjerta och ovanliga mod i full glans; ty
hon slutade tvärt att gräta, dä hon säg sysko-
nens ängest, och förklarade att hon mädde myc-
ket bra och icke hade drunknat, sä att de hu
icke behöfde vara rädda, allt under det hon ska-
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kade mera tili följe af de genomväta kläderna
an af sjelfva det oväntade badet.

„Jag skrek inte!“ sade hon stolt.
„Nej, du sota, lilla unge, Gud sigue dig!

Men hvad hade du här att göra?u Det var en
kinkig fräga, pä hvilken Sissan icke gerna inlät
sig. Man hade också nog med att tanka pä hvad
föräldrarne skulle säga, och om lilla Sissan skulle
blifva sjuk etc., och bar henne emellertid orn-
sorgsfullt äter tili skrindan, der Carl alltjemt stö-
kade och hoppades att riktigt förväna syskonen
med sinä förskansningar. Deraf blef dock intet.
Man var tillräckligt upptagen med Sissan, för
att glörama alla förskansningar i verlden, och
Carl var icke den minst deltagande. Tili Ninas
stora glädje syntes syster Maria pä vägen. Hon
kom före föräldrarne för att se efter syskonen.
Oscar skickades att möta och skynda pä henne,
hvilket uppdrag lian förenade med en besynner-
lig beskrifning öfver händelsen. Syster förstod
blott, att nägot var i olag, och att detta gälde
hennes alldrakäraste lilla älskling. När hon såg
hur det var, bredde hon ett par handdukar öfver
sig, tog Sissan i knä och klädde henne frän topp
tili tä, alltemellanät kyssande den lilla flickan,
soin nu var sä trygg, att hon somnade när hon
väl fätt litet tort pä sig.

„I ären just ena stackare% sade systern tili
Nina och Oscai‘, men det var också allt, och to-
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nen var betydligt mera medlidsam än förebråen-
de, ty hon såg nog att de sjelfva insägo att de
burit sig durnt ät.

”Hvart ha tvillingarne tagit vägen?“ frägade
hon.

„De hafva gått för att blocka blommor.“
~Gä och säg tili dem att konima igen då,.

Nina lilla, sä att vi aro i ordning när pappa och
mamma komma.“

Nina gick.
Hvart hade de små tvillingarne tagit vägen?
Smäpratande som vanligt och visande hvar-

andra pä allt som de fingose, soin syntes dem
nytt, hade de småningom gått allt längre in i
skogen, utan att märkä, att de aflägsnade sig
från landsvägen och den gängstig som de följt.
Först när de hade händerna fulla med blommor
och tänkte gä tillbaka för att leka fästning, upp-
täckte de att de icke visste hvar de voro eller
huru de skulle komma tillbaka. Elin fick genast
tärar i ögonen. Elma hade stor lust att gråta
med för sällskaps skull, raen det gick icke an att visa
Elin, som dä skulle blifvit ännu mera bedröfvad.
Det visste Elma, och som hennes lifs förnämsta
uppgift hittills värit att trösta och beskydda den
mera rädda och blödiga systern, qvätde hon tili
en början sinä tärar och började derpä uppmun-
tra stackars Elin.

„Koin du, så vända vi om, du ska fä se vi
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fä snart rätt pä vägen", sade hon räekande han-
den ät Elin.

Sä vandrade de, hand i hand och funno verk-
ligen en smal gängstig, hvarefter de med gladare
mod gingo in derpä, men icke visste de srnä flic-
korna att de nu gingo frän landsvägen rakt in
i skogen. Men skogen blef tätare och det hlef
skummarc derinne och fruktan började fatta bar-
nens hjertan, ehuru Elma stred modigt för att
se lugn ut ännu en stund, och Elin litade pä
systern. Slutligen började hon dock att miss-
trösta.

„Elma lilla, tycker du icke att vägen är bra
läng, mot dä vi gingo hit?“ sade hon.

„lh, jag mins inte sä noga.“
„Inte såg jag sä stora träd heller, Elma."
~Ja, det är väl för att det är mörkare nu."
„Mörkare, ja det är det! Tänk Elma, om det

skulle blifva alldeles mörkt!”
„Söta Elin, det är ju soramar nu. Hela nät-

terna aro ju ljusa.“
„Nätteraa, Elma, du tror väl inte att yi ska

stanna här i natt!“
«Nej.”
„Men tänk, Elma, om vi inte siippa ut ur

skogen ! Om pappa och mamma inte fä reda pä
oss. Heart skulle vi taga vägen?"

Elma stannade. Hon kunde icke gä längre,
ty gångstigen vek här af ät tvä häll, och den
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lilla flickan hade ingen aning om hvilkendera hon
skulle väljä.

„Hvart skola vi taga vägen?“ sade nu ocksä
hon.

Elin smog sig tätt in.till systern.
„Söta Elma, tror du Gud kan hjelpa oss?“
„Ja, Elin lilla, det tror jag riktigt säkert. 11

I detta ögonblick hördes ett doft ljud i sko-
gen som besvarades längt borta pä en annan si-
da. Man har icke sä stor förmåga att göra be-
räkningar dä man är sex är, och mycket upp-
skrämd dertill, eljest skulle barnen väl kunnat
räkna ut, att rösterna kommo frän syskonen, som
sökte dem, och att det vai- echo som svarade pä
andra stranden. Nu tyckte de blott att ljuden
läto underliga och hemska, blefvo mycket rädda
och kröpo tillsamrnans under en buske, lindande
armarne oinkring hvarandra.

„Är det nägot vildt djur, Elma?“ frägade
Elin darrande.

„Jag vet inte; sota Elin, grät inte!“
„Om det vore en varg, du?“
~Hu!“
„Tror du hän ät upp Oss, Elma?“
Elma ville svara, men nu kom rösten när-

mare, och hon knäppte i dess ställe sinä händer
samman, bedjande: „6ud, som hafver barnen
kär “(t

Hvart hade de smä tvillingarne tagit vägen?
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Nina gick ett litet stycke inåt skogen, utan
att tanka sä mycket pä tvillingarne, utan mera
pä ledsamheten med lilla Sissan, men dä hon
ftnnu icke säg tili systrarne, gjorde hon sig of-
vannämnde fräga med rnera allvar. Nina gick
hit och dit och tittade sig omkring, men säg än-
dä ingen. Dä blef hon ängslig och började ropa,
ehuru dessa första rop voro för aflägsna för att
höras af barnen. Intet svar. Nina ropade äter.
Annu icke ett ljud tili svar, hlott löfvens rass-
lande för den lätta somrnarvinden samt foglarnes
sakta prassel och jublande drillar. Dä fattades
Ninas hjerta af den häftigaste ängest. „Du hirn-
melske Gud, hvar aro minä sinä systrar?“ hvis-
kade hon, vred sinä händer och ropade allt hvad
hon förmädde. Stackars Nina kände djupt, att
hon var skuld tili om något händt tvillingarna,
ty hon skulle ju ansvara för dem. Huru hade
hon uppfyllt denna pligt? Aldrig ett ögonblick
hade hon tänkt derpä och detta smärtade henne
nu förfärligt. Som hon sprang säg hon något
lysa pä vägen. Det var ett litet blätt hand
lilla Elins „märke.“ Nina tog bandet, kysste
det gäng pä gäng, och sprang sä vidare och ro-
pade. Nog hade de smä, snälla tvillingarna all-
tid värit- henne kara, men aldrig sä som nu.

Fadrens, modrens och syskonens röster hördes
nu ropande Elmas och Elins namn. De hade blif-
vit oroliga öfver dröjsmålet och gätt att söka dem.
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„Åldrig gär jag tillbaka utan tvillingarna“,
tänkte Nina med ängest.

Dä flck hon se ett litet rödt band fladdra
pä en buske. Häftigt ryckte hon det tili sig, och
när qvisten böjde sig undan såg hon tili sin obe-
skrifliga förtjusning de smä flyktingarne, hvilka
nu, fruktande att deras sista stund vai- inne, sutto
med slntna ögon, härdt tryckta intili hvarandra.

Ätt Nina tog fram dem och kysste dem och
kallade dem vid otaliga smeknamn är lätt att
förstä. Och att de smä tyillingarna voro förnöj-
da, är heller icke underligt.

Nina ledde dem tillbaka i triumf, och för-
äldrar och syskon slöto en tät krets omkring
dem, för att välkomna dem. Lilla Sissan vak-
nade och måste hafva reda pä alltsamraans och
kyssa dem sorn kommo bort i „stoden“, för att
tala med henne, som ännn icke var riktigt skick-
lig i en del ords uttal.

När de äter sutto i den löfklädda skrindan,
sade fadren allvarligt: „Nu böra vi tacka Gud
för att vi alla aro välbehållna här, och du icke
minst, Nina.“

Nägon vidare förebräelse erhöll icke Nina,
emedan det väl syntes att hon ängrade sin för-
sumlighet.

Den äterstående delen af vägen tili Lejon-
ström försiggick under vida större tystnad och
stillhet än den törsta hälften. Nina, familjens van-
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liga upptägsmakerska, satt du helt allvarsam.
Tvillingarna hade värit alltför genomskrämda för
att vara vid riktigt godt mod, och Sissan sofhos
mamma. Badet syntes hafva verkat lust tili en
extra sömn, men för öfrigt befann sig lilla Sis-
san i högönskelig välmåga,

Tili sist berättade syster Maria en saga, för
att krya upp barnen litet, och när hon slutat
hade man icke längt tili Lejonström.

Det ståtliga boningshuset läg pä en höjd,
omgifvet af trädgårdar; ett stycke derifrän frarn-
rallade en väldig Ström, bvilkens brnsande näd-
de de resandes öron, längt innan dess glittrande
vägor och hvita skum lyste frarn mellan träden.
Värd och värdinna kommo ut pä trappan. för
att mottaga sinä gäster. Den förre var en liten,
mager och blek man med sjukligt utseende, myc-
ket olik sin bror, hvilkens pä en gäng rättfram-
ma och behagliga sätt och utseende gjorde ett
angenämt intryck från första ögonblicket, något
som man alls icke kunde säga om kommerserå-
det; den sednare var ett stätligt frnntimmer, som
med utsökt artighet emottog sinä gäster, och ha-
de några förbindliga ord för hvar och en, hvil-
ket äfven sträckte sig tili barnen. De resande
fördes först tili gästrummen, och sedän de ställt
i ordning sin klädsel begäfvo de sig tili salon-
gen, enligt Ninas uttryck, när hon sedermera be-
skref resan, „i högtidlig tägordning.“ Der mot-
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togos de äter af den artiga kommerserädinnan,
som genast började ett underhållande samtal med
sin svägerska. Kyrkoherden talade med sin bror.
Barnen satte sig, pä en vink af mamina, i rad
utät ena väggen. Tala högt tordes de icke, och
stolarne stodo alltför längt ifrän hvarandra för
att tilläta ett hviskande samtal. Sälunda förflöt
något mer än en timma, men barnen tyckte det
var vida längre. Lilla Sissan var ett par gän-
ger närä att somna och falla af stolen, men Nina
flyttade sig oförmärkt tillräckligt närä, för att
kunna alltemellanät gifva henne en liten puff och
sälunda hälla henne vaken.

Ändtligen sade tanten, som just dä siulat nä-
got ämne, som särdeles lifvat henne: „Jag fruk-
tar att minä smä snälla vänner fä träkigt. Yi
skola skicka efter kusinerna, hvilket jag sä ger-
na skulle hafva gjort straxt, om icke mademoi-
selle de la Grange förbehållit sig att icke kon-
yersationstimmarne mätte blifva störda. Hon är
sä nitisk, den kara Mademoiselle, och sanningen
att säga, är jag mycket tacksam derför, ty Con-
stance är icke sä skicklig att tala fransyska, som
jag skulle önska. Vili du vara sä söt och ringa
pä den der klocksträngen, min lilla Helena!“

Ingen rörde sig, ty ingen kändes vid det
namnet.

„M, min sota! Jasä, du förstär mig icke.“
Nu reste sig tanten för att ringa sjelf, men
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dä fick Nina lif i sig, och akulle skynda före hen-
ne tili klocksträngen, hvilket dock, tillfölje af hen-
nes ifver icke aflopp bättre, än att hon trampade
pä släpet, som svajade efter den stätliga frun.
Kratsch, sade det, och en qvartersbred remua vi-
sade sig ögoublickligen i det tina tyget. Nina
tyckte att hon ville sjunka genom golfvet, och
hennes mor kände sig ytterst besvärad; bäda
gjorde ursäkter, men kommerserädinnau smälog
artigt försäkrade att det enda ledsamma härvid var
att hon nödgades lemna sinä gäster, medan hon
bytte om klädning.

„Kära Nina, se dig för!“ sade modren före-
bräende, sedän tanten försvunnit.

„Ja, sota mamma, det skall jag visst. Jag
kan icke begripa hui- jag kunde trampa pä kläd-
ningen. Jag var visst en aln ifrän tant. 11

„Ja, men icke från hennes klädning, deruti
bestod skillnaden“, inföll Oscar.

Dörren öppnades nu, och in trädde ett me-
delälders fruntimmer, som skyndsamt sväfvade
öfver golfvet man skulle knappt kurina säga
att hon gick och helsade pä fru Bjökman un-
der de lifligaste ätbörder sarat talande det mest
flytande spräk af hälften fransyska ock hälften
svenska. Henne följde tvä flickor, hvilka gjorde
en djup nigning för fru Björkman, hvarefter de
ställde sig att se på kusinerna. Den äldre da-
men skyndade från modren tili barnen. „God-
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dag, mes amis! För sota! En sädan liten ange!
Välkomna tili minä små mignonnes! Constance,
ma chere, soyez ainiable!“

Dermed var hon äter hos fru Björkman, och
lemnade barnen ät sig sjelfva, hvilket sannolikt
yar liasta sättet att läta dem blifva bekanta, ty,
Nina och Oscar togo redan nägra steg emot Con-
stance, och lilla Olga sprang tili Sissan, som sä-
kerligen skulle hafva emottagit henue med öppna
armar, meri just dä inträdde kommerserädinnan,
klädd i en ännu präktigare drägt än den förra,
och tog sig för att ordentligen presentera barnen
för hvarandra. Som hon säg pä en och nämnde
en annan, hvilket var ganska ursäktligt, emedan
hon ännu icke kände igen dem, uppkommo små
löjligheter, i det bäde den som utpekades och
den som närnndes i namn stego upp och nego.
Detta säg ganska löjligt ut, barnen kände det,
hvilket hade tili följd, att de sedermera sägo bly-
ga och tafatta ut hvar gäng deras tant nalkades
dem, ehuru de i sjelfva verket alls icke voro det.

„Tala fransyska med »hvarandra, kärabaru;
man glömmer dä så lätt att vara främmande.
Du, min sota, som är äldst bör böija konversatio-
nen“, sade hon, vänd tili Nina.

Nina kunde verkligen tala fransyska rätt bra,
men dä det skulle sä der ske pä parad fick hon
icke fram ett enda ord.

„Du är icke sä van kanske. Yi skola bedja
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vär goda mademoiselle de la Grange tala vid dig,
medan dn är här, sä skall du fä se att det tager
sig snart.“

N n gick tanten, och barnen närmade sig
hvarandra, men det gick icke sä lätt efter den
högtidliga presentationen.

Syskonen längtade att kornma ut i det fria.
och föreslogo kusinerna det, hvarpä Olga frågade
sin rnor, öin de skulle fä gå ut i trädgården.

„Det är för sent nu, du har haft snufva, och
Constauce täi icke vid aftonluften. Jag tror visst
att daggen börjat falla.“

„Hvad jag är glad att min mamma icke är
rädd för dagg!“ tänkte Nina.

Sä suttö barnen qvar pä sinä stolar; ett li-
tet „hysch 01ga!“ frän kommerserädinnan pä-
minde dem om att icke tala högt, och bekant-
skapen gick mycket trögt. Barnen anmärkte, att
Constance hela tiden betraktade deras kläder frän
topp tili tä. Syster Maria säg Hera gänger pä
dem, men hon slapp icke ifrän mademoiselle de
la Grange, som onppiiörligt pratade med henne.
Maria, stackars liten, var heller icke riktigt road,
fastän hon säg lugn ut och svarade artigt och
förständigt som vanligt, men fransyskan talade
blott orn sinä sommardrägter, som hon lätit hem-
ta frän Paris jemte kommerserädinnan, och allt
detta förstod sig den enkla, anspräkslösa Maria
icke mycket pä.
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Äntligen inträdde betjenten och förkunnade
att bordet var serveradt. Alla reste sig, barnen
med stor förnöjelse.

För de stora var det dukadt ett bord midt
pä golfvet, men för barnen ett särskildt i ett hörn.

Tili qvällen bjöds kottletter och ätskilliga
andra saker, men Constance, Olga och Bernhard,
som nu först kom in, fingo intet deraf.

„Hvarför äter du inte, och inte du heller?“
frågade Oscar.

„Man blir fet af att äta för mycket om qväl-
larne, och af kött blir man blodfull“, svarade
Constance.

Bernhard satte ut munnen och såg begärligt
på maten ; lilla Olga kunde icke läta bli att säga
högt, att hon bra gerna skulle vilja ha litet, då
fick hon likasom hennes syskon en kopp the med
ett par skorpor tili, och ingenting vidare.

„Nina, hur kan du äta sä der!“ utropade
Constance.

„Hur?“ frågade Nina litet förskräckt.
„Med både knif och gaffel. Åkta dig att icke

Mademoiselle fär se det, för dä fär du en evig-
hetslång föreläsning.

„Inte är det sä farligt att äta med knif. Jag
ör ju bara ett barn ännu.“

„Usch, jo! Äldrig får du se fint folk göra det.“
„Sålänge pappa och mamma ingenting säga

derom, sä kan Nina nog göra det“, inföll lille Carl!
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„Det har du rätt i, Carl“, svarade Bernhard,
„men om du flck vara hos Mademoiselle en vec-
ka, sä skulle du icke säga om det. Det är trä-
kigt rned hesked det mä du tro.“

„Vi hade ocksä en lärarinna en tid, som
hjelpte mamma att läsa med oss, innan syster
Maria kunde göra det, men hon var sä snäll, och
det var alls icke träkigt.“

„Nej, det kan väl hända, men det var icke
Mademoiselle det. Sä ska 1 du äta, och sä ska’
du sitta, och sä ska’ du snyta dig, och det dagen
i ända. Nej, det är för väl, att jagblir stor snart.
Dä blir jag rik och gör hvad jag vill. Dä skall
jag resa sä längt frän Mademoiselle och Lejon-
ström, att jag aldrig får se en skymt af dem.“

„Sä du talar!“ afbröt Oscar och tvillingarne
pä en gäng. Nina sade ingenting, ty hon tyckte
att Bernhard talade rätt hra, hon ville sjelf ger-
na frän Lejonström „Icke vill du lemna din
pappa och mamma och systrarna!“

„Hm. Det fär jag väl se om jag icke vill.
Ni skulle vara här en mänad sä fick ni se.“

„Bernhard, jag talar om för mamma, om du
talar sä simpelt. 11

„Ja, skynda dig och spring, Constance! Sqval-
lerbytta bingbong etc.“

„Det är som mamma säger“, sade Constance
förnärnt, „att Bernhard aldrig kan fä nägot fint
sätt, utan man skall skämmas för honom.“
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„0m jag icke blir sä fin som du, sä stär
jag ätminstone icke och niger och äbäkar mig
framför spegeln som du heller.“

Syskonen sägo förskräckta på Constance, och
tänkte, att hon skulle blifva bra ledsen öfver en
sädan beskyllning; men hon skrattade blott och
sade;

„Det är nödvändigt att öfva sig, orn man
tänker fä framgäng i stora verlden“, det har Ma-
demoiselle sagt mänga gänger.

„Usch, hvad du är lik Mademoiselle; duhop-
par öfver golfvet och grinar alldeles som hon,
fast det ser bättre ut för henne, som gör det af
naturen, men du bara gör dig tili du, usch !T '

Syskonen tyckte att samtalet var bra träkigt,
och sä hiet det alltjernt, ty Bernhard och Con-
stance grälade beständigt, ehuru i ali tysthet, eme-
dan de bäda i sjelfva verket voro lika rädda för
en „föreläsning 11 af mademoiselle, ehuru Con-
stance icke ville erkänna det.

Syskonen voro nöjda att fä komrna tili sängs,
och isynnerhet att komma undan tantens fräga,
„hvad de tyckte omLejonström och om hennes kara
små“, hvarpä ingen af dem svarat ett enda ord,
„Litet ovana att uttrycka sig, men det förgär
snartu

, sade tant med sitt artiga smäleende.
Dagen derpä sken solen lika klart och loc-

kade syskonen ut; men då man icke sade nägot
derom, gömde de sin önskan tillsvidare.
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„Har du den der klädningen i dag igen?u

sade Constance och svängde litet på sig, för att
visa sin egen, som var ny och mycket fin.

„Ja, i rnorgon och i öfvermorgon med“, sva-
rade Nina lungt. Hon visste att hennes klädning
var rätt vacker, och skärndes alls icke för att hon
icke hade flera.

„Hvarför har du tagit så litet med dig?tC

„Jo derför att min nya bomullsklädning, som
jag äker med, och den här, som är min högtids-
bläsa, är allt hvad jag eger, utom minä bäda
hvardagsklädningar. Sä stär det tili med den
saken.“

„Skall det ocksä vara fint att fråga främ-
mande hvarför de icke kläda sig grannare?“ sade
Bernhard förtrytsamt. Kusin Nina är vacker och
söt sädan hon är, och det kan du aldrig bli,
om du ocksä satte pä dig guldklädning och silf-
verskor.

Constance gjorde en knyck pä nacken och
gick för att hemta sin nya parasoll, emedan det
nu ändteligen talades om att man skulle prome-
nera i trädgärden, och att barnen skulle fä följa
med. När det sattes i verket tog Bernhard ett
stort kardborrblad och höll öfver sig, svängande
pä sig likasom systern. Barnen gingo nemligen
ett stycke efter de andra. Bernhard härmade
Constance sä förträffligt och såg så löjlig att sy-
skonen brusto ut i ett högt skratt, ehuru mot sin
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vilja, emedan de tyckte det var ovänligt mot Con-
stance, som blef mycket ond, och sä dröjde det
länge innan hon blef tillräckligt försonad, för att
gifva sitt bifall tili syskonens önskan att leka
„sista paret ut“ pä gärden.

Men äfven leken blef icke riktigt rolig. Barnen
passade icke tillsammans. Bernhard sprang väl rätt
bra och var vänlig mot kusinerna, men hän passa-
de på hvarje tillfälle att fä säga Constance nägot
mindre behagligt, hvilket gjorde henne ond ochver-
kade föga godt för trefnaden. Constance och lilla
Olga åter voro sä ovana vid springlekar, att det
icke var nägon svårighet eller nöje i att öfver-
vinna dem. Den förra var dessutom sä rädd att
blifva skrynklig, att leken mäste ske med en för-
sigtighet, som icke ökade nöjet.

Sä var det hela tiden alltid nägot i vägen,
och när kyrkoherden Björkman följande dag et-
tei - rniddagen tog afsked och mamina gaf en vink
åt barnen att göra sämed, voro de mycket belätna.

„Sä roligt att fä äka der!“ utropade Bern-
hard, dä höskrindan kördes fram.

„Dä mätte väl pappas nya landau vara tu-
sen gänger bättre; jag vet knappt om jag ville
sätta mig upp i den der“, invände Constance.

„Dn slipper“, tänkte Nina, och gjorde en li-
ten piruette i glädjen.

„Hon är bra liflig, lilla Nina“, sade tanten,
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som med detsamma räkade se dit. Men tonen
var allt utom gillande.

Medan pappa och mamma sutto och spräka-
de för sig sjelfva, började barnen tala om Lejon-
ström och de nya kusinerna.

„Usch, hvad der var träkigt, och hvad Con-
stance var tillgjord och odräglig!“ sade Oscar
bland annat.

„Ja, nog var hon hra enformig med sinä
klädningar och grannläter, som hon jemt talade
om. Och hvad jag var rädd för tant!“ svarade
Nina.

„Ja, men nog var hon vänlig.“
„Ja, men jag rär inte för, att jag alltid ön-

skade att hon inte rnåtte se mig.“
„Hur gick det med dina presenter, som du

skulle ge dem, Carl?“
„Jo, Bernhard bief glad öfver bollen, men

Constance säg pä boken och sade, att hon var
förhjuden att läsa nägot pä svenska, och dä tog
jag igen min bok. Lilla Olga tyckte nog om
qvarnen, men hon lade stenar i och malde pä,
och sä gick hela qvarnen i smä bitar.

„Talade icke barnen nägot vid hvarandra om
hvad ni läst?“ frägade fadren.

„Jo, Bernhard bar en magister, fast hän nu
var bortrest. Bernhard har läst sä mycket, och
är riktigt skicklig.“

„Ja, det mä sä vara“, inföll Nina, „men det
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vai- för underligt med flickorna och deras läsning.
Jag frågade Constance, hvad hon kunde i histo-
rien och geografien, och hon svarade uppriktigt,
att det var just ingenting, derför att mademoiselle
icke förstär mänga svenska ord, och icke vet om
hon svarar rätt eller orätt. Det gör att Constance
icke bryr sig om att läsa öfver, och sä kan hon
ingenting annat än fransyska. Men hon kan icke
läsa upp hvarken geografln, historien eller natur-
läran pä fransyska, det har hon sagt ifrän, och
mademoiselle hade svarat, att det kan ocksä göra
det samma. Var det icke underligt?“

„Jo visst, och hufvudsumman är att hon är
träkig“, afgjorde Oscar.

„Om hon hade vär pappa och vär mamma
och vär prestgärd i stället för Lejonström, skulle
hon nog vara hra 41

, invände lille Carl.
„Hemma är bäst! Hemma är bäst!“ sade sy-

skonen, dä de senare pä aftonen anlände tili sin
kara prestgärd.

Och nu taga vi farväl af dem för denna gäng
men mähända skola vi äter söka reda pä bäde
dem och deras kusiner om det är nägon som
skulle vilja träffä dem ännu en gäng.
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Tredje Kapitlet.

Småsyskoneas sagor.

En kulen dag, nägra mänader efter yärt sista
sammanträffande med „familjen i prestgärden“,
vilja vi äter göra ett besök hos dem. Alla fa-
miljens medlemmar mä förträffligt men barnen
se icke riktigt belätna ut, ty de päräknade spring-
lekarne utom hus under fritimmarne måste in-
ställas i anseende tili en stark regnskur, som just
nu pägär som häftigast. Man bar nyss stigit upp
frän bordet. Barnen ställa sig tysta vid fönstret
och betrakta regnet med föga glada blickar. Det
är i dag Onsdag, dä de bruka få hafva hela ef-
termiddagen ledig, och de hade derföre bespetsat
sig pä många glada lekar i det fria, der det ändå
är roligast. att leka. Mamma märker den lilla
förstämningen. Hon tycker om, att ingen klagan
höres, och beslutar att skingra missnöjet, genom
att sätta nägot lifvande företag i gäng. Mamma
förstär sig på den saken. Hon har öfvat sig der-
med i många är, och det gäv för sig sä tyst och
stilla, att man icke märker nägot annat, än att
ledsnaden försvinner som genom ett trollslag.

90
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Just som mamma sitter och tänker efter, hvad
hon skall kuuna hitta pä, säger Oscar; „Pä en
sädan här ruskig dag borde man ha’ läst upp
syster Mariaa trefliga saga. Kanske du kan nä-
gon annan ?“ ■ —■ ~Ja syster, sota syster, en an-
nan lika rolig!“ ropa barnen om hvarandra.

Maria srnäler litet matt. Hon vill gerna gö-
ra syskonen tili viljes, men sanningen att säga
känner hon sig just nu bra litet hägad att be-
rätta sagor. Hon tycker sig tili och med icke
kurina minnas en enda. Det händer sä ibland.
Hrarken Maria eller nägon annan skulle när som
helst kuuna heratta.

Fru Björkman afbröt barnens böner, sägan-
de: „Veten I hvad, barn? Jag tror, att vi skulle
kunna läta syster fä hvila sig i dag och ända få
höra flera sagor innan qvällen.“

„Hur dä, sota mamma?4

„Tänk om hvar och en af er skulle heratta
en saga P’

„Men mamma, vi ha’ berättat allt hvad vi
ha’ läst för hvarandra flera gänger.“

„Ja, det kan jag väl tro. Det är heller icke
min raeniug, att barnen skola berätta nägot som
de ha’ läst. Sä gjorde icke syster Maria. Hon
skref sin saga sjelf. Det vore nägot att försöka
för de andra syskonen ocksä. Det kunde vara
öfverflödigt att skrifva, tror jag. Tag en stund
att tanka pä och berätta sedän i ordning, den
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äldsta först. Jag fär bekänna, att jag är riktigt
nyflken att höra, hvad resultatet skall blifva.“

„Nina tänker nog ihop en vacker sagau
,

sade
lille Carl.

„Nä, än du sjelf dä!“
„Kan jag, mamma?11

„Försök, min sota gosse!d
„Men säg ändå, mamma, om du tror jag

kan! u

„Ja visst tror jag det. Om det icke blir sä
präktigt, sä går det för sig ändå, tänker jag.u

Lille Carls ögon strälade. Hans största äre-
lystnad var nu att tanka upp en saga, som mam-
ma skulle gilla.

„Ack, nu vet jag, hvad jag skall väljä tili
ämne. Det skall bli riktigt roligt!“ utropar Oscar.

Fadven, som sitter och läser en tidning. tit-
tar upp och frägar, hvad det är, som skall blifva
sä roligt.

Ällä barnen skynda fram och börja förklara
pä en gäng, tili dess pappa sätter en tidning för
hvardera orat, dä Nina fär tala eusam.

„Nä, det var ju ett stätligt förslag! Just likt
mamma. Det är bara synd, att jag icke fär höra
edra sagor.“

„Åh, pappa! Visst skall pappa höra pä;
sota pappa!“

„Men jag mäste ut pä en tjenstförrättning,
som kommer att hålla mig borta tre hela tim-
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mar, och sä länge Jären I väl icke kunna ge er
tili täls

~Jo visst, pappa lilla! Vi vänta så gerna“,
svarade alla, och Nina tillade litet vigtigt: „dess-
utom behöfva vi tid att tänka.“

Fadren skrattade. ~Kära Nina! Om du verk-
ligen akulle kunna sysselsätta dig en stund med
att tanka, vore mycket vunnet. Se pä kloc-
kan bäde när du börjar och slutar, och tala om
för mig huru länge du tänkt pä samma sak“,
sade hän och klappade Ninas blomstrande kind.
„Adjö med eder im allesammans. Om tre tim-
mar är jag äter här, om Gud viil; och fär dä
höra edra sagor.u

„Jag vet nägot jag!“ ropade Nina, sä snart
fadi'en läst igen dörren. „I fall vi stängde af
hvar sitt hörn, liksom när vi sy julklappar, sä
blef det mycket roligare; gossarne i sitt rum och
vi i barnkammaren. Der kunde vi sitta iro och
tanka, och den som ville kunde skrifva; vore det
icke bra?“

„Jo visst! Det är jag med om“, svarade
Oscar.

„Och jag med jag med jag med“, hör-
des de andras röster.

Nina var om nätterna „bosatt“ i syster Ma-
rias rum, men det föll henne aldrig ett ögonblick
in att taga sin tillflykt dit. „Hvar skulle slefven
vara, om icke i grytan !u Hvar skulle Nina vara,
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om icke i barnkammaren! I „gossarnes rumu

blef det lille Carl som herrskade ensam, ty Os-
car ville också vara i barnkammaren dit hän bar
in bläck och papper nog för att skrifva en hei
roman. En dryg tid gick ät innan man af shaw-
lar och allt hvad man kunnat vigilera sig tili af
mamma och syster fick hvar sin lilla kammare
afstängd tvillingarna tillsammans förstäs.

Lilla Sissan hade ocksä, med systers tillhjelp,
fätt en liten kammare i ordning ät sig, invid sitt
kara dockskåp. Hon hade fätt en blye.itspenna
och ett stycke papper, hvarefter hon med den
allvarsammaste min i verlden satte sig att göra
streck och prickar, liksom hon tyckte sig hafva
sett att Oscar gjorde. Hur länge Sissan strec-
kade och prickade, föll pennan ur hennes hand,
det lilla hufvudet sjönk ned pä papperet och Sis-
san sof den rättfärdigas djupa sömn ändatill dess
Kerstin kom och ropade in barnen tili aftonvai--

den. Syskonen sägo pä hvarandra med hemlig-
hetsfulla blickar samt lato undfalla sig ätskilliga
vinkar om hvad man hittat pä, men Sissan var
ovanligt tystlåten.

Åftonvarden åts, stolar framsattes i sag-ord-
ning barnen hade sin särskilda ordning för
stolar och pallar vid lektioner, lekar eller berät-
telser och en stund derefter kom kyrkoherden
hem. När sä hän fätt sin pipa, mamma och sy-
ster, hvilka alltid stickade dä man berättade sa-
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gor, kömmit i ordning och barnen pä sinä be-
stämda platser; sade fadren: „Nä, Nina! Innan
vi börja fär du lof att säga mig, om du säg pä
klockan och huru länge du tänkte.“

„Ja, vet pappa, jag skulle just gå och se ef-
ter, för jag kom ihåg hvad pappa sade, sedän
jag fått min lilla kammare i ordning; men så
kom jag att tanka på huru jul-likt det såg ut
omkring mig, och så —"

„ Glömde du att tanka något vidare, kan
jag tro.“

„Ahnej, men jag tänkte pä hvad jag sydde
åt dockorna förra julen och kom sä i farten med
det, att jag letade frarn litet tyg och klippte tili
en klädning och nägra förkläden med fickor pä.
Jag skall garnera dem med remsor och det skall
bli sä vackert, kan pappa tro.“

Föräldrarne sägo pä hvarandra med tili hälf-
ten bekymmerfulla tili hälften skälmaktiga blic-
kar.

„Nå, hur gick det med din saga dä?“ frä-
gade fadren.

„Inte tänkte jag mycket pä henne, men hon
kommer nog.11.

„Hvilken ?“

„Sagan, pappa. När det blir min tur att
heratta kommer allt hvad jag skall säga, det kän-
ner jag pä mig och litet har jag ju tänkt
också.“
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Ingen gjorde nägon invändning, ty hvar och
en visste, att dä Nina „kände pä siga att hon
kunde heratta, sä skulle sagan hlifva tili allas
Stora helätenhet. „Det var hara synd, att hon
sä säilän gaf sig ro att kanna efter“, menade
Oscar.

Emellertid hade en stunds tystnad herrskat
i kretsen.

„Nä Nina, hur gär det?“ sade slutligen Os-
car, som kade haft svärt nog att hällä sig tyst
och mi ansäg sig kanna gifva luft ät sin otålig-
het.

„Hvad! liite skall jag hörja?“
„Hvem är äldst dä? Kanske du har glömt

bort det?“
„Men Sissan brnkar ju börja.“
„Nu har hon inte reda pä att mamma sade

att den äldsta skulle börja, och sä har hon väl
ingenting att säga!“ utbröt Oscar.

„Stilla, min gosse, icke fär du bannas sä
der“, inföll fadren. „Hur är det Nina, har in-
gen saga kommit?“

„Jo, pappa, just nu kom hon in i rnitt huf-
vud rakt ur luften, tror jag. Jag ser allt-
sammans, pappa, elfvor och bergstroll och styg-
ga hexor. O, det är sä vackert! Ha, ha, ha!“

Och Nina sprang upp frän sin plats och dan-
sade om ett hvarf.

~Se sä ja, stilla nu, du länga ostyring!“ ma-
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nade fadren, men kun de äudä icke låta bli att
klappa „ostyringen“ pä kindeu, dä hon snurrade
förbi honom.

Dä Nina äter kömmit ned pä stolen, kände
hon en sakta ryckning pä sin klädning. Der
stod lille Carl, och hans tindrande blick utvisade,
att hän hade något pä sinnet, som hän längtade
att meddela henne.

„Hvad är det, Carl?“
„Vet du, jag ser mycket grannt jag ocksä,

Nina“, hviskade gossen ifrigt. „Elfvorna se rik-
tigt genomskinliga ut du, der de dansa pä en
grön äng och bergstrollen se’n —■ de aro för-
underliga, ellei- hur Mna?“

„Ja visst, Carl. Du ska’ fä höra hur minä
se ut, sä fä ri jemföra sedän. Det är roligt att
se dem, Carl!"

„Ack ja, mycket roligt!“
„Nog är det träkigt att Carl och Nina ska’

sitta och hviska nu, sä alt Ti icke fä höra Ninas
saga“, sade en af de smä.

Barnen satte sig äter tilkatta, men den lifli-
ga, man kunde gerna säga ostyriga flickan och
den lille tankfulle, allrarlige gossen Texlade dess-
förinnan en blick och en liten hemlighetsfull nick
som talade om den Tarma syrnpati som fanns
mellan dem.

„Min saga Tili jagkalla: Sagan om Prinssessan
Tusenskön 11

, sade Nina, och började sä sin berättelse:
4
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Längt bort i ett främmande land bodde en
konung, som hade den aldravackraste unga drott-
ning. Konungen var den tappraste man pä sin
tid, hvarför hän fick tillnamnet Kämpestor, och
drottningen var sä älsklig, att folket i hela lan-
det kallade henne Englagod. Tre smä söner ha-
de de, som voro stätliga, sinä prinsar, och den
unga drottningen älskade dern af hela sitt hjerta.
Hennes enda önskan var un att också fä en liten
dotter. Hur länge hon bad derom, gick hennes
önskan i fullbordan. Den lilla prinsessan var
det sötaste lilla ting man ville se, och den unga
drottningen tröttnade icke att betrakta henne. Hon
befallde" sinä kammartärnor att ställa prinsessans
vagga straxt bredvid hennes säng, sä att hon
mätte kuona se henne i hvarje ögonblick. Det
var också en syn, som var värd att se. Yaggan
var af skinande guld, lakanen af finaste tyg med
de grannaste spetsar och pä täcket, af tjockaste
siden, voro broderade bäde rosor och liljor. Men
skönare än ros och lilja var den lilla prinsessan,
som slumrade i vaggan. Drottningen var lyck-
lig, och hennes älskade gemäl, konung Kämpe-
stor, icke mindre.

I ett aflägset hörn af konungens stora rike
läg ett stort berg. Der bodde en qvinna af
trollslägtet, som hette Ormagadd. Hon hade
under mänga ärhundraden önskat sig en man
och ett litet barn, men hon var sä stygg och sä
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ful, att bland alla jättar och alla bergstroll i lan-
de! var ingen enda, som ville hafva henne, och
alla trollungar, bäde stora och smä, voro rädda
för Orrnagadd och ville allsicke komma tili hen-
ne, hvad hon än mätte göra, för att locka dem
tili sin hala. Mot rnenniskorna aro bergtrollen
allfid elaka och skulle vilja gerna förgöra dem, om
de kunde, men sinsemellan hafva de, som andra,
sinä lagar och sin tanke om rätt och orätt, och
de som göra deremot blifva illa ansedde. Orma-
gadd hade aldrig brytt sig om jättarnes lagar,
ehuru hon i sin ordning hade hört dem upplä-
sas af jättekungen pä de stora rädsdagarne, som
höllos pä den första dagen af hvart nytt ärhun-
drade, dä alla jättar och bergstroll med sinä un-
derlydande hexor och tomtenissar samlades i det
största jätteslottet i verlden, der deras lagbok,
som hade blad af granit, förvarades.

Orrnagadd hörde talas om den lilla, nyfödda
prinsessan och blef bäde gul och grön af förar-
gelse och afund. Hon kunde förut icke för sin
död täla konung Kämpestor, och ännu mindre
drottning Englagod, men frän den stunden hon
hörde, att drottningen fick sin käraste önskan
uppfylld, blef det än värre. Orrnagadd hatade
bäde menniskor och troll, men hon ville ändå
gerna veta hvad som hände i verlden; derför
höll hon sig en uggla, som lyddes pä hvad små-
foglarne sjöngo och hvad kattorna sade och hvad
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ormarne hväste m. m. och pä det viset fick hon
reda pä allting. Ugglan var rädd för att kom-
ina hem tili Ormagadd utan att hafva nägot nytt
att heratta, derför flög hon fram tili fönstren pä
menniskornas boningar och tittade och lyssnade,
om ingenting annat hjelpte. Men hon gjorde det
icke gerna, ty menniskorna skydde henne och ännu
merä hennes läten, hvilket högeligen förargade
henne, emedan hon sjelf ansäg sig ega en drä-
pelig sångröst och ett behagligt yttre. Isynner-
het var hon säker pä, att fä hade sä präktiga
ögon som hon. Hvar och en har sin smak här
i verlden, och Ormagadds nggla hade sä rned.
Sä snart hon hört talas om den lilla prinsessana
födelse, fick hon sä brädt att flyga tili trollber-
get, att hon icke gaf sig tid att afvakta mörkrets
ingäng, utan började färden redan i halfskym-
ningen. Den resan hade sä när stätt ugglan illa,
ty hon säg knappt hvart hon tog vägen, utan
llög sä lägt, att hon i hvart ögonblick stötte mot
trädtopparne. Men hon var sä förnöjd i sitt sinne
vid tanken pä huru mycket den underrättelse,
hon förde med sig, skulle förarga Ormagadd, att
hon icke fästade sig vid en knuff mer eller min-
dre. Ormagadds boning läg i en tjock skog.
Alltsedan det första trollet af hennes slägte ska-
pades, hvilade en fördömelse öfver dem och de-
ras straffdom bestod deruti, att om solen ett en-
da ögonblick sken ett af dem i ögonen, blef det
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genast förvandladt tili en padda. Derför togo de
sin tillflykt tili Stora berg, der solen aldrig kunde
komma in genom nägon springa i Täggen. Or-
magadd var elakare än nägot annat troll, och
derföre var hon räddare för straffdomen än nä-
got af de andra. De gingo ut i skogen när so-
len gätt ned, men hon tordes det icke, utan hade
i dess ställe gjort sig ett litet fönster med tio-
dubbelt glas, ty hon var äfven skygg för mänen
och ville icke läta honom fä alltför fritt tillträde.
Orn dagarne sköt hon ett klippstycke för fönstret.

Det var midt i natten som ugglan koin tili
berget, och Ormagadd satt och tittade ut genom
sitt fönster.

„Klävitt, klävitt, lm, lm, hur stär det till?“
helsade ugglan.

„Angär det dig det! Pram med nyheter; el-
jest stoppar jag dig i min soppgryta“, svarade
trollet.

„Ja, nyheter har jag bäde färska och glada.“
Ugglan' var nog rädd för att komma i gry-

tan, men hon visste intet bättre i verlden än att
reta Ormagadd, derföre lät hon henne vänta sä
länge som möjligt.

„Hör du hur det puttrar derborta, du? Vili
du ut med hvad du har att säga?“ hväste trollet.

„Ja, lm, hu, hu, huuu! konung Kämpestor..“
„Har jag icke förbjudit dig att kalla honom

så? Jag skulle äta upp honom tili aftonvard, om
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jag bara hade honom bar. Just en kämpe det;
och stor se’n, ha, ha, ha!“

Hvar gäng trollet skrattade, skrällde det i
berget. Ugglan flaxade med vingarne och skrek:
„hu, hu, hu“, men hon var rädd för tröllskrattet,
ty det bädade intet godt.

„Drottning englagod“, började hon obetänk-
samt.

Det var mera än trollet kunde fördraga. Hon
tog Ugglan mellen tammen och pekflngret, bar
henne itam tili elden och doppade gäng pä gäng
hennes klor i den kokande grytan, utan att frä-
ga efter att foten ibland följde med.

„Är det godt du? Englagodt hvaba?“
Ugglan skrek och bad och lofvade att aldrig

säga sä mer, hvarefter trollet släppte henne, för
att fä veta nyheterna.

„Jo, de ha fått en liten ny arfvinge.“
„En ormunge då? Det vore godt nog ät

dem.“
„Nej, en liten prinsessa.“
„Hur mänga ögon-har hon?“
„Tvä, de aldra vackraste."
„Frågte jag dig, huru de se ut, du! Längtar

du efter att fä doppa näbben kanske?“
Ugglan ryste och blef au sä lydig och upp-

märksam, som trollet kunde önska.
Ormagadd hade icke mer än ett öga; der-

för var hon mycket afundsjuk på alla, som hade
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tvä. Ja, hon skulle hafva värit beskedligare mot
ugglan, orn det icke värit för hennes bäda ögons
skull.

„Hvad sade kattorna om den nya prinses-
frägade Ormagadd.

„De sade
. att drottningens favoritkatt hade

sagt att hennes ögon sknlle lysa klarare än nägon
katts i hela verlden, och att hennes lockar skulle
glänsa som skönaste guld bäde natt och dag, om
man strök dem eller icke."

~Hm. Hvad sjöngo smäfoglarne om den nya
prinsessan?"

„De sjöngo om att ingen af dem skall kunna
sjunga sä som hon."

„Hm. Hade bandhunden pä slottet något
att säga om heune?“

„Han sade att ingen af haus slägte har ett
sä troget hjerta som den lilla prinsessan."

„Hm. Sade fjärilarne något om henne?"
„De sade att ingen ros skulle fä en sädan

skärhet, ingen fjärilsvinge en sädan finhet som
den lilla prinsessans ansigte."

„Hm. Nä ja, hvad de andra snackade
bryr jag mig icke om. Men nu skall jag säga
något jag också."

„Hu hu, hu huhuhu", skränade ugglan.
„Det blir att ingen prinsessa skall fä här-

dare bädd, mörkare boning och fulare sköterska
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än hon. Det blir ändä bara att börja med, värre
kan det bli sedän.‘‘

~Hu hu, hennes bädd ftr af ejderdun, hennes
faders slott tindrar af tusende ljus, och den vack-
raste tärnan pä borgen är hennes sköterska.“

„Väl möjligt, inen det kan .bli annorlunda.
Jag hade icke taiat ut än, och jag räder dig icke
tili att afbryta mig en gäng tili. Kan hon icke
beveka ett hjerta, som är härdare än klippan,
svartare än natten och kallare än is, sä far hen-
nes själ in i en groda, som hennes fru mamma
skall finna i hennes ställe i hennes bädd tio är
härefter pä samma stund hon föddes. Fem är
fär hon att pröfva pä, men är hjertat dä lika
härdt, lika svart och lika kalit, sä fär hon bli
en padda i ali sin öfriga tid. Heximus, prexi-
mus, keximus. Hu är den saken afgjord.“

Nu satte sig tröllet att äta qvällsvard. Tallri-
kar, sked eller knif behöfde hon icke. Hon ma-
kade blott grytan ett litet stycke frän elden, grep
i köttet med fingrarne och ät det sä hett som
det var. Tili och med ugglan ryste, när hon

pä huru imman slog upp omkring trollet.
Nägra är förut hade Ormagadd kömmit i slags-
mäl med en sin kusin, som vägat sig att besöka
henne. Ormagadd hade slagit ihjäl kusinen, men
denna hade först ryckt af henne näsan, hvarefter
hon ersatt den med en qvartensläng kopparnäsa.
När Ormagadd gret —• och det hade hon gjort
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af vrede, dä ugglan berättade henne nyheten om
den lilla, vackra prinsessana födelse —• tillrade
de tunga, röda tårarne ned pä hennes koppar-
näsa, sä att den ärgade och blef grön. När sä
vreden blixtrade ur hennes enda, stora öga, som
sait midt i pannan, och hennes röda här flög om-
kring henne, var hon ryslig att skäda.

När hexan gjort sitt mäl och ugglan somnat
pä en trädgren, som för hennes räkning var fast-
satt i en urholkning i klippan; tog den förra
fram en pipa, gjord af tretton olika sorters orm-
skinn och prydd med femtio förstenade uggle-
ögon. Hon strök saktä pipan med sinä länga
fingrar, öppnade fönstret pä gländt, satte ut pi-
pan genom öppningen och sjöng:

„Pipa lilla snäll,
Locka hit i qväll
Svarte Ulfve-tomtenisse;
Hän som slingrar fram så fort som ormen 11,
Hau som ser i mörkret klart som ugglan Gil!
Pipa lilla snäll,
Locka hit i qväll
Svarte Ulfve-tomtenisse!“

Derefter bläste hon i pipan tretton
med tretton minuts uppehäll tnellan hvarje gäng,
När hon bläste trettonde gängen, prasslade det
helt lätt utanför. Ormagadd öppnade fönstret li-
tet bättre, och in hoppade en puckelryggig man,
tre qvarter hög, men med nastan lika sä stort
hufvud som hexan. Hän var klädd i toppraössa,
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jacka, knäbyxor, strumpor och skor samt in-
svept i en liten käpa. Svarf var hans drägt frän
hufvud tili fot; svarta voro oeksä ögonen och
häref, men ansigtet var krithvitt.

Det var Svarte Ulfve-tomtenisse, som knappt
kunde sägas vara slägt med de godmodiga, små,
gråklädda hustomtarne. De ha röda fopprnössor
och aro vänliga tili sinnes.

Den lille mannen bugade sig för Ormagadd,
sä djupt lian kunde, utan att hans stora hufvud
skulle taga öfverbalansen.

„Ers Näd har behagat kalla mig genom pi-
pan blixtsnabbe-dunderskräll“, sade hän.

„Jag var tvungen; du var vai längt borta
kan jag tro?“

„Sjuhundrade mil, Ers Näd.“
„Dä var du flink, min gosse. Hvad har du

för dig derborta?“
„Åhjo, jag friar tili elfdrottningens kammar-

tärna.“
Hexan skrattade sä, att grytan i spiseln hop-

pade och ugglan i sin vrä började flaxa med vin-
garne och skräna sitt hu hu! Hu hu huhuu.

„Jasä, du har sä fin smak du! Nå, har du
god framgäng?“

„Nej, Ers Näd, om jag skall ut med rena
sanningen, sä är det klent beställdt med den Sa-

ken; men det är bestämdt hara för att jag icke
kan fä henne att se pä mig riktigt.“
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„Sä, du tror, du skulle vinna henne dä?“
fortfor hexan och skrattade ännu högre än förra
gängen.

„Ja, fullt och fast, Ers Näd; rnen den lilla
trollungen gömmer sig, hara hou fär se skymten
af mig, än i en näckros, än i en förgätmigej-
lund. Jag har ingen makt öfver hvarken dern
ellei* nägra andra blomrnor, som Ers Nåd väl
vet, ulan nässlan och bolmörten, och hos dem
finns hon aldrig.“

„Hvad säger du, om jag skulle vilja hjelpa
dig alt få den lilla bytingen tili husfru?“

„Ack, Ers Näds mäki är stor, men öfver
elfvorna rär ui icke!“

„Tror du inle? Jag är gammal och klok
och känner Vägen tili hjertan, jag, fastän jag icke
brytt mig om alt vinna dem för egen räkning.
Guld och grannlät och verldslig vinning, det är
vägen, du, tro mig!“

„Ja, nog läter det troligt. Jag har märkt,
att Lilie gerna sätter pä sig ali granlät, hon kan
fä. Något sötare än Lilie, när hon sätter en lil-
jekonvaljeknopp i häret, kan man icke se.“

„Nog kan det höras, att du är från vettet, dl1

du talar tili mig om sädant krafs; men efter du
nu en gäng är en sädan stackare, att du kan
sätta ali din häg tili en pyssling, som spökar ut
sig med likt och olikt, sä vill jag läta dig fä
henne, om du vill tjena mig.“
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Dvergen bugade sig ödmjukt, men svarade
intet.

„Vill du vinna ett guldjerta, som är sä stort,
att du kan bjuda din Fyfy, eller hvad hon heter,
att bo der och fä rum der sjelf tili pä köpet?“

Dvergens svarta ögon gnistrade, men hän
blef rädd för hexan.

„Hvad kan jag göra, Ers Näd, för att fä sä
mycket?“ sade hän ängsligt.

„Vill du vinna en diamantskäl, som du kan
ge din pyssling tili vagn, att fara tili ditt guld-
slott i?“

Dvergen blef ännu mera förtjust och ännu
räddare än förr.

„Hvarmed kan jag tjena Ers Näd för en sä
skön tingest?“ sade hän darrande. '

„Yill du vinna en iuvelkrona ät din lilla
brud?“

Nu blef Ulfye-tomtenisse utom sig af förtjus-
ning.

„Det mä dä vara hvad som helst, sä vill jag
göra det, om jag får guldhjertat, diamantskälen
och juvelkronan“, sade hän, fastäu hän skälfde
i hela kroppen af rädsla för hexan.

„Svär det vid lagboken i berget, vid Öfver-
jätten och vid minä klor här!u

Dvergen darrade och svor som hexan ön-
skade.

„Se sä der ja; bryter du den eden, sä blir
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du förvandlad tili ett äggskal, och farväl dä med
lilla Fyfy och hela herrligheten. Kom nu hit!“

Dvergen nalkades, och Ormagadd lade sin
hand pä hans hufvud, sägande:

„Dverghufvud,
Blif hundhufvnd!
Dvergrygg,
Blif hundkropp!
Dvergben,
Blif hundsvans!
Blif nu först en liten en,
Väx i tio åren sen!
Gå tili slottet Ljushem trygg,
Stanna der, tills på din rygg
Du pä sagder dag för hit
Liten skönhet röd och hvit!
Dvergalist och dvergasinn,
Stanna qvar hos hunden min!“

Knappt hade Ormagadd slutat, förr än en
liten, liten svart hand stod framför henne i dver-
gens ställe; men Ulfve-tomtenisses svarta ögon
tittade fratn ur hundens hufvud och blinkade ät
hexan.

„Jo, jo, min gosse, jag förstär dig. Det är
icke sä behaglig förvandling för den som friar
tili elfdrottningens kammartärna; kan jag tro;
men det blir bättre med tiden, hara du ärligt
förtjenar ditt guldhjerta, din diamantvagn och din
juvelkrona, för att beveka din sköna med. Gä
nu, och glöm icke Ormagadd!“

Hexan släppte ut den lilla hunden och satte



110

sig sedän fram för elden, tittade i glöden och skrat-
sade emellanät, sä att det skrällde i berget och
ugglan for upp ur sin sömn och lät höra sitt:
Klävitt, klävitt, hu, bu, huhnhuu.

Emellertid var det idel fröjd och glädje pä
slottet Ljushem, och konnngen och drottningen
kände sig lyckligare för hvarje gäng de betrak-
tade den lilla prinsessan. Folket, som hörde
henne beskrifvas, kallade henne prinsessan Tu-
senskön. När hon var tre dagar gamma! kom
en hoftärna in tili drottningen och sade, att väk-
ien vid stora porten hittat en liten svart hand.

Vakten hade först velat köra bort hunden,
men lian hade alltjemt kömmit tillbaka och stod
der och krafsade pä porten och säg sä-klok ut
och var sä liten och nätt, att vakten slutligen
kömmit att tanka pä, att drottningen kanske skulle
vilja hafva honom ät den lilla prinsessan.

„Bär hit honom, sä att jag fär se honom“,
sade drottningen • och sä blef Svarte Ulfve-
tomtenisse buren af den unga tämän in i drott-
ningens gemak.

„Det var en liten näpen unge; om ingen
kommer och frågar efter honom, sä behäller jag
honom. Minä små gossar skola nog tycka om
honom, och min lilla Tusenskön ocksä, när hon
blir större“. sade drottningen, och dervid blef det.
Ingen frägade efter den lille hunden, utan hän
stannade qvar pä slottet och blef som en leksak
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för alla, ty hän vispade på svansen, gjorde de
behändigaste konster och var alltid lydig. De
smä prinsarne ville gerna leka med honom, men
hän trifdes bäst hos den lilla prinsessan, smog
sig in tili henne, sä fort dörren öppnades, reste
sig upp och slickade hennes smä händer, satte
sig pä bakfötterna och gjorde. allt för att vinna
hennes uppmärksarnhet. Alit som den lilla växte
tili och blef förståndigare, fästade hon sig mer
och mer vid den lilla svarta hunden, som snart
nog blef hennes käraste lekkamrat och blott säi-
län skildes frän henne på en kort stund. Hon
kallade honom sin vän, och nfter henne kallades
Ulfve-tomtenisse „Yänu af alla slottet.

„Sä snäll den lilla hunden än är, och sä
glad jag är öfver att hän roar min lilla Tusen-
skön, kan jag icke med hans ögon“, sade drott-
ningen en dag. „Det lilla kräbet har ett förun-
derligt sätt att se på en. Jag tycker det ligger
nägot styggt i de ögonen; men det är väl bara
inbillning.“

Alla pä slottet hade tyckt sä med, fastän in-
gen sagt det, förr än drottningen sade sä sjelf.
Sälunda fastän alla voro roade af den lilla hun-
den, tyckte ingen riktigt om honom, utan den
lilla prinsessan.

Ulfve-tomtenisse hörde drottningens anmärk-
ning och hatade henne frän den stunden. „Det
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skall hon få betala“, tftnkte hän och sneglade pä
Tusenskön.

Den lilla prinsessan var sä snäll, att ingen
fanns i slottet, som icke älskade henne. Tili och
med dvergen började småningom tycka att det
var synd, att en sä älsklig varelse skulle gä ett
sä sorgligt öde tili mötes, som hän väl visste
skulle träffa henne i Ormagadds bergskula. Ett
par gänger var hän närä att svika sin ed, då
den lilla prinsessan säg riktigt innerligt pä ho-
nom med sinä undersköna ögon och sade, att
hon kunde offra allt för sin „Yän.“ Hade det
icke värit af fruktan att blifva förvandlad tili ett
äggskal, sä hade hän lätit hatet mot drottningen
samt guldhjertat, diamantskälen och juvelkronan
fara för den liila prinsessans godhets skull; men
nu hade hän ju försvurit sig ät ondskan och mä-
ste fullborda hennes verk. Svarte Ulfve-tömte-
nisse var stygg och falsk, men hans hjerta var
icke sä härdt som klippan, icke sä svart som
natten och icke sä kalit som is. Hän var icke
Ormagadd.

Emellertid växte hunden, som var sä ovanligt
liten dä hän kom tili slottet, sä att hän, när de
tio ären voro flydda, var den största hund nägon
i hela landet hade sett. Prinsessan fick af sin
fader, den gode konungen, en liten, vacker vagn
och en liten, den aldravackraste sadel. En gäng
hvarje dag fick hon endera äka eller rida ut, och
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Yän var hennes häst. Akte hon i sin lilla vagn,
sä körde hon honom med de grannaste, guldvir-
kade törnmar. En piska hade hon i handen, men
nändes aldrig läta Yän smaka henne. Bäst säg
det likväl ut, när Yän flck den lilla, purpurröda
sammetssadeln pä sig, och den lilla, undersköna
prinsessan red ornkring, klädd i sin himmelsblå
riddrägt, och de guldgiänsande lockarne fladdrade
för vinden.

Dagen före den, dä prinsessan fyllde tio är,
var der mycket stök och stora förberedelser pä
slottet, ty denna födelsedag skulle, likasoxn de
föregäende, firas med pomp och stät. Pä förmid-
dagen red prinsessan soin vanligt ut, och drott-
ningen sade åt pagen, som pä en liten häst red
bakom prinsessan, att de gerna kunde dröja ute
litet längre än vanligt, sä att icke den lilla prin-
sessan skulle märkä för mycket af de stora till-
redelserna, ty barnbalen och ali annan stät, som
skulle gifvas, borde blifva en öfverraskning för
henne. Pagen var road af att rida och lät icke
säga sig det tvenne gänger. De togo vägen åt
stora parken, efter de hade sä god tid pä sig.
Det var dock icke utan, att prinsessan Tusen-
sköns häst sä ofönnärkt styrde kosan dit. Vid
första korsväg de kommo tili, saktade hän ha-
stigt farten och slog sä härdt tili pagens häst med
sin svans, att denne stegrade sig, och gaf sin ryt-
tare fullt upp att göra. I samma ögonblick vek
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den stackars, lilla prinsessana trolöse „Vän“ tvärt
af pä den vägen, som bar in i stora, mörka sko-
gen, och sprang allt hvad hän förmådde, visser-
ligen icke pä längt när sä fort, som dä hän var
i sin verkliga skepnad, med dock rnycket fortare
än nägon annan kunde springa. Den lilla prinsessan
klappade Väns hals, kallade honom vid de kä-
raste namu och bad sä, att en sten borde kun-
nat blifva rörd, men Yän förblef obeyeklig. Slut-
ligen brast den lilla ut i den bittraste grät; vackra
smä blommor spirade upp, der hennes tärar folio
pä marken, men Svarte Ulfve-tomtenisse ilade
framät öfver stock och sten allt djupare in i sko-
gen. Blommorna nickade ät prinsessan Under-
sköu, smäfoglarne slogo sinä grannaste drillar,
dä hon ilade förbi, och grenarne böjde sig un-
dan, för att icke skada henne; men den stackars
lilla kände sig dock rnycket olycklig och gret
lika bittert, ända tili dess hon kände, att lika-
som en tyngd föll öfver hennes ögonlock. Dä
lade hon sig ned öfver Väns hals, knäppte hän-
derna härdt tillsammans derom och föll i sömn.
Icke förr än vid midnatten anlände de tili Or-
magadds häla, men den lilla prinsessan sof ännu
och vaknade icke, fastän Ormagadd lyftade henne
af den förmenta hundens rygg, gjorde denne tili
dverg igen, gaf honom den utlofvade belöningen
och släppte honom ut samt derefter i en urholk-
ning i klippan medelst en knippa halm redde
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tili en bädd och lade det stackars barnet derpä.
Ormagadd rörde om elden, sä att mörkret i hä-
lan tili ndgon del skingrades, och satte sig derpä
att betrakta sin gäst. En stund derefter slog den
stackars prinsessan upp ögonen. Hon koin icke
straxt ihäg sin hastiga färd dagen förut, utan
trodde att hon drömde, dä hon såg den dunkla
hälan. Hon gnuggade sinä ögon och tittade sig
åter omkring, rnen säg dock blott de mörka, fnk-
tiga klippväggarna, eldstaden, der den ofantliga,
grofva jerngrytan stod och ugglan, som frän sin vrä
betraktade henne med sinä stora, glänsande ögon.

„Mamrna, mamma!11 ropade hon ängsligt.
Hexan skrattade.
Tusenskön hade icke förr sett henne, ty hon

satt litet hakoni hufVudgärden; men dä lion hör-
de det förskräckliga skrattet, vände hon sig häf-
tigt mot henne. Den fula hexan syntes den stac-
kars, lilla prinsessan, sä ohygglig, att hon gömde
sitt ansigte i sinä händer och gret bittert. Men
Ormagadd tog bort dem, stirrade pä henne med
sitt enda öga och sade:

„Hvaba? tycker hon inte att jag är vacker,
min sköna? Tycker hon inte att bädden är
mjuk eller kanske hon vill ha’ finare ljus än
min sura granknubbe?“

Tusenskön visste icke hrad hon skulle svara.
„Herre Gud, hjelp mig och för mig tili min

mamma!“ suckade hon slutligen.
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Nu var det hexans tur att blifva rädd.
„Säger du ora det namnet en gäng tili, sä

slär jag ihjäl dig“, sade hon och darrade i hela
kroppen. „Nu skall jag säga henne, min kara
prinsessa, att här blir annat af än hon haft det
hos sin dumma pappa och mamma, som hara
skämde bort henne med krimskrams ochlätheu-
ne vara lat dagen om. Här heter det, att lyda
är bäst, min sköna. Ser du ugglan derborta i
vrän? Det är min förste tjenare, och hon skulle
kunna heratta, burn det gär den, som är upp-
studsig mot Ormagadd. Hör nu vackert pä hvad
jag säger dig, och lägg det pä minnet. Om morg-
narne lagar du dig upp, så snart du hör, att det
hväser invid din hufvudgärd. Det är min vän
11, den snabbaste af ormslägtet, som brukar hel-
sa pä mig om morgnarne. Hän har sin häla un-
der den stenen, som du ligger pä. Dä lyfter du
upp den här lilla luckan för att släppa honom
in. Jo, jo, det är litet tungt, men går nog för
sig. Derefter gör du upp eld. Yid dörren fin-
ner du hvarje morgon nägra foglar. Dem skall
du plocka och lägga i grytan, sä att de luuna
bli färdiga tili middagen. Sedän jag ätit, sofver
jag middag, men du är ung och mäste vanja dig
att arbeta. Medan jag sofver, skall du knyta pä
min brudslöja. Silke och guldträd skall jag göra
sjelf, efter du ändä inte duger tili det, men om
du inte hvar dag knyter upp den träd jag spun-
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nit, sä blir af hvarje aln, som fir qvar, en mask,
som har makt att gifva ett stygn ät din moders
hjerta. Mitt qvällsmål lagar jag sjelf, och du
kan dä göra hvad du behagar under tiden. Nu
god natt med dig! Pip icke, ty det gitter jag
icke höra.“

Den anna, lilla prinsessan hade darrande
hört pä hexan. Litet lättare kände hon sig tili
sinnes, när Ormagadd lernnade henne och steg
upp i en ofantlig säng, soin stod i ett hörn af
hälan; men dä de rysligaste snarkningar snart
hördes derifrän, blef Tusenskön nastan ännu mera
förskräckt än förut. Hon lade ned sitt hufvud
pä klippbädden, men rusade åter upp med högt
klappande hjerta, dä hon i detsamma tyckte sig
höra nägot, som rörde sig, och dervid kom att
tanka pä ormen, som hexan sagt skulle ho der-
under. I sin ängest Ml Tusenskön pä knä och
bad Gud om hjelp. Dä hörde hon en sakta, un-
derbart skön musik, och det tycktes henne, som
trängde den tili hennes hjerta, sä att det blef lug-
nare. Musiken kom frän fönstret, tyckte Tusen-
skön. Hon säg dit. En svag mänsträle smog
sig in genom de mängdubbla rulorna, och Tu-
senskön gladde sig midt i sin stora bedröfvelse
öfyer att se något af hvad som var henne kärt
och som hon sett under sin forna, lyckliga tid.
Ju tnera hon betraktade den bleka rnänsträlen,
desto klarare blef hän. Förunderligt ljus och
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genomskinlig sv ntes hao tili sist, och rörelse blef
det derigenom. Ända fram tili Tusensköns bädd
sväfvade ett litet väsende, luftigt som rnänsträlen
sjelf, med ett ansigte, som påminde om den skä-
raste, lilla ros och som nickade ät Tusenskön
med det ljufligaste leer.de. En klädning af silf-
verskir fladdrade lätt omkring henne och en lil-
jekonvaljeknopp satt i hennes rnörka lockar.

„Yar tröst, Tusenskön“, hviskade hon, „och
förlora icke hoppet! Jag är Lilie, elfdrottningens
kammartärna. Min herrskarinna bar sändt mig
tili dig för att glädja dig litet, och jag fick hen-
nes löfte att taga med mig min barndomsvän Se-
raphe och hans bäda systrar Täck och Milda.
De aro konstnärer, och jag ville sä gerna hafva
dem med mig, ty musik är skön att höra i gläd-
jen, men ännu merä i sorgen.“

Lilie steg litet åt sidan och vinkade ät sinä
följeslagare att helsa på Tusenskön. Seraphe var
förtjusande. Hän hade en purpurröd jacka, spets-
kräs och guldskärp om lifvet. Hän gjorde en
mycket artig bugning för Tusenskön och bläste
sedän pä sin lilla flöjt så vackert, att det icke
var möjligt att vara riktigt ledsen för den som
hörde derpä. Täck och Milda voro hara elfbarn
ännu; det kunde man godt se pä dem. Täck
säg beständigt skälmaktig ut och drog Milda med
sig fortare än hon ville. Bäda hade de smä har-
por i händerna och accompagnerade brodrens flöjt.
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Lilie sjöng:

Tusenskön,
Hör min bön,
Lyss på Lilies sång!
Lyss på liten elfvas toner.
Vet att mer än millioner
Menskor älskat dem.
Mången gång i nattens stunder,
Har tili liten elfvas lunder
Deras klagan nätt;
För sin drottning då tillfota
Lilie fallit: att få bota
.Deras sorg hon bedt.

»Lilie, gå!“
Svarar då,
Milda drottningen.
„Skänk den tröst, som du kan gifva,
Sjung om elfvalek, ocli lifva
Trötta sirmet opp.
Sjung om klara stjernor ljufva,
Sjung om dans kring grönan tufva,
Sjung om elfvadrott.“

Då jag glad
Saft och qyad,
HSlyss en aftonsång,
Koin en liten stråle fager
Ned från månen; ljuflig dager
Spridde den på äng.
Mig den förde med på färden
In i dunkla andeverlden
In i djupan skog.
Då jag mången nyfödd vifva,
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Sippa, hvit som vintrens drifva,
Såg och undrade.

Huru im,
Sota du,
Kom du liit i qväll?
Frågte jag en liten klocka
Blå. Hän började att bocka,
Artig, nätt ocb snäll.
„Hyss“, hän svarte, „genom skogen
Ilade en hemsk, otrogen
Yarelse så svart;
Men hän bar en liten engel,
Vek som liten blomsterstängel,
Och den lilla gret.

Hå, hå hå,
Hördes så.
Sncken genom skogen:
Då på vink af högre andar
Ros och liljas doft sig blandar,
Smeker barnets kind.
Tår på tär dock från dess öga
Föll. Det se de andar höga,
Vinka så igen:
Liten sippa, ros och lilja
Vakna straxt pä deras vilja,
Att raot barnet le.

Så ooksl,
Fick jag då
Vakna upp tili lif;
Men du, lätta elfverväsen,
Du som sväfvar öfver gräsen,
Sök i bergets natt
Sök tili dess du barnet finner
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Innan trollet det sig vintier:
Stygga Ormagadd.
Underskön det är den lilla
Skynda, tid du får ej spilla!“

Nu är Lille här.

I Tusensköns hjerta smälte sorgen och hon
log, dä hon slutligen slumrade in, gå gladt, som
funnes der ingen häla, ingen hexa, ingen orm
och ingen morgondag mer. Dä nickade de sinä
elfvorna ät hvarandra, spelade ännu en stund och
sväfvade sä tillbaka på den ljusa mänsträlen tili
elfdrottningens palata.

Men morgondagen koro, och i hälan var Tu-
senskön ännu, hexan snarkade pä sin bädd och
ormen fanns ocksä. Det förstod Tusenskön ge-
nast, dä hon väcktes af tre skarpa hväsningar,
som kommo frän den lilla luckan pä hallen. Med
beklämdt hjerta gick hon upp för att öppna. Det
var icke lätt för stackars barnet; men hur hon
sträfvade, lyekades hon dock. Ormen stack in
sitt flata knfvud, säg pä Tusenskön och hväste.
Den gängen räddades hon af hexan, som vakna-
de och ropade: „Lät bli barnungen, Il!“ Ormen
sneglade pä Tusenskön och slentrade derpä läng-
samt och liksom motvilligt öfver golfvet och upp
i sin matmoders säng.

Emellertid sträfvade Tusenskön af alla kraf-
ter för att hinna plocka foglarna och lyekades
verkligen ehuru blott genom den största ansträng-
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ning. Orxnagadd ät sin middag, gaf Tusenskön
en bit med och ormen hvad soin fanns qvar, hvar-
efter hon äter lade sig att sofva, dock icke förr
än hon lärt Tusenskön att knyta pä brudslöjan.
Tusenskön gjorde allt för att hinna knyta upp trä-
den. Hon knöt och darrade och svetten perlade
utför hennes panna, men det hjelpte icke. När
Ormagadd vaknade fanns der ett stycke qvar.
Hexan skyndade genast upp, tog en aln, mätte
träden och klippte af för hvarje aln. Fem alnar
var der, och fem vidriga maskar kröpo utät golf-
vet. Hexan skrattade, men utför Tusensköns kin-
der tillrade stora tärar. Att modren skulle lida
gick henne djupare tili hjertat än allt annat.
Andra dagen ansträngde hon sig ännu mer, men
fyra alnar funnos dock qvar af träden. Dagen
derpä äterstod tre alnar, dagen derpä tvä och
den derefter en aln. Sjette dagen knöt Tusen-
skön sä, att blod sprang ut frän hennes fingrar,
men dä fanns der heller icke en enda bit qvar
af träden. Sedermera lyckade hon alltid att sluta
det föresatta arbetet, men denna stund förblef dock
den plägsammaste pä dagen, emedan hon alltid
kände samma ängest att icke hinna.

Tungt var stackars Tusensköns hjerta, bleka
blefvo hennes kinder, sä att de täflade i hvithet
med liljekonvaljen i Lilies lockar; men mild och
god var hon soin alltid. Hon brukade plocka
undan stenar och jernbitar, som lägo pä golfvet,
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för att hon trodde att II sknlle göra sig Ula, dä
hän kröp omkring der, och sparde en del af den
lilla mjölkportion hon fick om morgnarna ät ho-
nom, ty ormen reste sig upp och säg sä begär-
ligt pä mjölken. När Ormagadd straffade ugg-
lan med att doppa hennes fötter ned i grytan,
srnög sig Tusenskön upp om nätterna och lade
omslag pä sären. Djuren voro icke otacksamma.
Bhuru de voro bland de minst godmodiga af sitt
slägte, tvingades de att hälla af Tusenskön. Or-
men gjorde början tili ett vänligare uppförande
mot Tusenskön genom att upphöra med alla de
spratt, hän spelat henne under de första dagarne,
och roade sig icke rnera med att sticka fram sitt
hufvud invid hennes ora och hväsa tili, eller att
hoppa upp framför henne, då hon trodde honom
vara längt borta m. m. Ugglan afhöll sig frän
att ropa sitt „hu hu hu, huhuhuu“, dä hän såg
huru det plägade Tusenskön. Mängen gäng för-
de hon med sig en nöt eller en vacker blomrna,
när hon kom frän sinä resor. Onnen dansade
för Tusenskön och gjorde sig sä behaglig hän
förmädde. Största trösten hade dock Tusenskön
af de sinä elfvorna, som hvarje afton sväfvade
fram tili hennes bädd, logo och nickade ät hen-
ne och stannade hos henne en timma. De tre
syskonen spelade, och Lilie berättade de aldra-
roligaste smä sagor för Tusenskön var det sa-
gor, men för Lilie blott verklighet. Hon talade
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om elfdrottningen, om dansen pä grönan äng och
om den ljufliga färden pä mänens strälar.

Sä gingo dag efter dag, är efter är. Tusen-
skön växte och blef älskligare med hvarje dag,
men hon visste icke af det. Längsamt förgick
tiden, ensam och olyeklig kände sig den stackars
prinsessan, omgifven som hon var af faror och
svärigheter af allehanda slag. Huru hon längta-
de att äter fä skäda solen! Annu en kalla tili
tröst och uppmuntran skänktes henne dock un-
der de sista ären. Sä ensam som hon var, hade
hon aldrig kömmit att tanka pä att hon knnde
sjunga, men en natt, när Lilie sjöng en liten visa
för henne, öppnade hon sin mun och började
sjunga med, nastan utan att veta af det. Sängen
var skön och lättare om hjertat blef den stac-
kars lilla fängna prinsessan, dä de klara tonerna
smögo sig öfver hennes läppar. Frän den stun-
den var hennes makt öfrer djuren oemotständlig.
När hon sjöng, lade sig ormen i ring vid hen-
nes fötter och hade gerna lätit henne döda sig,
om hon velat.

Men en fanns, som icke brydde sig ora Tu-
sensköns säng. Ormagadd drog sin kopparnäsa
ända upp tili ögonbrynen och skrättade värre äu
någonsin. Hon trodde att allt var list och falskhet.

„Icke beveker du mig med ditt gnäll, men
gä pä du, om det lyster dig“, sade hon tili Tu-
senskön.
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Sä kom der en dag, dä Tusenskön värit i
trollhälan fem är. ISTatten förut kom Lilie ensam
tili henne. Den lilla elfvan kom framilande rned
fladdrande lockar och största brädska.

„Den stygge Svarte Ulfve-tomtenisse har le-
tat reda på mig och är i hamn och häl efter
mig“, sade hon. „Det är thorsdagsqväll, och hän
har dä större makt än eljest att öfverlista rnig,
emedan svartenissarne frän qvarnberget dä siippa
lös, och de bistä honom. Gär jag öfver deras
skogga en thorsdagspväll, sä är jag i deras väki,
och de hafva lofvat att gifva mig ät Ulfve-tom-
tenisse för en trollspegel, som hän har. Jag vill
icke veta afhonom. Hvarken hans guldhjerta, dia-
mantvagn eller jnveikrona kuntia fängsla mig.
Seraphe och jag hafva hällit af hvarandra sedän
barndomen, och hans hustru vill jag bli och in-
gen annans. Nu hinner jag icke mer än säga
dig farväl, du lilla, kara Tusenskön. Se här
hvad jag utverkat ät dig! När middagstunden
är inne i morgon och solen stär högt pä him-
melen, sä passa pä dä hexan är närä fönstret.
Rör dä med detta spö pä sienen, som hon skju-
tit för fönstret, och säg dessa ord:

Stygga hexa,
Dig en lexa
Nn jag ger.
Paddans sköte
Gå tili möte
Straxt jag ber!
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Klippa Ella,
Raskt dig snälla,
Oppna dig!
Släpp hit soljus
In i trolllms,
Öppna dig!

Sienen Springer dä sönder tilliltä med de tio-
dubbla rutorna, solen skiner hexan i ansigtet, och
hon förvandlas ögonblickligen tili en padda. Men
göm spöet väl, att hon icke fär se det! Nu mä-
stejag bort, Blif lyeklig, Tusenskön favväl.“

Och borta var Lilie. I sin hand höll Tusen-
skön trollspöet. Hon kände sig högst besynner-
lig tili mods vid tanken pä att hon dagen derpä
skulle kunna komina nt ur hälan och hem tili
Ljushem, tili fader, moder och allt hvad hon höll
kärt. Morgonen derpä var Ormagadd styggare
än vanligt. Hon var icke nöjd med nägot, utan
pröfvade Tusensköns tälamod pä det högsta. Sä
kom middagsstunden. Tusenskön visste att so-
len stod bögt pä himmelen derute, för det hade
Il sagt henne. Hexan satte sig att spinna midt
framför fönstret. Tusenskön tog fram sitt troll-
spö. Hon säg derpä, säg pä stenen och pä Or-
magadd, men kom sig icke för att nyttja spöet.
Hon tänkte pä alla i Ljushem och pä soi och
blommor och klara stjernor - allt hade hon ve-
lat skäda ännu en gäng hade velat gifva sitt
lif för att fä se det, tyckte hon; men hexans lif
kunde hon icke taga. „Gud, gör med mig efter
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ditt behag“, sade hon. „Jag vill icke att Orma-
gadd skall blifva förvandlad tili en padda.“ Och
för att vara sä mycket säkrare att icke vidare
frestas, kastade hon spöet i elden. Det lyste sä-
som af det präktigaste fyrverkeri, dä trollspöet
brann, och hexan blickade derpå raed största för-
undfan. Hon ville hafva förklaring, och Tusen-
skön mäste orntala allt. Under hennes berättelse
betraktade hexan henne ofrånvändt, och aldrig
förr hade Tosenskön tyckt, att Ormagadd sett sä
mensklig ut.

15
, sade hon, dä Tusenskön slutat, „jag

är snart tusen och ett är, och aldrig förr har jag
känt en enda rörelse af örnhet i mitt hjerta. Du
hade kunnat hämnas ali den elakhet jag under
fem är visat dig, du hade kunnat blifva fri, om
du blott velat taga mitt lif, och du har icke gjordt
det du har segrat öfver mig. I natt när mid-
nattstimmen är inne, skall Svarte Ulfve-tomte-
nisse föra dig äter tili din faders slott, och jag

skall aldrig mera röfva nägot menniskobarn.“
Derpä restc sig hexan upp, sträckte armarne

rnot elden och ropade;
Karakrax,
Svara strax!
Svep om tvenne
Timmar henne
In i trollehud.
Ordern, som jag här dig skrifver,
Dn i hundra bitar rifver,
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Dem tili svarta ugglan gifver
Hör mitt bild!
Karakrax,
Svara strax!
Ax hax prax kraks!

Tusenskön var lycklig; hon gret af glädje
och af fraktan att hexan skulle ändra sig. Om
Ormagadd kände nägon änger öfver sitt löfte,
fick Tusenskön aldrig veta; men nog köli hon
det. Huru Tusenskön stred mot sörnnen somna-
de hon dock om aftonen, och när hon vaknade

men vi rnäste titta in pä slottet Ljushem, in-
nan vi säga nägot derom.

I Tusensköns förr sä glada hem hade värit
sorg alltsedan den dag, dä „Yän“ försvann med
henne. Modren hade ingen ro, inga fester gäf-
vos mera pä slottet, och alla i hela riket hekla-
gade de olyckliga föräldrarna. Med största om-
sorg värdade drottningen grodan, som hon fun-
nit i Tusensköns bädd, ty hon trodde, att det var
hennes dotter, som undergätt denna förvandling.
Bittra voro de tärar den anna drottning Engla-
god fällde öfver den gröna, fuktiga, qväkande
grodan, men älska henne kunde hon icke. Gro-
dan läg alltjemnt i den lilla prinsessana bädd.
Hvarje morgon badade drottningen henne. Femte
ärsdagen efter prinsessans försvinnande gick drott-
ningen som vanligt för att bada grodan. Dä hon
slappt henne i vattnet mäste hon aflägsna sig pä
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ett ögonblick, hvilket hon ocksä visste att hon
tryggt kunde göra, ty grodan simmade omkring
med största färdighet och oförskräckthet.

Efter nägra minuter återvände drottningen,
som vanligt med sorg i hjertat, för att sköta gro-
dan, dä döm om hennes häpnad hon i ba-
det finner en skön jungfru döm om hennes
onämnbara förtjusning, dä hon i den unga tär-
nan, drag för drag, igenkänner sin dotter! Det
är hennes rosiga ansigte, hennes gyllene loc-
kar, hennes älskliga ögon —■ och slutligen hen-
nes röst, som säger; „Moder, moder, tag din Tu-
senskön i din farnn!“

Hvilka voro nu lyckliga om icke drottningen
och hennes älskade gemäl samt de tre prinsarne,
som vuxif upp tili de stätligaste unga män! Hela
riket gladde sig ät deras lycka.

„Aldrig hade jag kunnat vara sä tacksam
och glad öfver allt det goda jag eger, om jag
icke fätt erfara sorg och saknad“, tänkte Tnsen-
skön sedermera, och hon hade rätt.

En natt hade Tusenskön en glad dröm
så sade hennes moder, då hon talade derom
men sjelf visste hon, att det icke blott var en
dröm. Hon säg nemligen Lilie brudklädd med
Seraphe vid sin sida och Täck och Milda säsom
brudtärnor. Lilie niekade och säg lycklig ut,
och hvem var glad derät, om icke Tusenskön.
Annu ett önskade Tusenskön af hela sitt hjerta:

5
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att Svar.te Ulfve-tomtenisse sknlle blifva en god
liten tomte. „Hvad har hän gjort för att blifva
det?“ frägade henne i drömmen en stätlig fe, soin

nalkades Tusensköns bädd. „Jo, hans hjerta rör-
des, och hän hade velat lernna mig fri och för-
saka alla de gäfvor, med hvilka Ormagadd fre-
stade honom, hade blott icke den svära domen
om förvandling tili ett äggskal värit”, svarade
Tusenskön modigt.

„Det är dock nägot“. sade feen och försvann.
Nägra är senare, när Tusenskön var gift med

grannkungen och satt och vaggade sin äldste sou

—■ en riktigt präktig liten prins tittade en li-
ten gråklädd tomte in genorn fönstret. „Guds
fred, Tusenskön!“ sade hän, „känner du mig?'”

Och Tusenskön kände honom och hade allt
skäl att frän den da gen anse honom för sin verk-
lige van, ty hän gick omkring i hennes hem och
styrde allt tillrätfa. Yar hon ledsen nägon gäng,
tittade straxt en liten röd toppmössa fram ur nä-
gon vrä, och hur det var, blef allt godt igen.

Sä var sagan o m Prinsessan Tusenskön“, sa-
de Nina gladt. „Hvad tyckte du om minä elfvor
och min trollpacka, bror Carl lilla?“

Gossen sprang fram tili systern, hoppade upp
i hennes knä och lindade armaina om hennes
hals. Carl tyckte mer om att uttrycka sin för-
tjusning pä det sättet, än att säga nägot.
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„Jasä, du är nöjd, herr Smekmäns, skrattade
Nina nä det är fägnesamt —■ du liar eljest din
smak för dig du, sora det är kinkigt nog att
träfia pä.“

„Ack, hvad din saga var rolig!“ utropade lilla
Elma, men säg mig Minä, hvarför tittade du pä
en papperslapp hvar gång du sade nägra verser?“

„Jag liade skrifvit upp dem förut; kunde du
icke begripa det. Medan jag klippte pä dock-
förklädena i min lilla Jul-systuga, tänkte jag ju
på min saga, sora jag sa’, fast iugen ville tro
rnig. Då säg jag hela elfsällskapet —vetnijag
skulle nastan kunna saga att de sutto i dockför-
klädet ja skratta ni, men jag kan intet
hjelpa det, jag. Täck och Milda dansade, Sera-
phe spelade pä harpa och Lilie sjöng. Jag tyck-
te just jag hörde hennes lilla, söta rö.st, och sä
tänkte jag pä hvad en sädan der liten mänskens-
unge skulle kunna sjunga och tyckte att hon hox- -

de vara utfaren för att trösta en fängen prinsessa.
Så tog jag en pappersbit och skref upp hen-

nes säng, och hexans med, medan jag var på den
trallen. Att fä en saga af dem sedän, med litet
annat tili, var ju icke nägotkonstigt, derföre kun-
de jag gerna sy sä länge.

Tack, Nina! Säg, söta du, om äh Nina!

Men nu kunde Nina icke säga ett ord mer
om den saken. „Om pappa och mamma vilja det,
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sä fär jag väl försöka“, tillade hon; „itien hra
roligt vore det om jag slapp, ty jag kan icke se
en skymt mer af hvarken elfvor eller troll och
hvad skall man dä ha aft säga om dem?“

„Nu äv det Oscars tur!“
„TSTej, minä smä, inföll mamma. För i qväll

är det slut rned sagor. Elockan är half nio och
bordet är dukadt. Det är jn roligt att ha Oscars
och de andra smäsyskonens sagor qvar tili i mor-
gon.“

Efter slutad qvällsvard höll kyrkoherden bön
och tog sä godnatt af barnen. Mamma följde
dem in i barnkammaren, för att se tili att hvar
och en tvättad och fin kom ned i sin lilla bädd,
hvarpå hon med sin man höll ett längt och all-
varligt samtal om Nina och hennes saga.

De kände ofta behof af att öfverlägga med
hvarandra, dessa goda föräldrar, om bästa sättet
att handleda sinä barn, och vi skola inneidigen
bedja och hoppas, att deras och deras mänga, mån-
ga likars sträfvan icke mätte vara förgäfves.
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Pjerde Kapitlet.

Några små äfventyr.

Solen sken klart och blickade vänligt in i
Ljustorps prestgård; ut genom fönstren tittade
yackra, ornsorgsfullt värdade blornsterväxter, samt
mellan deras gröna blad och rika blommor nä-
gra par glada barnaögon, med thy åtföljande mor-
gonfriska anleten. Det var icke gerna möjligt
att vara sömnig en sädan morgon, dä välsignel-
sen riktigt tycktes framlockas ur de smä blom-
mornas kalkar, hviskas af vinden, som sakta,
mycket sakta slog tradens löf mot hvarandra, och
lysa ur hvarenda liten daggdroppe, der de sutto
och solade sig pä grässtråens veka toppar.

Sissan, det minsta af barnen i prestgärden,
bade verkeligen Blund“ qvar i ena ögon-
vrån, äada tili dess hon koin fram tili fönstret;
dä var hau också borta med ens, John Blund,
men nägot af det ljufva solljuset derutifrän sinög
sig in i barnets hjerta.

Straxt derefter samlades hela familjeu i sa-
len, för att läsa inorgonbönen tillsananans.
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„Nu en halftimtnas rast, och sedän hurtigt
tili arbetet, minä smä“, sade fru Björkman efter
frukosten.

„Yänta litet, Nina I’, inföll kyrkoherden, som
en stund förut emottagit ett bref, „om mamma
icke har nägot emot det, skulle dek kunna hän-
da, att du får göra en liten utflykt i dag; Oscar
var ju med sist?“

„Ja, pappa, Oscar och Carl. Ack, Pappa!“
om —“

„Se sä der ja, du mäste vara siiliä och all-
varsam nu, ty jag har mycket att tanka pä; du
borde kunna se det sjelf, tycker jag. Spegla dig
i syster Maria! • Jag har fätt underrättelse om
att en gammal van, kapien B—n, reser genom
F. i dag. Hän hinner icke komma hi 1, men vill
gerna räka mig. Jag reser derför om en timma
tili Ö. och tänkte_ ta’ ett par af barnen med“, fort-
for kyrkoherden vänd tili sin hustru.

„Det ha’ de nog ingenting emot, tänker jag.
Tili 0. har ingen af dem värit; en bra läng resa
är det, Bara de icke blifva dig tili besvär i staden.“

„Jag kan ju lemua dem hos prostens, som
ha’ barn sjelfva, ty i staden har jag verkligen
icke tid att gä med dem.“

„Ja, det gär nog för sig. Fru D. är sä hygg-
lig, och deräs flicka ser sä snäll ut. Nå hvilka
skola blifva de lyckliga? Nina hörde jag; du har
rum för en tili i jagtvagnen.“
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„Ja, en af de smä kan sitta bredvid mig.
Hör ni, smättingar, hvem ska’ det bli?“

„Det blir nog Carl“, sade Elma, icke sä li-
tet spetsigt.

„Det lär icke kanna blifva Elma“, inföll mo-
dren allyarligt och vexlade en blick xned sin man.

„Nej, kara Elma, jag kan inte fä fara; jag
var med sist, mins du inte det?“ inföll lille Carl
lugnt.

„Jo bevars! Men du —“

Mer sade icke Elma, ty hon mötte en sorg-
sen blick ur sin mors ögon.

„Hvarken Carl eller Elma säledes. Dä bar
jag icke mänga att väljä pä. Sissan kan inte
komina i fråga, då inte mamma är med. Tänk
om lilla Elin skulle fä fara!“

Elin flög rakt i sin pappas famn.
„Men du fär inte vara pjäkig!“
„Nej, jag skall vara riktigt duktig, pappa.“
„Häll ord, min lilla van; nu mäste vi skyn-

da oss.“
Nina hade redan rusat af för att göra sig i

ordning. Syster Maria tog lilla Elin med sig och
gick efter, väl vetande att hennes hjelp behöfdes.
De öfriga syskonen sprungo ut i trädgården, utom
Elma, som med härdt klappande hjerta lydde
modrens vink att stanna.

„Min lilla flicka' I', sade fru Björkman sedän
de blifvit ensamrna, „jag fruktar att du hade nä-
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gra tankar för dig uyss, som in te voro rätt van
liga hvarten mot din bror eller dina föräldrar.
Gissar jag rätt?“

Elma svarade icke, men slog ned ögonen och
rodnade.

„Nä, Elma, du tänkte att vi skulle handia
mycket orättvist mot dig; var det inte sä?“

„Ack. mamma, jagkom att tanka på att Carl
hade fått resa bort två gånger å rad, och om
hari då skulle ha fått följt med den här gången
också, så "

„Hvad hade du för skäl att tro det dä?“
„Intet något, mamma. Jag hade orätt i det

andra ocksä, för Carl hade nog fätt stadna hem-
ma sist, om icke tant Elin enkom skrifvit och
bjudit honom. Jag kom inte ihäg det nyss.“

„Du hade sä brädtom med att säga at din
mening och ge din bror en liten ovänlig yink om
att du inte unnade honom att fai'a med, samt att
ge dina föräldrar en liten förebräelse, att du inte
hade tid att tanka dig för. Det var inte vackert,
Elma lilla. Yet du, att ingenting är så ofören-
ligt med ett sannt christligt sinne, som begäret
att mästra andras handlingar och att vilja leta
upp nägon dälig mening i deras ord och gernin-
gar. Du mäste taga dig väl tillvara i detta fall.
Tänk noga pä hvad du sjelf gör och säger, och
lät andra rätta sig sjelfva. Du har icke nog för-
ständ, för att göra det.“
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„Ja, jag skall riktigt bjuda tili att bättra
mig, mamma", svarade Elma ocb säg upp pä
modren med sinä allvarliga ögon.

„Gör det, min lilla flicka; jag skall hjelpa
dig sä mycket jag förmår. 44

„Vill du kyssa mig, mamma? 44

Modren kysste henne och Elma skyndade ut,
dock försigtigt dröjande bakom förstugudörren,
tili dess att hon trodde sig säker pä att spären
efter de tårar som modrens förebräelse framloe-
kat, riktigt hade försvunnit.

Snart kördes yagnen fram. Bredvid kyrko-
herden sattes lilla Elin, som frän sin upphöjda
plats sä. oupphörligt nickade än ät den ena si-
dan, än åt den andra, att man frestades tro att
en af Lejas nickdockor kömmit upp i jagtvagnen.
De tiestä svängningar och yrängningar gjordes
dock i akt och mening att fä syn pä Elma, hvil-
kens uraktlätande att komma ut för att taga af-
sked af henne försatte Elin i en stnm förundran.
Snart flngo dock litet hvar reda pä hvart Elma
nu tagit vägen. Kyrkoherden hade just motta-
git tömmarne och ämnade köra, dä hän märkte
att den lilla oroliga darnen yid hans sida, sä godt
sig göra lät, gjorde „helt om“, fnaskande och
hviskande. Hau säg dä Elma uppkrupen bakpä
yagnen, sysselsatt att öfverlemna mamsell Kuni-
gunda i Elins händer, och tyckte sig höra en
ifrig förmaning att se väl efter henne och sätta
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en kofta, som ocksä lemnades, pä henne mot qväl-
len. Hän lyftade, med ett tag, den förvänade
lilla Hiekan öfver vagnssätet, kysste henne och
släppte ned henne pä marken, hvarefter vagnen
verkligen sattes i gäng, dock icke förr än Nina
pä det innerligaste bedt att Oscar icke mätte he-
ratta sin saga, medan hon var borta, hvilket löf-
te hon ocksä erhöll.

Hagen blef lika vaeker som morgonen lof-
vat, och barnen voro förtjusta. Lilla Elin var
icke „pjäkig“ en enda gäng, men sä hade hon
icke heller kömmit frän pappas sida ännu.

„Detta är då ingen vaeker stad“, utbrast Ni-
na, dä de körde in i den, i sanning, tili det yttre
särdeles torftiga staden.

„Nå, hvad är det som felas, om jag fär frä-
ga? Finnes här icke bäde gator och torg, en kyr-
ka och en hei mängd med hus? Det var ju just
dessa egenskaper, om jag skall kalla dem sä,
som du sähögt lofordade i Stockholm, om jag
eljest förstod dina utrop rätt. a

„Åh, pappa lilla! Jag är säker pä att du för-
stod mig bäde dä och nu.“

„Ja, pä grund af min kännedom om ditt sätt
att mena, än mer än mindre, och emellanät nä-
got helt annat än du säger, gjorde jag det ver-
keligen; men, ser du, det är icke allom gifvet
att hafva sä väl reda pä dig och dina ornenin-
gar som jag, derföre vore det önskvärdt att du
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yore litet tydligare ibland. Luta dig inte sä der,
min flicka, du kan eljest fä göra närmare bekant-
skap med gatstenarne här i staden, än du torde
ha’ lust. De förefalla mig stötande nog i sitt sätt
att taga emot oss, fastän vi hälla oss pä veder-
börligt afstånd frän dem. Se här ha yi kyrko-
herdebostället. Det skall bli riktigt trefligt att fä
se dess hyggliga innevänare.“

Men det visade sig, att den som den dagen
ämnat att gästa i prestgärden, hade gjort upp
räkningen utan värden. Knappt hade vagnen
stadnat derutanför, än en tjensteflicka, tydligen
iklädd en skurdrägt, kom utoch förklarade att herr-
skapet allesamrnans rest tili landet tidigt pä mor-
gonen, och att de skulle stadna borta flera dagar.

„Nä, sä fä vi väl fara tili gästgifvargärden,
dä. Det var ledsamt att jag icke fick räka ditt
herrskap. Helsa dem mycket frän kyrkoherden
Björkman.“

„Helsa mycket tili alla barnen frän mig och
och min syster Elin ocksä“, sade Nina, hvarvid
Hiekan såg helt förvänad ut.

„Är du säker pä att det finnes sä mänga
barn?“ frägade fadren dä de foro vidare.

„Nej, visst inte, men nog är det väl några,
kan jag tro.“

„Det skulle vara hra roligt att veta hvarför
du tror det. Emellertid fär jag underrätta dig
att prosten P:s blott ha en liten dotter.“
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„Ah, kors! Näja, helsningarne räcka så myc-
ket bättre tili åt henne dä.“

„Nu fän I kanske sä lagom roligt, barn. 1”
„Ja, men vet pappa, att jag tycker nastan

mer om att fä bo pä gästgifvax-gärden. Det sma-
kar litet af äfventyr.“

Nina fick dock snart nog af gästgifvargär-
den. När hon fann att det ätventyrliga inskränkte
sig tili att genorn fönstret se en gärd, full aflast-
vagnar, kärror och forbönder, blef hon högst be-
läten med fadrens förslag tili henne och Elin att
taga pä sig hattarne, för att gä ut med honom.
Man besäg nu kyrkan och skolan; icke just dex- -

för att de voro sä utmärkta hvar i sitt slag, men
de innefattade i sig det bästa den lilla staden ha-
de att bjuda pä, och vära små resenärer hörde
lyckligtvis icke tili de fordringsfulla.

Den tid kyrkoherden kunde skänka barnen,
tog dock snart slut —■ i deras tycke alltför snart.
Hän mäste gä för att möta sin van, och barnen
mäste tiima sig dervid.

„Om det roar er, kunnen I gerna fä gä ute
en stund, men gä icke längt ifrän gästgifvargåv-
den, som syns härifrän 14

,
sade hän och gick.

Att fä stadna ute, var en oväntad förnöjelse,
och det var icke utan att Nina var litet stolt, dä
hon tog Elins hand för att föra henne an under
promenaden.

„De som möta oss tro visst att jag är din
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mamma11
,

förklarade hon med stor, i hast pä-
kommen, högtidlighet.

„Men det är ju omöjligt!“ utbrast Elin.
„Och hvarför det? Är jag inte mycket län-

gre än du, och mycket äldre med? Sä akulle jag
tro att jag ser tillräckligt allvarsam ut nu ocksä!“

„Ja, men har du nägonsin sett nägon riktig
mamma klädd i byxholkar?“

Deremot kunde ingenting sägas, och lilla
Elin kände pä sig att hon „hittat ett korn.“

„Jag har 24 skilling jag“, sade Nina efter
en stunds tystnad.

„Jag har bara 8 jag, men nog kan jag väl
ändå köpa mamma och syskonen en present hvar,
tror du inte det?“

„Åhjo, inte bli de sä Stora, men —

£‘

„Om det räckte tili ett förkläde ät lilla Ku-
nigunda, vore det bra väl, för hon har bara ur-
tvättade, utorn röda sidenförklädet, som vi fä lof
att spara pä.‘£

~Jo, det skulle just vara präktigt om du kom
in i en bod och bad att få köpa fyra tum i fyr-
kant! Dä skulle bodherrarne fä roligt. Ensam
fär du gä, det är dä säkert. Se der är boden.“

„Äh, Nina, du är obeskedlig nu; jag vill
visst inte gä ensam någonstädes, och inte köpa
fyrkanter heller, om det inte brukas“, försäkrade
Elin, fattande härdare tag i Ninas hand.

„Liksom jag inte kände dig, din lilla stac-
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kare! Nu vet jag hvad jag skall köpa. Mam-
ma tycker sä mycket om brända mandlar, att
jag tar sädana för nio skilling ät henne. Det
blir jemt ett ättondedels skälpund, och det är all-
tid nägot, se’n köper jag rossin och mandel af
vanlig sort i kryddboden ät syskonen.“

„Sä bra, du! Jag kari köpa en sockerkringla
ät mamma och en ät syster, och danska kara-
meller ät de andra; kan jag inte det, Nina? 11

„Jo visst, det blir präktigt!“
Systrarnas samtal afbröts här i det de fingo

se en liten gosse, som bar ett vattenämbar, hvil-
ket synbarligen Tar alldeles för tungt för honom,
ty hän nödgades stanna och sätta ner det, vid
hvart Monde steg, efter hvad Nina pästod.

„Stackars gosse, sä tungt hän lyfter på det
der ämbaret, och sä hän andas se’n!“ sade Elin.

„Det är dä riktigt skam att läta den der lil-
la stackaru känka på det der“, inföll Nina och
blef helt röd. „Kom sä ska’ vi hjelpa honom P

„Kan man det pä gatan?“ sade Elin försig-
tigt och säg rädd ut.

„Ean man! Jag ska’ visa att man kan jag.
Hur ska’ hän kunna dä, som inte är stort större
än ämbaret.“

„Men hän har inte hatt på sig han.“
„Nä, det var dä det dummaste jag har hört!

Skulle hän bära med hätienkanske? Minst hade
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jag väl kunnat trott dig om att säga nägonting
sädant “

„Nina kan just läta bli att tro mig om nä-
gonting alls; jag har intet menat nägot illa“, snyf-
tade Elin.

„Pip inte Elin, utan tänk för dig innan du
talar, sä har du reda pä hvad du menar. Hoi-
du gosse du, fag lait ämbaret!“

„Nej, jag ska’ bära det tili min mamma, som
ligger sjuk“, svarade gossen, helt förskräckt öfver
Ninas bestämda min.

~Nä, jag undrar just när det först kom-
mer tili din mamma, om jag bar dit det ellei-
om du släpar dig fram ett steg pä qvarten. Inte
fänker jag dricka upp vattnet, mä du tro, jag
Tili bara hjelpa dig bära.“

„Men mamsell är sä fin.“
„Tycker du! Det vai- bra, sä har du nägot

att se pä medan jag bär“, svarade Nina i det
hon fattade ämbaret, hvilket gossen dock alltjemt
höll fast med ena handen, hvarvid Nina fick en
liten opäräknad dusch öfver ena benet, tili föga
båtnad för hennes nystärkta holkar.

~Useh!“ var allt hvad hon sade om den Sa-

ken, men derefter var det icke värdt för gossen
att bjuda tili att taga i ämbaret, sä länge hon
var med.

Nägra herrar och damer mötfe de tre bar-
nen pä deras väg och sågo undrande pä Nina,
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men hon säg pä dem igen, utan att kanna sig
det minsta besvärad af annat än en päkomman-
de skrattlnst. Elin hade kömmit i sitt hjertäng-
sliga lynne och höll Nina i klädningen, ytterst
rädd att komina för närä vattenämbaret, hvilket
var kinkigt nog att undvika, emedan Nina esom-
oftast bytte om hand att hälla det i. Elin tänkte
för sig sjelf, att det var bra ledsamt att Elma
icke var der för att hjelpa henne; men lilla Elin
begick ett stort misstag dervid, ty hon hade bä-
sta nyttan af att söka hjelpa sig sjelf. Sä gick
man genom sä mänga gator, att det högeligen
förvänade Nina att det fanns sä mänga i den
lilla staden.

Slutligen stannade den lille gossen vid en
bakgata, tramför ett litet hus, hvars yttre redan
tillkännagaf dess innevänares fattigdom, ty hvar
och en som förmätt förskaffa sig en bättre bo-
stad, hade säkert lemnat denna, hvars skorsten
hotade att talla in ock som starkt lutade ät en
sida.

„Tack ska’ mamsell ha, för det hon hjelpt
mig, det var fasligt beskedligt. Mamma ville nog
tacka ocksä, men •—“CC

Gossen tystnade och vände förläget mössan
i hauden.

„Åh, det behöfves visst inte. Det var ju klart
att du inte knnde rå med det stora ämbaret. Tyc-
ker inte din mamma att det är för tungt?^
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„Hon visste aldrig af att jag gick. Jag hörde
hur bon suckade öfver att hon inte hade vatien
hemma och inte orkade gä efter, och sä passade
jag pä att gä, då hon somnade in.“

„Är din mamma sjuk?“
„Ja, kara manisell, det är hon visst, och Gud

vet hur hon ska’ bli frisk igen, för jag fär inte
gä och fräga doktorn för henne.“

„Hvarför det dä?; ‘

„Mamma skulle bli ledsen om jag sade hvar-
för.“

„Jag kan bättre fråga en läkare än du, soin

är så liten. Jag skall gå in och "

~ISS ej, för ali del ■ —“

„Du tror visst att jag vill din mamma nä-
got ondt, du; men ser du, jag vill hara hjelpa
henne sä godt jag kan. Jag hlir riktigt rädd,
när du säger att hon ligger sjuk derinne och inte
frägar nägon om hjelp“, sade Nina, hvars med-
lidsamma hjerta kände sig allt starkare draget
tili innevånarne i det lutande huset, ju mer nöd-
ställda hon anade att de voro. „Hvarför vill du
inte läta mig gä in?u

„Mamsell ser sä snäll ut, sä att jag nog kan
säga det, men lofva mig ändä att inte tala om det!“

„Som du vill.“
Den lilla gossen tittade sig försigtigt om-

kring, likasom hän fruktat att nägon skulle höra
honom, hvarefter hän hviskade tili Nina:
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„Vi aro sä fattiga.“
Nina fiek ett leende pä läpparne och ett par

Stora tärar i ögonen.
Stackars lilla gosse! Tror du inte att jag

förstär det. Gä in tili din mamma och säg hen-
ne, att jag och min syster hara äro barn, som
hon inte behöfver bry sig om, att vi ha’ en pappa
som är prest och är van att gä tili sjuka. Om
hon vill tilläta mig det, skall jag gä efter honom.
Hän skulle säkert finna pä nägot sätt att hjelpa
henne, ty lian är mycket god och förständig.
Vili du säga henne det, sä ska’ yi vänta här un-
der tiden.“

Gossen bockade sig och gick in. Först efter
en ganska lång stund kom hän ut igen, och öpp-
nade dä dörren för de bäda systrarna. Nina yar

för ifrig att gä fram tili den sjuka, som läg i ett
hörn af mmm et,. och dessutom för rädd att pä
nägot sätt förödmjuka den fattiga qyinnan, genom
att se sig omkring, men lilla Elin försäkrade se-
dermera, „att det nastan icke fanns nägonting
alls att se derinne.“

Bädden yar mygget snygg. Derpä hyilade

en blek, ännu ung qyinna, hvars yärdade sätt
att uttrycka sig, jemte hela hennes väsende, yitt-

nade om att hon sett bättre dagar.
Hon sade bland annat, att hennes gosses bö-

ner och den yänliga helsningen från Nina för-
mätt henne att gä ifrän den regel hon sedän en
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tid antagit, att icke emottaga någon fremling, och
tackade hjertligt för den hjelp som gifvits hennes
stackars lille Sven. Hon ville först icke tillåta
barnen att hemta deras far; men Nina utvecklade
en verklig vältalighet samt ett förständ, hvarom
man knappt skulle trott den yra flickan för att
bevisa henne att hon måste söka någon hjelp, om
icke bäde hon och gossen skulle duka under af
sjukdom och brist på värd, samt fö.rsäkrade med
en ifver, som framtvingade ett leende pä den sju-
kas läppar, att det,icke fanns någon godare, me-
ra grannlaga menniska än hennes far, med un-
dantag af hennes mamma, som olyckligtvis icke
var med. Den sjuka betänkte sig, såg på sin
gosse och gaf slutligen suckande vika. Nina gick,
gladt försäkrande att hon skulle komina till-
baka med tröst och hjelp. Lille Sven följde
dem ut.

„Här har du min roskassa 1,1
, sade Nina hur-

tigt, klappande honom pä kinden dä de voro nt-
komna i förstugan; „hade jag mer, sä flck du
mer.“

„Kan hän inte fä min med?“ hviskade Elin,
som ännu aldrig för sig sjelf afgjort om nägon-
ting kunde och borde ske.

„Det torde bero pä dig, det.“
„Om jag skulle behälla sä mycket att jag

kunde köpa en sockerkringla ät mamma, som
jag hade tänkt, och ge honom resten.“
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„Det går an.“
Elin gaf gossen slantarne, och systrarne voro

redan utom dörren dä hon äter stannade.
„Nina du!”
„Må?“
„Jag tror mamma skulle tycka mer om att

gossen fick slanten, än om hon fär en kringla.“
„Ja, det tror jag med, rnen jag är fnllkomligt

säker pä att jag har brädtom att fä rätt pä pap-
pa. Nu kan du väl ha’ vändt nog mänga gän-
ger pä den der slanten, tycker jag.“

Elin stoppade slanten i lilla Svens hand och
skyndade efter Nina, men hur hon skyndade,
sprang hon ät alldeles motsatt häll som denna
tagit, och fann efter några minuters föriopp, med
en förskräckelse som riktigt sammankrympte hen-
nes lilla harhjerta, att Nina ingenstädes var att
se. Stä stilla tordes hon icke, och i det hon
oupphörligt vek af vid alla hörn hon säg, i tan-
ke att Nina var pä „den gatan“, omintetgjorde
hon det lyckliga resultat som eljest säkerligen
snart kömmit af systerns försök att fä reda pä
henne. Om Elin var förtviflad, var Nina sä myc-
ket förhoppningsfullare. Dä hon icke fick rätt
pä Elin, gjorde hon straxt upp i sitt sinne, att
Sven följt henne hein en rakare väg än hon kun-
de Anna, och tänkte sedän blott pä hur hon rätt
snart skulle träffa sin far, för att bedja honom
skynda tili den sjuka. Men huru intagen Nina
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var af denna tanke, förströddes hon nägot litet
af ett positiv, hvarpä en gamma! gubbe väfvade
af alla krafter, oeh stadnade „ett ögonblick“ för
att lyssna, som hon sade i sin redogörelse för
dagens händelser. Men ögonblicket växte tili en
ganska läng stund, dä hon varseblef en liten grä-
brun apa, hvilken en gosse lät göra konster. Ni-
na hade aldrig seit nägot lefvande exemplar af
apslägtet och var obeskrifligt road af det lilla
djnrets uppträdande. Apan marscherade i takt
efter musiken och höll mellan sinä framtassar
ett litet gevär, hvarmed hon qvickt och behän-
digt utförde en exercis, som kunnat uppvisas vid
en parad pä sjelfva Ladugärdsgärdet, och skulle
gjort mer än en rekryt öfverlycklig, nemligen
om hän kunnat uppvisa maken. När hela regle-
mentet var genomgänget, ville gossen att apan
skulle börja om igen, men det ville icke hon,
utan sedän hon pä ett oklanderligt sätt lydt det
sista komandoordet; ~Gevär för fot! Hvila!“ bibe-
höll hon sin ställning och besvarade blott gos-
sens förnyade order med ett grin, som pä ett
ganska hotande sätt visade hennes hvassa, glän-
sande hvita tänder. Gossen ropade och stampa-
de, men apan brydde sig icke ora honom. Hän
hyttade dä ät henne med en piska, tili svar hvar-
pä hon, i ett ögonblick dä .hän säg bort, med en
beräkning och en min af kitslighet, som är ut-
raärkande för dessa djur, kastade sitt lilla gevär



150

i hans hufvud. Den unge djurtämjaren tog del-
ta uppstudsiga uppförande af sin lärjunge Ula
nog, för att pä allvar använda pjskan. Det öm-
kliga tjut det lilla djuret uppgaf, då snärten näd-
de det, gick Nina djupt tili hjertat, ooh den vre-
de hon kände mot den som utdelade slaget samt
syntes bereda sig att gUVa ett tili, steg henne för
tyärt ät hufvudet, sä att hon icke hann hesinna,
att hon alls icke hade med gossen och hans apa
att göra, utan hon följde som vanligt sin första
tanke och skyndade fram för att taga apans för-
svar. Detta yar dock mer än denna knnde be-
gripa; hon tog Nina för en ny fiende, och som
hon icke i sitt försyar mot henne hejdades af
samma respekt, som hon i sjefva verket hyste
för gossen ellei- kanske rättare för hans piska,
hoppade hon med ett litet skutt upp pä hennes
hufvud, och böjande sin smidiga kropp ned öfver
skärmbretten än pä högra än pä venstra sidan,
gaf hon henne den ena örfllen efter den andra.
Nina blef utom sig och gjorde alla möjliga för-
sök att blifva qvitt sin rörliga motständare, raen
förgäfves. Knappt hade hon sett henne försyinna

frän den ena sidan, förr än en hrun tass skym-
tade fram pä den andra, verkställande sin sjelf-
tagna tjenstgöring pä ett lika snabht som känn-
bart sätt. Asynen af Nina, med den lifliga apan
pä sitt hufvud, var onekligen löjlig, och publiken,
bestäende af barn och nägra lärgossar, var ocksä



151

obeskrifligt road, för att icke tala om positivspe-
laren, som skrattade sä att hän icke kunde vef-
va, och hans biträde som tappade bäde piska och
mössa. Tili och med en tili utseendet ganska
allvarlig gammal herre, som just gick förbi, kun-
de icke läta bli att draga pä munnen, dä hän
kom för att befria den förtviflade Nina frän det
ursinniga lilla djuret, hvilket gick först efter flera
misslyckade försök.

Huru Nina sedän fick reda pä gästgifvare-
gärden visste hon knappt sjelf, sä förvirrad kän-
de hon sig, men hon kom dock verkligen dit.
Hvarken fadren ellei- Elin fanns der, något som
Nina, för denna gäng, icke hade nägot emot, ty
hon var bäst beläten med att hinna undanrödja
de varsta spären af sitt lidna nederlag, genom
att kamma om sitt här och rätta sin tillbucklade
hatt, innan hon visade sig för dem. Att fadren
skulle skratta och Elin falla i förundran var hon
säker pä, och hon var icke angelägen om nägon-
dera delen;

Emellertid hade lilla Elin, gräfande och hjert-
ängslig, gätt gata upp och gata ned, dä slutligen
en gladlynt och godmodig student fick se henne
och gick fram tili henne, frägande hvad som fat-
tades henne. Hapen som alltid, kunde Elin icke
straxt komma sig före med att heratta sitt rniss-
öde, och den unge studenten hade icke ro att
vänta, utan log henne i hauden, ledande henne
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tili ett närbeläget ställe, der hän sannolikt sjelf
hemtat tröst mer än en gäng, och ansäg akulle
hafva samma lyckliga verkan pä den lilla fliekan,
nemligen tili stadens sweitzeri, som var förenadt
med sockerbageri. Der stoppade hän hennes fic-
kor och hän der fulla med det bästa som fanns,
och hyssade henne emellanät ända upp tili ta-
ket, för att mantra henne.

Kyrkoherden Björkman, som jemte sin vän
inträdde just dä Elin tick göra en af dessa Vol-
ter, blef ytterligt förvänad, öfver att i henne. igen-
känna sin egon lilla flicka. Sedän hän inhemtat
hennes förklaring öfver hara hon kömmit dit och
tackat den välvillige studenten, skyndade hän
med Elin tili gästgifvaregården, orolig öfver Ninas
öden, af hvilka den sednare delen omtalades med
en harm, som Nina icke kande dölja, och som
hennes pappa förklarade vara bäde löjlig och
orimlig, ty „den som ger sig i leken, bör leken
täla.“

Kyrkoherden skyndade derefter tili den lille
Svens moder, tillsägande barnen att icke gä ar
rammet, förr än hän kom tillbaka, hvilket icke
kande blifva förr än de skalle resa. Nina hitta-
de lyckligtvis pä att förkorta tiden med att för-
ändra mamsell Kaniganda tili lindebarn, hvilken
förnöjelse jast var i Elins smak.

Sä snart fadren kom, satte man sig i äkdo-
net, för att resa hem. Hän berättade under vä-
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gen lille Svens och hans moders historia, men
vi vilja heldre framföra den med Kiuas ord, dä
hon i sin tur och pä sitt sätt berättade den för
de hemmavarande. Maria, som trodde att sy-
strarna skulle vara trö.tta efter färdeu, gjorde hvad
hon kunde för att de snarf skulle komina i säng,
och blef mycket förvänad dä hon, sedän hon sjelf
sofvit litet, tittade upp, emedan hon tyckte sig
höra nägot prassla i sin närhet, säg Nina nastan
uppkrupen i fönstret och som hon tyckte syssel-
satt att skrifva, vid det sparsamma mänljuset.

„Hvad gör du, Nina?“
„Tyst, sota Maria! Eljest gär det bort.“
„Hvad i ali verlden är det som gär bort?“
„Yersen, vet jag.“
„Skrifver du vers midt i natten! Kara Nina,

skynda dig dä, sä att du snart kornmer i säng
igen; jag skall visst inte ta’ pä mitt samvete att
afbryta dig“, svarade Maria smäskrattande, hvar-
efter hon vände sig ät väggen och insoranade,
nöjd att icke hindras derifrän genom nägon slags
„versmakeri-anfäktelse“, som hon kallade Ninas
nattliga verksamhet.

Dagen derpä förklarade Nina, att fadrens
berättelse om lilla Sven och hans mor stätt sä
lefvande för henne, att hon kännt sig „riktigt
tvungen“ att skrifva upp den, som det föll sig.
Det hade „fallit sig“ sålunda:



Det var en gfing ett hem så gladt,
Sä vänligt ocli så nätt,
Att man der främsta hoppet satt
Tili Gud, det märktes lätt;
Det märktes på den glada tro
Som syntes herrska der.
Det märktes på den milda ro
Med Honom bosatt är.
Men natten kom med mörker.

Der funnos i det glada hein
En mor med söner tre;
Med ömhet fostrade lion dem,
Och raska voro de.
Hon såg i dem sin framtids hopp,
Med hvarje dag mer nöjd;
De muntra piltar växte opp
Tili hennes hjertas fröjd.
Men natten kom med mörker.

Ej någonsin fullkomlig är
En glädje på vår jord;
En skugga måste falla der;
Och ängslan blifva spord;
Så ock tili lugna hemmets härd
En sorgflägt smog ibland,
1 modrens hjerta blef den närd
Här vågen slog mot Strand;
Ty natten kom med mörker.

Ty ute på de vida haf
Var hennes make kär,
Hon derför fruktar sjöfruns kraf,
När stormen hviner der.
Men år från är hon tacksam såg
Sin fruktan stillas än,

154
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Med vintren kom hän, glad i håg,
Tili maka, barn igen,
Fast qvällen kom med mörker.

Men en gång skulle lyckan fly
Med isig nordanvind:
En dag, då vilda stormars gny
Hörs tjnta rundtomkring,
Skeppsbruten sjöman kom tili Strand
Och budet henne bar,
Att drunknad, icke långt från land,
Var hennes. söners far,
Här qvällen kom med mörker.

Stor var den armas sorg, men än
Hon skulle pröfvas mer.
När jorden grönska ses igen
En son hon gömmer der,
Och innan vintren färgat hvit
Den glade ynglings graf,
Man bar den andre sonen dit:
Hans lefnadslust bröts af,
Kär qvällen kom med mörker.

Hu hade hon af söner tre
Blott qvar en liten en,
Af åf hän räknade blott tre,
Det var Sven.
Hän var så god, hän var så, glad,
Hans kind var hvit och röd,
Och sinä visor små hän qvad
Pastan hans far var död,
Fast qvällen kom med mörker.

När brödren gömdes nti mull
Den lilla Sven blef vred.
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Hän skakad’ sinä lockars gull
Och sade tvärt; „dit ned
De stygga gåft att gömma sig,
Och jag får kurra jag;
Men, mamma, jag skall visa dig,
Jag finner dem en dag“
Förr’n qvällen kom med mörker.

Tili enkans hera en gäst kom sist,
Som förr der okänd var,
Hän hette fattigdom och hrist,
Och blef der troget qyar.
En bror hän förde med sig ock,
Som hän det oftast gör,
Fastän det söks, med lock och pook,
Att hälla’n utanför.
Än qvällen kom med mörker.

Då bleknade den lilles kind,
Men hän var glad ändå;
Här helsa kom med sommarvind
Hän sjöng de visor små.
Men pröfvadt mer det unga mod
Blef förr’n ett år gått om
Ty sjuk blef ock hans moder god
Och nöden närrare kom,
Och qvällen kom med mörker.

Sex år nu räknar lille Sven;
I dygd hän vuxit tili.
Hän är ännu en liten en,
Fast stark hän vara vill;
Ty mest af allt hän tänker på,
Att modrens börda ta’
På egna svaga skuldror på
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Och deraf glädje ha’.
Fast qyällen kom med mörker.

Ett finnes som jag tror förvisst:
Att Gud ej öfverger
Den arma enkan, men tili sist
Tili hennes sorger ser.
Att den som en gång litat på
Guda helga välbehag,
Skall oförgänglig glädje fä
Och akåda hoppets dag,
Faat qvällen kom med mörker.

Det var under hvilostunden efter frukosten, da-
gen efter färden tili Ö, som Nina uppläste det lilla
opus hon „ritat tillsammans vid mänans bleka
skimmer“, som syster Maria med godmodig skämt-
sambet uttryckte sig. Barnen voro förtjusta och
deltagandet för den sjuka enkan blef utomordent-
ligt och för lille Sven om möjligt, ännu större.
Föräldrarna talade emedlertid länge vid hvaran-
dra om den stackars fruns angelägenheter och
kallade slutligen barnen tili sig. Bäda sägo be-
kymrade ut.

„Mamma och jag vilja gerna hjelpa frn Eric-
son“, sade fadren; „men vi ha’ kömmit öfverens
om att det bör ske på sä sätt, att hon blir verk-
ligen hulpen och sättes i tillfälle att försörja sig
sjelf, och icke blolt får en liten hjelp för tillfal-
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let. Tili en början niaste läkarhjelp anskaffas
samt en bättre bostad. Kan hon blott komma
upp, sä vill mamma oeh jag taga henne hit ut
pä en tid, emedan landtluften säkerligen skulle
stärka henne, och lilla Sven skulle naturligtvis
följa med. Hän är mindre Sn Carl och kan fä
kläder efter honom. • Sä långt gär det nog för
sig, men värre är hur jag skall kumia taga af
penningar tili läkare, medikameuter och mycket
annat, som kommer att behöfvas. Jag har stora
utgifter, under loppet af det kommande äret, och
ser ännu ingen utväg att fä medel tili denna nya
utgift, ulan att frängä nägot hvartill jagförr för-
bundit mig, hvilket naturligtvis icke kan komma
i fråga. Jag har velat säga er detta, för att visa
ei -, att jag ätminstone mycket gerna skulle velat
skänka den stackars enkan nägot verksamt un-
derstöd.u

Nina hade under den sednare delen af fa-
drens tai, genom en rörlighet soin sträckte sig
frän hjessan tili fotabjellet, visat att hon hade fätt
nägon ide, som hon hade obeskrifligt brädtom
att fä orntala, ehuru hon mäste hälla sig tyst un-
der det fadren talade. Men sedän gick ocksä
hennes tunga sä mycket fortare. „Pappa, jag
kom att tanka pä en utväg; fär jag säga hvad
jag menar?“

„Ja, lät höra.“
„Som du vet fä vi yngre syskon 12 skilling
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i veckan att göra hvad yi vilja med, det gör 13
riksdaler om äret fox’ oss hvardera. Jag yill

myeket geriia afstä minä ät frnn, och om de au-
di;a ville sä med, sä fick pappa nog sä myeket
att du kunde betala läkare och läkemedel, om
hon inte blir alltför länge sjuk. Har jag inte
rätt?“

„Jo, din tanke är både förståndig och vän-
lig, men har du ocksä tänkt på, att ett är är en
ganska läng tid och att du mänga gänger kom-
mer att finna det tomt, att icke hafva det ringa-
ste att disponera öfver. Det är godt och väl att
göra en vänlig gerning, men man mäste först
tanka sig för sä att man, dä man vet hvad man gör,
kan gifva med helt hjerta och icke sedän ängra
sig, hvilket skulle vara ytterst ohehagligt för bä-
de den som ger och den som tar emot.“

„Jag skulle vilja taga af tre riksdaler, för
att icke stä torahändt när julen kommer, och
gifva det andra ät frun“ sade Oscar.

„Jag med, jag med!“ hördes allas röster.
„Säledes fär jag tio riksdaler hvar af er; det

gör sexlio riksdaler och är en rätt vaeker sum-
ma, för hvilken jag hjertligt tackar er. Men an-
nu en sak mäste vi iakttaga, nemligen att icke
vänta nägon tacksägelse af fru Ericson. Hon fär
icke veta af att I gjort nägon försakelse för
hennes skull, emedan det troligen skulle plåga
henne.“
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„Nej, pappa! nej, pappa! visst icke! Inte är
det roligt att fä tacksägelser.“

„Jag skail vara mycket räddare om minä
kläder än förr, sä att lilla Sven fär dem hela och
vackra“, sade Carl.

„Nej, kara Carl, var inte det, för dä bli’ de
aldrig slut och Sven fär vänta pä dem i alla si-
nä dagar. För öfrigt lär du icke kunna blifva
försigtigare än du är.u

„Nina lilla, tala inte sä tanklöst!c.‘ inföll fa-
dren. „För det första kan man inte vara för
rädd om sinä saker eller för ordentlig, och för
det andra är det icke meningen att Sven skall
fä Carls kläder dä de aro slut, utan då hän växt
ur dem.“

Syster Maria kom nu fram tili föräldrarne
och säg lika blyg ut, soin lilla Elin brukade,
när hon hade nägot pä hjertat.

„Jag bar räknat ut att jagkan undvara tret-
tio riksdaler. af de femtio jag fär att kläda mig
medu

, sade hon.
„Dä fär du undvara mantillen, som du ön-

skat dig ocksä“, sade modren.
„Ja, jag vet det, mamma.11

Mor och dotter vexlade en vänlig blick, pap-
pa kysste Maria pä pannan, och sä var den Sa-

ken afgjord.
Barnen flngo denna förmiddag ett extra lof,

emedan pappa skulle skrifva tili en läkare och tili
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fru Ericson. Mamma skulle taga fram linne,
sängkläder m. m., och syster Maria gjorde sig
mera brädt än hon hade, emedan hon tyekte att
syskonen förtjenade att fä roa sig denna dag.
Det största nöje man hade i dag, blef att söka
räkna ut hvad och hum mycket fadren kunde
fä för de nittio riksdaler hän fätt af dem, samt
hvad de skulle hitta pä för att trösta fru Eric-
son och roa hennes lilla Sven med när de skulle
komma tili Ljustorp, ty att de skulle göra det,
ville ingen af dem tvifla pä ett enda ögonblick.

„Är din saga rolig, Oscar?“ frägade Nina
när det led mot qvällen.

„Det beror pä tycke och smak, men pappa
skall bort i qväll, sä du fär i alla fall icke höra
henne nu.“

„När dä?“
„Nästa gäng, förrnodligen.“

6
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Femte Kapitlet.

Småsyskonens sagor.

„Nu ktinde de andra syskonen fä heratta si-
nä sagor“ sade Nina, dä hon jemte föräldrar och
syskon ett par dagar efter utfarten tili staden O.
satt i hvardagsrummet i prestgården.

Barnen hade, efter slutadt arbete i skolan,
sprungit „sista paret ut“ på gärden och sedän
trötta samlats hos föräldrarne, hvilka denna af-
ton icke hade lust att vara ute.

„Ja, det passar sig ju hra, eller hvad säger
pappa?“ svarade modren.

„Jo, jag skall med nöje höra pä hvad Oscar
kan hafva att förtälja.“

,„Så trefligt vi ska’ fä! Äck ja, riktigt ro-
ligt!“ inföllo syskonen.

Sä snart man kömmit sig i ordning, frägade
lilla Sissan om det icke var hennes tur att he-
ratta.

„Du är ju den minsta, du lilla“, svarade sy-
ster Maria, smekande sin älskliugssyster, „sin
lilla docka“, soni hon kallade sin yngsta syster.
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„Förstär du inte att sädana små stackare som
du skola vänta tili sist?“

„Men Sissan har en saga“, sade' den lilla.
„Ack, mamma, fär Sissan heratta!“ bådo alla

syskonen.
„Gerna för mig!“
„Nä lilla Sissan! Skynda dig nu, Sissan!

Heratta nu vackert, sä är du snäll!“ hördes frän
alla häll.

Sissan skakade mycket betänksamt pä sitt
lilla hufvud.

„Nää!“
~Sissan har visst glömt sin saga“, sade hon

litet förläget.
„Ah, sota Sissan, hitta på en ny dä! Du

kan nog.“
„Jaha, Sissan kan, bara Sissan fär sitta hos

mamma.“
Fru Björkman skrattade och lyfte upp henne

i sitt knä, der hon satte sig tillrätta, funderade
ett ögonblick och började mycket allrarligt:

„De’ va’ en liten, liten ko nej ett lam
ellei- en liten färil, ja, de ra en färil, för

hän hade hvita vinnar me gull pä och va sä vat-
ter och sä snäll, sä snäll äså —• —■ äsä

äsä vet Sissan inte näge meja.' -‘

Pappa och mamma skrattade och syskonen
skrattade, men alla ville fram och kyssa lilla
Sissan.



164

„Nä Oscar!“ sade Nina.
„Nä, hvad mer dä?u

„Din saga!“
Min saga! Yet du hvar hon ftr, sä kara du,

tag rätt pä henne; ty jag vet inte alls.“
„Usch, sä träkig du är! Börja nu!“
„Nej, kara Nina; jag mä sä gerna först som

sist säga att jag inte kan heratta nägonting. Jag
kan bara höra pä jag och det rär jag inte för,
eller hur, Pappa, gör jag det?‘-

„Det beror pä om du försökt att sätta ihop
en saga.“

„Ja, nog bar jag försökt, men det gär inte.
Jag blir alldeles yr i hufvudet dä jag tänker
derpä

„Dä kan du väl inte hjelpa det, min gosse.
Man kan vara en bra kari ändä, och det hoppas
jag du skall försöka blifva. Det är nägot som
man aldrig försöker förgäfves.“

„Sä fä väl Elma och Elin läta höra sig“,
fortsatte kyrkoherden leende.

„Bara en i sender fär tala.“
Fadren anade att det skulle bli svärt för „de

oskiljaktliga“ att läta bli att hjelpa hvarandra.
Elma säg pä Elin och Elin pä Elma, hvil-

ket hade tili följd att Elma började:
~Det var en gäng en liten flicka, som hade

fått ett dockskäp tili julklapp af sin mamma.
Det var ett mycket vackert skäp, och derinne
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fanns tvä rum med kök och skafferi. I det gran-
naste mmmet ställde flickan de nya, vackra mö-
bler, som lion hade fått samma jul, och i det
andra ställde hon de gamla, som hon hade förut.
Det skulle vara dockornas arbetsram. I köket
hade hon fullt upp med kökssaker samt en liten
spis, som hon kunde koka riktig mat i, när hon
fick litet sprit af sin mamma, för sprit är myc-
ket bättre än ved i sädana smä spisar. En af
dockorna skulle emellanät hälla i ordning i kö-
ket. Det kunde hon godt göra, ty flickan gjor-
de det mesta sjelf. Sara, sä hette köksdockan,
behöfde rnest hara sitta och se efter att allt stod
som flickan hade ställt det.

Flickan ville uppfostra sinä doekor tili rik-
tigt snälla och dugliga dockmenniskor, derför
satte hon dem i rad omkring ett särskildt litet
bord i skolrummet, när hon läste för sin mam-
ma, för att de skulle höra pä och lära sig nä-
got. Hannes mamma sade, att hon gerna fick
göra det, bara hon inte talade vid dem under
lektionen. Köks-Sara fick ocksä ledigt att vara
inne och höra pä om eftermiddagarne, dä hon
icke hade någon mat att se efter.

Emellanät skulle dockorna lära sig sy och
skrifva, men de voro icke alltid flitiga och snäl-
la, ulan gjorde ibland flickan mycket bekymmer.
En onsdagseftermiddag, dä hon hade lof och fick
gå bort med sin mamma, voro de allravärst. Hon
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hade sait arbete för dem innan hon gick, som
de skulle ha färdigt tili qvällen. När hon kom
hem gick hon tili sitt dockskäp, sä snart hon lagt
undan hatt och kappa, och tänkte ge dockorna
lof att gä ut i trädgården en stund med sig, ty
det var icke sä längt lidet pä qvällen. Men det
hlef annat af. I köket, dit fliekan först tittade
in, säg fasligt ut. Köks-Sara hade somnat och
fallit af stolen sarat slagit omkull vattenämbaret,
som stod i ett hörn bredvid spisen. Der läg hon
ännu med näsan midt i vattenpussen. Mycket
bannor fick hon för sin drumlighet. Sedän kom
turen tili dockorna i arbetsrurnmet. Hos dem
stod icke bättre tili. Den ena hade tappat sin
söin pä golfvet och satt hara och tittade utan att
hry sig om det. Den andra hade ingen synäl.
Om hon hade slarfvat bort honom eller aldrig
hade fätt nägon, hade hon icke reda pä. Gossen,
som skulle lära sig läsa, satt med igenslagen
bok och visste icke ens om hän hade fätt lexa.

Fliekan hiet sä bekyrnrad, att hon sade rent
ifrän, att hon icke yidare yille ha nägot med dem
att göra för den dagen. Ingen spatsertur ville
hon höra talas om, utan dockherrskapet fick ge-
nast gä tili sängs fastän klockan var hara sex.
„Pä det sättet skola de väl slutligeu lära sig ord-
ning och skick“, tänkte Hiekan, dä hon läste igen
om dem. Dagen derpä sägo dockorna bedröfva-
de ut, och dä de bädo om förlätelse och hela da-
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gen voro flitiga och beskedliga, blef flickan nöjd
med dem igen, och pä aftonen lät hon dem fä
fara ut och åka i korgvagn.“

Här slutade Elma sin berättelse.
„Tack, du lilla snusförnuftiga unge! Jag tyc-

ker just jag ser huru du stökar och ställer i ord-
niug och lär dina smä skick och seder“, sade
modren skrattande.

„Nä, miss Elin, är du färdig nu?“ frägade
fadren.

Lilla Elin jemkade sig fram och tillbaka pä
pappas knä, rodnade och säg ängslig ut, men
började slutligen:

„Det var en gäng tvä smä hvita lam, sorn
gingo med sin moder och betade i en vacker,
grön skog. Smä lammen voro syskon och höllo
mycket af hvarandra. Det ena lammet hette Ro-
sa och det andra Helly. En gäng, bäst som de
gingo och äto gräs, fick Rosa höra nägot, som
hon tyckte lät som en kalla. Hon var sä tör-
stig och lilla Helly var ocksä törstig. Sä frä-
gade de sin mamma, om de skulle fä gä tili kal-
lan och dricka.

„Ja gä“, sade modren, „men kom snart till-
baka och gä inte in i skogen, eljest kan nägon
varg komina och taga er.“
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Smä lammen gingo. Rosa hade vissi hört
orätt, eller ocksä hade hon glörat frän hvilket
häll hon hört kallan rinna, ly de gingo och gin-
go, men sägo ingeu kalla och icke hörde de nä-
gon. Dä ville de gä tillbaka. men kunde inte
linna vftgen. De stackars smä lammen sprungo
hit och dit, men kommo ändå inte tili modren,
som gick och betade långt ifrän dem och visste
ingenting af. Rätt som det var hörde de nägot,
som gick tungt i skogen, och dä de vände sig
om stod ett främmande djur framför dem. De
blefvo mycket rädda, ty djuret var ganska stort
och hade klor pä fötterna och mycket stygga
ögon,

„Hvad ska ni här i min skog att göra?u sa-
de djuret, och rösten var sä sträng och stygg att
de smä lammen förstodo att det var en varg, och
blefvo så rädda, att de darrade.

„Yi söka bara vär mamma11
, sade Rosa, som

var minst rädd. „Söta, snälla herr varg, lät oss
gä tili tienne!“

„Efter du är höflig, skall du fä gä, men din
syster skall jag äta upp. Adjö med dig!u

„Nej, snälla, goda herr varg, ät inte upp min
lilla syster!“ bad åter Rosa.

~'Nä, hvad kan du gifva mig i stället?“
„Mitt lilla röda band, som jag fätt af smä

flickorna pä herrgärdenY
„Åhja, det är hra. Det kan jag gifva åt min
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yngsta vargunge, men det är för litet; raer vill
jag ha!“

Rosa tänkte efter hvad hon skulle kunna
gifva vargen för att fä behälla sin lilla syster.
Dä kom hon ihäg att hon hade läng, skön, hvit ull.

„Tag af mig min ull“, sade hon ät vargen.
„Ja, fär jag ulien sä är jag nöjd, men om

jag rifver af din ull, sä kan det hända att skin-
net följer med. Det kan jag inte hjelpa, men
tänk dig för, ty det gör mycket ondt.“

Rosa kunde inte läta bli att gräta, dä hon
tänkte på lumi ondt det skulle göra; men säsäg
hon pä Nelly och tänkte att det vore ändä värre
om vargen skulle äta upp henne, och sä flck hon
mod och gick fram tili vargen.

„Rif tili, herr varg!“ sade hon.
Nelly hade hela tiden stätt ett stycke ifrän

och darrat i hela kroppen och värit sä rädd, men
när hon hörde att vargen skulle rifva ulien och
skinnet af Rosa för hennes skull, flck hon större
mod än hon nägonsin förr haft och gick fram
och sade tili vargen: „Herr varg, ni fär alls icke
taga min systers vackra ull och göra henne illa.
Jag vill hellre dö än se det. Efter ni är sä elak
och vill göra oss ondt, sä ät upp mig, men lät
Rosa gä! u

När vargen säg att Nelly menade riktigt all-
varsamt, blef hän rörd och sade:

Etter ni håller sä mycket af hvarandra och



170

äro så snälla sinä lam, skall jag läta er gä. Sä
hai- jag blifvit narrad att göra en god gerning
pcksä en gäng i mitt lif. Men skynda er och
spring innan jag ångrar mig!“

Rosa och Nelly lato ieke säga sig det tven-
ne gånger utan sprungo allt hvad de förmådde.
Rosa hann ändä kasta sitt lilla röda hand ät var-
gen. Det gjorde hon af tacksamhet och vargen
tog upp det och nickade. De små lammen fun-
no mi rätt pä sin mamma, som hade blifvit mye-
ket ängslig öfver att de dröjt så länge. De be-
rättade nu hvad som händt dem, och modren
blef mycket förskräckt dä hon hörde, att de vä-

rit i en sä stor fara. Nu voro de mycket glada
alla tre och tackade Gud för små lammens fräls-
ning.u

„Nu är min saga slut“, tillade Elin efter ett
ögonblicks tystnad.

„Tack, min lilla flicka! Tack sota Elin!“
hördes från föräldrar och syskon.

„Du tänkte visst pä den der gängen dä du
och Elma kommo bort i „stoden“, när du hitta-
de pä den der sagan, Elin“, sade Oscar.

„Inte kom det nägon varg och ville äta upp
oss!“

„Nej, det var nu för väl, men det hade ju
kunnat hända. Nog tror jag åtminstone att du
hade det i tankarna, Elin.“
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„Det mins jag inte. Det vai- en sä svär
stund att jag aldrig vill tanka ditåt en gäng.“

„Mamma har inte sagt oss hur kusinerna
mä! Det koin ju bref frän Lejonström i dag11

,

inföll Nina.
„Det mäste ni förläta rnig, kara barn. Jag

bar en hei hop helsningar tili er. Tante sä-
ger, att Constance gerna vill komina hit och taga
afsked af er innan hon reser tili Schweitz i höst.“

„Hon är tillräckligt fransysk af sig förut,
tycker jag“, svarade Oscar.
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Sjette Kapitlet.

Slut pä småsyskoneus sagor.

„God morgon, lille Carl! Hvad kan du ha
för dig sä tidigt?“ sade kyrkoherden Björkman,
dä hau en vacker morgon gick öfver en äng,
som läg bredvid prestgärden och fann sin yngste
son stäende invid en liten kalla, betraktande den
klara vattenspegeln.

Carl blickade upp.
„God morgon, sota pappa!“ sade hän gladt.

„Jag har fätt lof af mamma att gä hit.“
„Det kan jag väl tro, eljest vore du vai inte

här. Men det skulle roa mig att vcta hvad du
gör sävida du inte hellre behäller det för dig
sjelf —• gör i det fallet som du vill, min gosse. 1,1

„Åh, du fär sä gerna veta det, pappa“, sva-
rade gossen, men rodnade ändä och säg en smula
blyg ut, dä hän skulle förklara sig. „Nu gjorde
jag egentligen ingentingI' -, fortfor hän, ,jag skulle
fylla det här lilla bleckspannet med vatten, dä
jag just fick se en liten, liten tisk, som säg sä
glad och rolig ut. Hän vippade pä sig dä jag
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kom. Jag tror hän sade godmorgon pä sitt sätt.
Men ett, tn, tre sä var lian borta igen. Yet du,
jag tror att lian har en liten syster nägonstans och
skyndade sig att tala om för henne att här var
främmande, och nu stär jag här och väntar att
de skola komina upp och nicka ät mig.“

„Tycker du mycket om att läsa om djuren
i naturalhistorien, Carl?“

„Ja, pappa mycket. Men dessemellan tyc-
ker jag det är sä roligt att sjelf fä tanka ut hur
de kunna ha det isynnerhet fbglarne och ti-
skarne.

„Hvarför just de dä?“
„Jo, för det är sä underligt rned luften och

skyarne och det stora, djupa vattnet. Man kan
tanka sä mycket, sä mycket om det. Vet pappa
att jag blir sä ledsen ibland.“

„Hvarför det, min lilla gosse?“
„För att jag ville sä gerna veta allting och

jag tror aldrig att jag kan hinna med det. Du
har sä mänga böcker, pappa, och ändä säger du
sä ofta att det tättas dig än den ena och än den
andra. Om jag skulle bli riktigt glad, sä skulle
jag rä om alla böcker som fmnes, tycker jag;
men sä tänker jag igen, att jag inte skulle hinna
läsa dem och att det är sä mycket som jag al-
drig kan fä veta. Dä blir jag ledsen.“

„Det är derför att du är oförnöjd, Carl. Det
är nog bra att vilja lära sig att fatta naturen och
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allt hvad man ser och hör, men det bästa och
det som vi främst aro skyldiga den gode Guden
är ändä, att, sedän vi försökt använda dagen efter
bästa förmåga, vara nöjda och tacksamma. Jag
fruktar icke att min Carl skall fä kanna hvad
de mäste kanna som en gäng finna att de icke
i barndomen arbetat ärligt, utan slösat med en
tid, som aldrig äterkommer, men du bar deremot
en alltför stor fallenbet för att misströsta. Det
skall du inte göra, min gosse, ty ser du, ger Gud
dag, sä ger hän nog räd ocksä, blott vi redligt
använda och tacksamt mottaga hans gäfvor.
Du går bra längt efter vatten“, tillade hän efter
en stunds tystnad i det hän leende betraktade
det lilla bleckspannet som Carl alltjemt höll i
handen.

„Jag vet nog hvarför, jag, pappa. Men det
är en hemlighet mellan mig och lill-Johan frän
Sägtorpet. u

„Hvad säger du, barn ? Jag begrafde julill-
Johan i gär?“

„Ja, jag vet väl det, pappa. Jag var med
och hörde på. Nä ja, jag kau väl tala om allt-
sammans, för pappa förstär nog hvad jag menar,
om jag också inte kan säga det riktigt. När be-
grafningen var slut sä stod hans mamma och en
annan gumma vid grafven och talade om Johan
som var död. Jag stod alldeles bredvid dem, sä
att jag var säker pä att de sägo mig, och dä
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Johans mamma sa’ att Johan hade yrat sä myc-
ket om kallan nere pä ängen och sä sista qväl-
len hade hän sagt att hän nog gerna skulle vilja
dö och komma tili Gud, om det hara inte vore
sä ensamt pä kyrkogärden. Dä sprang jag hem
tili mamma och bad henne att fä sitta en stund
hos lill-Johan i gär qväll, och det fick jag lof
tili. Ja, du ska’ inte bli ledsen pä mig, pappa,
och tro att jag har glömt hvad du har sagt mig.
Jag vet nog att lill-Johan nu är hos Gud och
har sota, smä euglar tili sällskap; men hans lilla
kropp ligger ju ändå dernere, och sä tyckte jag
att den skulle inte vara ensam, som Johan var
rädd för, dä jag satt der. I morse fick jagNina
med mig, för att hjelpa mig att sätta nägra sinä
blomrnor, som hon kan bättre än jag, men jag
talade inte om för henne att jag tänkte gä hit
efter vatten och vatina dem med“, tillade gossen
blygt.

„Jag ska’ visst inte förräda din lilla hemlig-
het. Adjö med dig sä länge. Men hör du,
säg du någonsin lill-Johan i Sägtorpet?“

„Nej, det tror jag inte ■— men hän var ju
en liten gosse, som jag.“

Fadren gick, nickande ät lille Carl, som parf-
lade af med sitt bleckspann, och var glad i hå-
gen pä sitt eget, stilla sätt.

175
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Hej, hopp sann
Lika godt sann,
Inte gifter jag mig än så brådt sann,

sjöng Nina i det hon sprang uppför trappan tili
syster Mariaa rum, tagande minst tvä trappsteg
i sender.

Det var eftermiddagen samma dag som lille
Carl haft sä mycket bestyr vid lill-Johans graf,
Onsdags eftermiddag var det ocksä, då barnen
alltid hade lof. Nina var icke lat, men nog för-
stod hon att värdera loftimmarne. Nu kom hon
som vanligt med dubbelt sä stark fart som an-
dra menniskor in tili Maria, som satt och skref
och spratt tili rid dörrens häftiga öppnande.

„Hör du, Nina lilla“, sade Maria vanligt, „vill
du lofva mig en sak?“

„Det kan du tro det, syster! Jag gör det
riktigt gerna, för ser du, jag är just hitkommen
för att bedja dig om nägot. Om du nu ocksä
har nägonting att bedja mig om, sä bli vi qvitt

och det är sä angenämt att vara skuldfri.“
„Kära Nina, om du hade sä godt om allt

annat som om ord, sä blef du visst aldrig skyl-
dig nägon menniska nägot 11

, sade Maria litet äng-
sligt.

„Gudt att ha nägot, syster lilla, men nu ska’
jag vara sä allvarsam som du nägonsin kan ön-
ska, och sä ska’ jag i qväll tili exempel, för
nu har jag omöjligt tid komma upp tili dig
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och se pä dig en hei qvart, ulan alt säga ett ord,
om du tycker det är roligt. Du tror inte att jag
kan, du, men . . .

ct

„Jo, jag tror att du kan det och allt annat,
soin är litet tokigt, men nu ville jag he dig tör-
söka gä och komina litet saktare. Inte kan det
vara roligt att ha samma verkan som ett kanon-
skott! Ja, jag menar riktigt allvarsamt, Nina; du
skulle vara dubbelt sä söt, om du vore litet still-
sarnmare af dig.u

„Söta systeri Nästa gäng jag kommer ska’
du tro att det är vestanvinden; sä tint ska’ det
bli. Ja, ja, syster lilla, jag menar ocksä allvar-
samt nu. Jag vet att jag börjar bli stor nu, och
kunde behöfva taga vara pä mig hara det inte
vore sä svärt att komma ihäg det. Men jag ska’
försöka.“

„För min skull, Nina!“
„Ja, för din skull, du lilla, goda syster. Men

nu ska’ du hjelpa mig.“
„Hvad är det fräga om nu dä?“
~Jo, jag vill ställa tili en liten öfverraskning

egentligen för att ruska upp Carl en liten
smula. Hän har setat sä mycket pä kyrkogär-
den både i gär och i dag. Det är visst vackert
och hän är nöjd och beläten, men hur det är,
sä blir man olik sig, dä man grubblar sä myc-
ket. Carls ögon sägo sä orimligt allvarsamma
ut i middags, att jag inte riktigt kan med det.
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Nu vet du, syster. att pappa och mamma gerna
dricka kaffe nte. De skulle inte komma hem
förr än fem, sa’ pappa, och sä tänkte jag att om
jag dukade fram kaffe i löfsalen och satte blom-
mor på bordet och klädde ut mig tili schweitzeri-
mamsell, sä blef det nog muntert, eller hvad
tror du?“

„Det tviflar jag visst inte pä, men nog vore
det roligt att höra huru du ämnar kläda dig.“

„Misstag, syster; det roliga skall bli att se
det. Ar du med om min ide?“

„Ja, gerna; jag tror att det skall roa sysko-
nen.“

„Ja, det är jag då viss pä; men nu mäste
jag skynda mig.“

Systrarnas förhoppning slog verkligen in.
Syskonen, och hvad ännu bättre var, pappa och
mamma ocksä, voro verkligen roade af att silta
i den vackra, lummiga löfsalen, och som haroen
flngo kaffe istället för mjölk i sinä koppar, tyckte
de att det var riktig högtid. Nina framtvingade
mänget gladt skratt, der hon trippade fram och
tillbaka, försökande att efterlikna den enda
„schweitzerimamsell“ hon någonsin sett —en
stackars nykommen och betydligt tillgjord flicka
på ett småstadsschweitzeri, der Nina en gäng vä-

rit jemte sinä föräldrar. En af fru Björkraans
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morgonmössor med en tillsats af nägra eldröda
band, ett lifet hvitt förkläde, i hast tillverkadt af
en fönsterjalusie samt skor med rosetter, utgjorde
hela kostymen; raen Nina skämde icke bort rol-
len ehuru hennes mamma pästod att det skulle
vara mycket ledsamt om de verkliga uppasser-
skorna voro lika talföra som hon.

„Nog är det synd att gä härifrän“, sade Ma-
ria, då kafiedrickningen var förbi. „Här är sä
yackert, och sä stilla är det i afton, sä att man
nastan skulle vilja säga, att intet löf rör sig.“

Maria hade rätt. Det var verkligen mycket
vackert och mycket angenämt i den grönskande
löfsalen, som skänkte en behaglig skugga, under
det att landskapet rundtomkring öfvergjöts af
sommarsolens klara, varma strälar.

Den enkla raen välputsade trädgården med
sinä fruktträd, gräsplaner och här och der sinä
blomsterpartier säg sä innerligt treflig ut, att alla
familjens medlemmar i mer eller mindre grad
kände det och tänkte derpä, dä de vid syster
Marias anmärkning sågo sig omkring.

Nina var den första att utropa:
„Åck lät oss stanna här!“ hvari syskonen

instämde.
„Icke mig emot“, svarade kyrkoherden.
„Jag ville göra ett vilkor“, inföll fru Björk-

man.
„Hvad dä, sota mamma? Hvad dä?‘"

*
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„Ätt barnen taga sig nägot före. 11

Syskonen sägo pä hvarandra, uppenbarligen
ovissa om hvad det skulle bli.

„Jag vet nägot som passar jag“, sade Nina.
„Nog är det mycket som fattas Nina, men

synd vore att säga att hon inte bar räd att gifva
i bäde nöd och lust.“

„Är del nägot ondt i det, pappa? 14

„Nej, visst inte, min flicka; tvärtom, jag er-
känner ju dina stora förtjenster i det fallet, och
skänker dig min beundran. 44

O

„Ah, pappa, skratta nu inte ät mig igen!“
„Det kan jag inte lofva, men hvad var det

du ha de för förslag att gifva? 11

„Att Carl skulle heratta sin historia och att
vi andra rensa ärterna i fjerdingen som mamma
ställt af. 11

„Det är ju en behaglig blandning af prosa
och poesi inte sä illa, Nina lilla. Det- anta-
ges, eller hvad säger mamma Cecilia?11

„Som du, min van; antages. Men Nina
mäste ansvara för att försoka skatfa ned tjerdin-
gen utan att halla ur innehället. Oscar kan gå
och hjelpa henne och de andra stanna här. 11

„Kanske jag skall gä rned 11
,

sade Maria.
„Ahnej, lät dem hällas. Nina behöfver myc-

ket väl öfva sig att bli ordentlig. Hur är det
med min lilla Carl, du ser sä ängslig ut?“

„Grör jag mamma?11 svarade Carl och rod-
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nade starkt, ty hän hade haft en ganska känn-
bar hjertklappning alltsedan Nina föreslog atthan
nu akulle heratta sin saga, men hade ingenting
sagt och blef mycket förlägen, dä mamma högt
talade om det. Ått hon yisste hvad hän tänkte
och kände mängengäng bättre än hän sjelf

det var nu en gäng sä; men hvad mamma
yisste och hvad de andra visste, det var icke det-
samma för Carl.

„Hur gammal är du nu, Carl?“ sade fadren.
„Atta och ett halft är.“
„Dä bör du inte vara blyg längre. Du skall

ju hli en rask kari med tiden?“
.
„Jag vet inte, pappa, men jag vill hli en hra

karl“, svarade gossen bestämdt, „oeh .. .“

„Nää?“
„Och en duglig kari en som gör riktig

nytta för sig“, tillade hän tveksamt, men med
tindrande ögon.

„För hvem vill du helst vara nyttig dä? •—•
för mamma, kan jag tro?“

„Ja.u
„Och för mig kanske ocksä?“
„Ja, gerna, pappa, och sä . ..“

„Nå, sota Carl, kom nu ut med hvad du har
pä hjertat! För hvem eller hvad vill du mera vara
nyttig ?“

„För Sverige, pappa.“
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„Bra, min gosse. Fosterlandet har lika rätt
tili vära krafter som tili vär tacksamhet.“

Nu kommo Oscar och Mna med ärtfjerdin-
gen. „Det var mera lycka än konst att den kom
riktigt tili sin bestämmelseort", pästod syster
Maria.

Barnen, med undantag af Carl, som försä-
krade att lian icke kunde rensa och heratta pä
en gäng, togo plats pä ena sidan om bordet i
löfsalen; pappa med sin pipa samt mamma och
syster Maria med sinä handarbeten pä den andra.
Carl sprang efter sin pali och satte sig vid mara-
mas fötter, men sade pä en bra läng stund in-
genting. Oscar tyckte det var alltför länge.

„Jag tror det är med Carl som med Sissan,
att hän har glömt sin saga“, sade hän otäligt.

„Nej, visst inte, men hän gör just nu hågot
som du aldrig har gjort“, inföll Nina skrattande.

„Hvad dä, om jag fär fräga?“
„Han tänker.“
Oscar svarade med en grirnas som föräldrar-

na icke sägo och som syster icke lätsade se.“
„Nu kan jag börja, mamma11

, sade lilla Carl
blygt.

„Gör det dä, min gosse!“ svarade modren
smekande honom för att Jugna honom.

„Min saga, började Carl, är egenteligön icke
någon saga ulan bara en berättelse
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Om Myrorna.

Ofta hör man menniskorna förundra sig öf-
yer skapelsens oändliga rikedom. Det är svärt
att förstä hvartill de massor af djur och yäxter

aro skapade, som yisa sig öfver allt i naturen.
Det gick läng tid förbi innan nägon kunde inse
hvartill t. ex. den otaliga mängd af koraller och
blötdjur, som oafbrutet arbeta i sinä undangömda
yerkstäder pä hafvets botten skola tjena, och lång
tid anses ämra komina att förgå, innan vi fä fullt
klart för oss rätta meningen med dessa och mäng-
faldiga andra djurarters lif. Sä längt hafva vi
dock hunnit, att vi inse, att intet är skapadt för-
gäfves, att ingenting är utan nytta och utan be-
stämmelse. Huru mycken tacksamhet känner
man icke, dä man betraktar allt det sköna som
blifvit oss gifvet! Huru mänga orsaker hafva vi
icke tili intresse vid betraktandet af djuren, de-
ras naturgäfvor, vanor och egenheter! Tili och
med bland de s. k. lägre djurarterna finna vi
mänga, hvilkas sätt att lefva och verka tillkäu-
nagifver sä mycken besinningsförmäga och i syn-
nerhet sä mycken ihärdighet och sjelfförsakelse,
att de icke kanna undgä att fästa vär uppmärk-
samhet. Sä hafva vi bland insekterna, myrorna,
hvilkas outtröttliga verksarnhet och öfriga egenhe-
ter man mäste beundra. Likasom alla bevingade
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insekter, förvandla de sig tre gänger. Af ägget
blir larv, af larven, som tre tili fyra gänger öm-
sar hud, en pappa och ur denna framkotnmer
först den bevingade insekten, som dä innehar sin
tulla storlek. Genom dessa förvandlingar skilja
de sig frän de obevingade insekterna, hvilka straxt
komma fullfärdiga, men smä, ur ägget och seder-
mera tillväxa. Säsom de allrafleste säkerligen
hafva haft tillfälle att se, lefva myrorna i sam-
hällen och uppkasta större ellei- mindre högar,
hvari de hafva sinä boningar och hvilka vi kalla
myrstackar. De börja med att gräfva sinä bo-
städer i joiden och stacken bildas af den npp-
kastade mullen. Uti hvarje stack finnas tren-
ne slags myror, nemligen hanar, honor och
sä kallade arbetsmyror. De sistnämnde kanna
hvarken räknas tili de förra ellei- de sednare.
Hanarne äro inycket mindre än honorna, och
arbetsmyrorna skilja sig frän bäda derigenorn
att de sakna vingar och hafva inycket stora huh
vuden, likasom de tyckas hafva hand om förstän-
det. Arbetsmyrorna vårda ungarna (larverna)
och atföra alla arbeten med byggnaden, hvarvid
de kanna släpa pä tyngder, som väga ända tili
sex gänger sä inycket som de sjelfva. Hanarne
stanna hlott kort tid i myrhemmet och dö snart
bort, sedän de lemnat det. Honorna följa dem,
men äterföras tili stacken af arbets-myrorna, som
inspärra dem i stockens innersta rum, der de
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noga vakta och ordentligt mata dem. Sä snart
honan laggt ett ägg, tager hennes väktare det
och för det med största varsamhet tili en sär-
skild kammare. När larver utveckla sig ur äg-
gen, värda arbets-myrorna dem troget, hvar och
en, som det tyckes, blott en, inatande denna sin
skyddsling med passande safter och icke förglöm-
mande att vid vackert väder föra honom ut i
solskenet och att vid aftonens aimalkande föra
honom tillbaka igen. Rena och tina hällas ock-
sä de smä och försvaras med ali makt emot fien-
der. Myrorna gä dagligen ut att förskaffa sig
sin fuda, medundantag naturligtvis af vintern, dä
de ligga i fullkomlig dvala. Under det att en del
af arhetsmyrorna aro sysselsatta med byggnadens
underhäll och med anläggningar, som behöfvas
för ett växaode samhälle, gä andra ut för att
samla blommornas safter, men isynnerhet den
sota saft, som af bladlössen utgjutes ur tverme
smä rör, och som stelnad kallas honungsdagg.
Somliga gä dervid sä längt, att de föra hladlöss
med sig tili stocken, der de underhälla dem sä-
som mjölkkor i sitt slag. Mötas de dä af myror
frän en annan stock, uppstår vanligen en för-
tviflad strid om bladlössen, hvilka af segrarne
hemföras med stöi'sta omsorg. Forskare hafva
laggt märke tili att myror Annas, ehuru de äro
sällsynta, som efter att hafva tillbringat en läng
tid af sin lefnad i ytterlig arbetsamhet, likasom
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tyckas vilja ujuta en sorgfri ålderdom. De be-
kriga dä svagare myrarter och föra deras larver
tili sin egen stock, der de nppfostra dem tili ett
slags slafvar, hvilka päläggas alla arbeten, un-
der det de sjelfva hvila ut frän sinä raödor.

Termiten ellei- den hvita myran är en högst
skadlig insekt, som för det mesta lefver i de beta
länderna. Dessa djur aro fem linier långa. De
aro blott om nätteinä i rörelse och ligga om da-
garna dolda.

Outtröttliga, likasom de vanliga myrorna, an-
gripa termiterna allt som kommer i deras väg.
Man har flerfaldiga exempel på att de förstört
virket i stora byggningar. De hafva platt kropp
och jemförelsevis mycket stora vingar. Liksoin
alla andra insekter hafva de tre par fötter, men
mycket korta, samt trefvare ellei- antenner (ett
par böjliga, tili formen hornlika utväxter i pan-
nan.)

Termiterna lefva ocksä tili oräkneligt antal
i samhällen, samt bestä, utom hanor, honor och
larver, af ett slags ofullständiga individer, som
man kallar soldater. -

Arbetet delas hos de hvita myrorna sä, att
soldaterna vaka öfver samhällets försvar och om-
sorgsfullt föra äggen, af hvilka honan på 24 tim-
mar lägger 80,000 (ättiotusen), tili särskilda mm,
larfverna bygga bostäderna, hvilka endera göras
i träd ellei- i jorden. Täckta, välarbetade gängar
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slingra sig ut efter trädets stam fram tili deras
bo, som hvilar pä trädets grenar, och dylika gän-
gar föra äfven tili deras bostäder ned i jorden,
hvilka ofvan jord bilda stora, ofta öfver tre al-
nar höga, sockertoppsformiga kullar, som vanli-
gen blifva bevuxna med gräs och sä härda att
de trotsa alla väderlekens skiften, samt tili och
med utan att skadas, kurnia bära ansenliga tyng-
der.

Herdar t. ex. väljä gerna dessa jordkullar
tili utkik, då de stä vakt, medan deras hjordar
beta.

Sä suart termiterna blifvit utbildade tili full-
komliga insekter, lemua de sin boning och flyga
derifrän om aftonen, men redan vid solens upp-
gäng den följande dagen, förtorka deras vingar
och falla af. De kuuna dä icke flyga undan,
utan falla ofta offer för foglar och insektätande
ödlearter, men larverna och soldaterna återföra
alla de träffa pä, och värda dem.

Pä Afrikas kuster aro de hvita myrornas
kullar sä talrika, att resande ofta pä afständ tro
sig komma fram i en by.

Sä lefva dessa smä ihärdiga varelser af olika
arter i skilda länder, men hvarandra temligen
lika i vanor och förmäga, och isynnerhet i en
outtröttlig arbetsifver. Säg pappa, skulle icke
deras arbetsamhet kunna Ijena tili föredöme för
mänga barn som läta den ena dagen gä förbi ef-
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ter den andra, utan att besinna Yärdet af en tid,
som aldrig kommer igen?“

„Jo, min kare Carl, svarade fadren, sedän gos-
sen slutat sin berättelse. Det är riktigt snällt
att du så bra uppfattat och laggt pä minnet min
undervisning. Att du bar fätt en god fattnings-
gäfva är visserligen icke din förtjenst, men att du
genom ärligt arbete sträfyar att visa dig värdig
denna stora Guds gäfva är rätt af dig. Pä det
sättet skall du skänka dina föräldrar glädje.“

Modren tackade blott genom att smeka gos-
sens höga panna och se innerligt örnt in hans
allvarliga ögon.
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Sjunde Kapitlet.

Ett b esök.

„Posten är kommen och pappa är inte hem-
ma hvad ska’ jag nu göra raecl väskan?“ frä-
gade Nina nägot otäligt syster Maria som sait
och sydde pä förstuguqvisten.

„Detsamma som vi alltid bruka göra dä pappa
är borta: ge henne ät mamma.“

„Det har du rätti; kors, att jag in te genast
tänkte på det!“ svarade Nina och skyndade att
uppsöka modren.

Nina hade det lifligaste intresse för posten
och sprang vanligen ett längt stycke emot gub-
ben, som bar väskorna frän närmaste poststation,
och tog Ljustorps väska af honom, för att bära
henne hem i triumf. Det vann hon alltid en
stund pä, ty fä voro väl de gubbar som i skynd-
samhet förmädde mätä sig med Nina, och ännu
färre de, som kunde ha lust att försöka det. Icke
var det ofta Nina hade bref, men det hände dock
nägongäng, och som hon var särdeles rik pä för-
hoppningar, hade hon alltid nägon dylik möjlig-
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het i tankarna dä hon fick se väskan, oni hon
ocksä dagen förut ha de besvarat sinä fä korres-
pondenters bref.

Denna gäng skulle hennes glada tro icke
svikas. Fru Björkman fick ett bref, deri ett tili
Nina var inneslntet. Hon var icke sen att bryta
det.

~Nä, så roligt! Constance skrifver visst för
att tala om när hon kommer hit. Dä komina
nog Bernhard och Olga med!“

Under det Nina läste brefvet försvann den
glada niinen och lemnade rum för en temligen
missnöjd.

„Nä, kommer hon inte?“ frägade Oscar, som
jemte de öfriga syskonen sintit en ring kring Ni-
na, för att fä veta nyheter.

„Jo bevars.“
„Nä än de andra dä? Hvarför ser du sä

sur ut?“
„Hör pä och säg sjelf om det här är nägot

att bli glad ät. Jag tycker hela brefvet smakar
vinättika flnt ska’ det vara, förstäs. 11.

Lejonström den 1 August! 18—
„Min goda Nina!

„Åh, det är åtminstone svenskt ,'), inföll Oscar.
„Jag förbehåller mig att anmärkningarna

komina efterät. 11

„Jag är tyst som en mur; alltsä följer nu
fortsättningen. ~Min goda Nina“ ha vi hört.“
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„Som mamma i dag skrifver, passar jag pä
„att med detsamma underrätta om min ankomst
„om lördag. Du fär ursäkta att tiden icke til-
„läter mig att skrifva sä längt som jag skulle
„önskat. Jag gissar att du räknat ut att jag
„skulle komma. Mamma Tili att jag skall göra
„visit pour prendre conge hos alla minä bekanta.
„Det skall blifva mycket roligt, ty pappa bar
„köpt en alldeles ny vagn och mamma bar skic-
„kat tili Stockholm efter dubbelt sä stora förgyll-
„da knappar i Pettersons rock och väet, mot dem
„han haft förut. Du kan inte tro hvad det ser
„bra ut. Mademoiselle skall stanna hemma hos
„01ga, ty jag behöfver ingen mera med mig än
„mamrna. Olga skriker och Tili med, fast jag
~sagt henne mänga gänger att det inte passar
„att fara bort pä besök för henne pä länge ännu.
„Det gär alls ingen nöd pä henne, ty hon fär
„sä mänga vackra saker efter mig. Det förstäs
„att jag fär andra i stället när jag kommer tili
„utlandet. Der fmns mycket vackrare saker än
„har, och alldeles moderna, och det är det bästa
~af allt, säger mademoiselle.

„Det skall bli intressant att fä se Ljustorp
„och roligt att räka eder.

„Tiden tilläter mig icke att fortsätta längre.
„Helsa alla dina syskon frän din tillgifna kusin

Constance. y>

„Plon har förkofrat sig i visdom, vär kara
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kusin Constance! Men jag förstär inte hvarför
du rynkar pä näsan, Nina? Jag för min del har
aldrig väntat nägot trefligare af Constance. —■Yisst är det litet konstigt att skrifva ocli säga
att man är glad att fä fara omkring och taga
afsked, isynnerhet dä det blir för flera är“, re-
sonnerade Oscar.

„När hon tycker det, kan hon gerna säga
det ocksä! Det är dä det bästa af alltsammans
att hon talar som hon tänker. Men nog kun-
de hon ha skrifvit nägot annat än den der tran-
teraran om vagnen och Petterssons knappar
liksom jag brydde mig om att hän har nägra
alls!“ sade Nina surmulet. „Om man ätminstone
hade fätt den aran att veta om Bernhard kom-
mer med, efter det inte „passar“ för stackars lilla
01ga.“

„HTad har posten att föra?“ sade kyrkoher-
den, som just nu inträdde.

Nina ämnade genast förtälja fadren sin ny-
het, men som hennes mor lemnade honom ett
bref, hvilket hän med detsamma bröt, mäste hon
hejda sin otälighet, ehuru det synbart kostade pä.

„Här har jag fätt en underrättelse, som sä-
kerligen skall glädja oss alla“, sade kyrkoherden,
och säg förnöjd ut.

„Hvad dä, min vän?“
Kyrkoherden räckte sin hustru brefvet.
„I ären väl inte det minsta nyfikna?“ sade
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hän tili barnen, i hvilkas ögon de mett lattiasta
frägor stodo tecknade.

Ingen svarade, ty alla voro litet rädda för
att pappa skulle skratta ät dem.

„Kanske jag skall spara nyheten tili i mor-
gon? Det är säkerligen mycket angenämt att läg-
ga sig och sofva, dä man vet sig ha nägotroligt
att vänta.“

„lh, pappa!“
„Jasä, det smakar bättre pä qvällen. Nä

ja, sä fä vi väl tala vackert vid mamma kan-
ske hon vill förtälja oss nägot.“

„Sä roligt!“ sade fru Björkman i det hon
gladt blickade upp frän brefvet. „Jag hade al-
drig vägat hoppas att tillfrisknandet skulle gä sä
fort.“

Detta var mera än Nina kunde stä ut med.
Hennes blick pä modren hade nägot nastan rö-
rande i sig, men framkallade dock ett hjertligt
skratt, frän föräldrarna, dä de samtigit räkade
att se pä henne.

„Min snälla fllicka, hur kan man vara sä
andlöst begifven pä en nyhet!“ sade ändtligen
fru Björkman.

„När pappa hade sagt att den skulle glädja
oss alla sä ..

„Sä var du i din goda rätt menar du. Nä,
sä skola vi väl icke pläga dig längre. Hvad sä-
gen I väl, barn, om att fru Ericsson nu är sä

7
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pass rask efter sin svära sjukdom att läkaren
skrifver tili pappa, att hon nu bör resa hit ju
förr desto hellre?“

„Ack, mamma, när kommer hon? Lilla
Sven kommer väl med? Gud väre lofvad att
frun är frisk igen!“ • ropade barnen om hvar-
andra.

„Jag har lättast att vara af med hästarna
om lördag.“

„Men dä kommer ju farbror och tante och
Constance!“

„Det blir kanske inte sä trefligt för fru Erics-
son“, sade fru Björkman, „hon borde få vara rik-
tigt i stillhet ätminstone de första dagarne.“

„Ja visst, men jag kan icke hjelpa det. När
jag tänker efter, har jag arbete, som inte fär upp-
skjutas, bäde för hästar och folk alla de andra
dagarne i veckan. Inte är det väl skäl att läta
fru Ericsson dröja tili nasta vecka.“

„Nej, hon behöfver visst sä väl frisk luft
och ombyte. Yi fä väl ställa tili sä godt vi
kunna.“

Barnen voro förtjusta, isynnerhet sedän mo-
dren försäkrat dem att det icke kunde komma i
fräga att lille Sven skulle lemnas qvar i staden,
samt att bäda sannolikt skulle komma att stan-
na pä Ljustorp rätt länge. Nu fingo de mycket
att stöka med, och ännu mer att fundera pä; ty
hvar och en ville ha en liten gäfva att välkom-
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na lille Sven med. Sedän man tänkt bäde hit
och dit blef det slutligen beramadt att syster Ma-
xia skulle ombedjas att släppa tili ett helt litet
dockskäp, som hon hade qvar sedän hon var li-
ten, och i hvilket hon förvarade ätskilliga sinä
minnen frän den tiden. Deii skulle de öfrigas
gäfvor ställas upp och „det skulle bilda ett helt“,
förklarade Nina. Maria gick syskonens önskan
tili mötes, men hon tänkte dervid för sig sjelf,
att det lilla skäpet var henne vida dyx-barare än
de 30 riksdaler hon gifvit fru Ericsson den
önskade mantillen inberäknad.

Det lilla skäpet hade tvenne im. I det ena
ställdes fru Björkmans gåfva: ett litet vackert
skriftyg jemte pennor och papper, sarat ett litet
bibliotek, tili hvilket Carl lemnade brorslotten.
Det andra fick, tack väre de olika häfvor sysko-
nen förde dit, ett olikartadt innehäll. Nina häng-
de en lysande och ytterst liflig dansmästare i ta-
ket. Oscar beslöt sig för att afstä en liten präk-
tig trumma, som hade skänkt honom mängen
rolig stund; men som hän icke ansäg det vaxm
stort bevändt med hela herrligheten, om det inte
fanns „nägot godC’ med, gjorde hän ett par tig-
garvandringar tili mamma och systei -

, hvarvid
hän samlade ätskilliga godbitar, med hvilka hän
fyllde en liten sä, som Elma ansäg nödvändig
för Svens nytta och nöje. Elin funderade starkt
pä att ställa dit herr Abelard, men som hon fann
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skilsmessan omöjlig, bestämde hon sig slutligen
för att gifva en annan liten docka, hvilken säsom
nyare ännu icke hade intagit en alldeles sä
stor plats i hennes hjerta. Carl ställde tili sist
en liten sparbössa med nägra slantar i ett hörn.
Den sorn hade mesta bekymret vid delta bestyr
var dock lilla Sissan. Då hon granskade sinä
tillhörigheter, fann hon —■ hvad hon förut inte
gerna hade velat tro ■— att hennes mamma hade
alldeles rätt i sitt pästäende, att Sissan var en
liten slarfva. Hennes dockor voro haita eller pä
ett eller annat sätt lemmalösa, och med de öfri-
ga sakerna stod det icke bättre tili. Sissan ville
mi för ali del i verlden icke vara sämre än de
andra, och icke ville hon gerna att hennes bri-
stande ordningssinne skulle komma pä tai. Om
hon ocksä icke hade detta riktigt klart för sig,
kände hon dock nägot liknande och handlade i
öfverensstämmelse dermed. Hon vandrade af tili
sin vän i nöd och lust, syster Maria, och bad
henne om det lilla guldhjerta syster hade i sitt
förvar. Detta bars fram tili mamma och Sissan
lyckades smeka sig tili löftet att fä gifva det tili
lille Sven. Guldhjertat lade hon i en liten ka-
raffin, den hon med en icke ringa kansia af stolt-
het funnit vara fullkomligt hei, och som ställdes
midt i det lilla rummet, hvarefter Sissan länge
betraktade sitt verk, med innerlig förnöjelse.

Barnen sysselsatte sig sä ifrigt med sinä smä
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tillrustningar, att, oaktadt alla förändringar och
oraflyttningar, tvenne hela dagar äterstodo tili
lördagen, dä allfc var i ordning. Ungdomen pä
Ljustorp hade väl knappast upplefvat sä länga
dagar förr; men slutligen voro de dock förbi, och
man hade fröjden att fä säga: ~i morgon.“

Den stora dagen uppgick icke sä klar som
syskonen, högtiden tili prydnad, ansägo tillbör-
ligt. Tvärtom smäduggade det hela morgonen,
hvilket fortfor ärmu, dä ornkring klockan 12kom-
mersrädets vagn rullade in på gärden, väl till-
knäppt för regnets skull. Kyrkoherden och hans
hustru skyndade att taga emot sinä slägtingar,
och barnen stodo i tyst men otålig förbidan pä
verandan Nina med den allvarligaste föresats
att denna gäng icke komma sin tante för närä,
ty minnet af det förolyckade släpet var ett afde
fä af oangenäm art, som Nina icke kunde skaka
ifrän sig. Urstigandet gick temligen långsarat,
ehuru Pettersson, hvars knappar i parentes sagdt
icke kunde göra den verkan Constance tycktes
hafva förespeglat sig, ernedan hän nödgats dölja
dem under en regnrock, troget var pä sin plats
vid vagnsdörren. Först kom dock slutligen kom-
mersrädinnan ned pä marken.

„Tante är lika stor som sist“, anmärkte lilla
Elin hviskande.

„Och du är, lika qvick som alltid“, svarade
Oscar lika sakta.
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Efter kommerserådinnan blefvo hennes man
sarat Constance och Bernhard synliga.

Nu tyckte barnen att deras tid var kommen
och närmade sig kusinerna, yälkomnande dem
pä det hjertligaste, isynnerhet Bernhard.

„Goddag, kusin Nina! Hvad du har blifvit
stor och vacker! Constance ser riktigt ut sora
en flundra bredvid dig“, yar det första Bernhard
sade.

„Fy, snälla Beirahard, så får du inte säga!
Constance är myeket vackrare än jag, det ser
nog både du och andra", svarade Nina gladt,
och med en uppriktighet, som något försonade
Constance.

„Såg du nya vagnen?" hviskade hera för-
troligt.

«Nej, kara du, jag ...“

„Ja, i ett sädant här regnväder kan heller
ingenting taga sig ut, eljest sä ...“

Hvad Constance vidare sade blef tili hennes
stora- missnöje opäaktadt för den gängen, ty ett
åkdon, vida anspräkslösare än den eleganta hel-
täckaren, hvilken ämra stod qvar, men sora icke
desto mindre ädrog sig allas lifliga uppmärksam-
het, syntes just nu yid krökningen af y&gen.

„Åh, att de redan hunnit fram!“ sade kyr-
koherden. „Vi vänta i dag en gäst ifrän Ö. 15

,

tillade hän vänd tili sin bror och hans hustru,
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„och jag ser henne redan anläuda. Ursäkta mig,
men jag mäste välkomna henne!”

„Du skall ju ocksä förläta mig, om jag her
dig tilläta Maria visa vägen tili gästrummen!“
inföll fru Björkman i det hon med en artig hels*
ning lemnade sin svägerska för att mottaga sin
nya gäst, som hennes man redan lyftat ur vag-
nen.

Kommerserädinnan gick genast, men Constance
knnde icke läta bli att vända sig om pä tröskeln,
för att fä se en skymt af den främmande.

„Inte var det der nägra att göra vasen af!“
hviskade hon tili modren, men fick blott ett
„hysch!“ tili svar. Bernhard hörde hennes an-
märkning och gömde den tillsvidare.

Emellertid hade fru Ericsson blifvit motta-
gen med sä mycken hjertlighet, att tärar af tack-
sam rörelse fyllde hennes ögon. Den fattiga en-
kan hade raähända kännt nägon fruktan för detta
första möte med fru Björkman, som hon visste
sig vara sä mycken tack skyldig; men den för-
sta blick de vexlade med hvarandra ingaf en kan-
sia af förtroende och aktning. Bäda hade visser-
ligen sett för mycket af lifvet, för att döma ute-
slntande efter intrycket, men det var dock med
glädje de kände att detta var godt.

Lille Sven blef sä godt som buren upp pä
trappan af de vänliga barnen, hvilka dock egde
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finkänslighet no g att icke genom ett för stormande
emottagande förvirra honom.

Efter en stunds förlopp samlades gäster och
yärdfolk i förmaket. Såväl den ståtliga kommerse-
rädinnan i sin vackra och lysande toit ett som
den bleka enkan med sitt tina ansigte, stilla vä-
sende och enkla sorgdrägt voro behagliga frun-
tiuimer, men nägra mera olika kunde man icke
gerna se. Fru Ericsson höll lille Sven vid han-
den. Det var en liten söt gosse, med länga Ijnsa
lockar och nägot på en gäng hjertegodt och tryggt
i minen. Hän lät icke förbrylla sig af den präk-
tiga damen, som roade sig med att linda hans
lockar öfver sinä fingrar, utan besvarade lugnt
och tydligt hennes frägor. När hon slutade kom
Nina och bad att „fä läna“ lilla Sven, hvartill
hans mamma leende jakade. Nina ville hafva
roligt och ville ännu hellre att de främmande
sknlle hafva så ocksä, men detta blef denna gäng
icke så lätt att ästadkomma, som det vanligen
brukade vara pä Ljustorp. Så snart barnen köm-
mit ut pä förstuguqvisten började Constance ett
litet förhör i en ton som misshagade alla sysko-
nen, fastän endast Nina och lille Carl hade mod
att säga sin tanke.

„Hvad är det der för en liten gosse ?“ frä-
gade Constance.

„En snäll och rar liten gosse eller hur,
Sven?“ sade Nina smeksamt.
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Lille Sven blott klappade hennes hand tili
svar.

„Hvad är hans pappa?“
„Pappa är död“, svarade gossen sorgset. „Mam-

ma har grätit honom sä mycket.“
„Hvad var hän dä?“
„Han var sjökapten“, svarade Nina, „och nu

skola vi inte tala mer om honom, för dä blir
lille Sven sä allvarsam. Ska’ vi leka nägonting,
eller kanske ni aro trötta?“

„Ah inte för det, men jag tycker man bör
väl veta hvem man skall leka med först“, sva-
rade Constance förnämt.

„Du vet inte hur det ska’ gä tili, Nina“, in-
föll Bernhard gäckande, hvarefter lian tog lille
Sven vid handen och görande djupa bugningar
för systern högtidligt utropade: „Jag har den aran
att för hennes höga näde, mademoiselle Con-
stance Björkman, presentera herr Sven ...Hvad
heter du?’’

„Ericsson“, hviskade den lille, som syntes
hälften skrämd, hälften road af upptäget.

„Herr Sven Ericsson, och anhäller i djupa-
ste underdänighet att högädla mademoiselle mätte
finna honom förnäm nog att leka med!“

„Nej, Bernhard, du är ju riktigt obeskedlig!“
utbrast Nina, som dock knappt kunde läta bli
att skratta åt Bernhards krumbugter. „’Aldrig
kan Constance ha tänkt.. .

11
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„Nägonting ditåt“, svarade Bernhard i gam-

ma ton som förut. „Nej bevars! Ni skulle hara
ha sett heime nyss! M ska’ veta att det förnär-
made henne att ni sprungo ifrän henne, för att
helsa pä lille Sven och hans mamma.“

Bernhard gick tili dörrtröskeln, reste sig pä
täspetsarne, knyckte pä nacken och höjde pä ax-
larna, sägande med Constances mest föraktfulla
ton: „Inte var det der nägra att göra vasen af!“

Ehuru öfverdrifvet, var hans sätt dock rnyc-
ket likt systerns, och tog sig sä löjligt ut, att
Sissan och Sven, som icke förstodo den egentliga
meningen, klappade händerna och skrattade af
hjertans lust. De öfriga kämpade med sin skratt-
lust; men Constance, som retades sä att hon
glömde tili och med det i hennes tanke „pas-
sande“ sprang fram och gaf brodren en örfil.
Bernhard fattade tag i hennes arm och började
besvara artigheten med att grundligt ruska
henne, dä lille Carl lade sig einehän sägande med
verklig stränghet i sin barnsliga röst: „En gosse
borde blygas för att siä en flicka! r>

„En flicka ja, men det här är en furie det,
sä präktig hon än vill vara. Ser ni, hon klöser
mig! Surra för den tina Constance! Surra för
kätten!“

Nina och Oscar skiljde syskonen frän hvar-
andra, men Constance var utom sig och hennes
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förtrytelse vändes frän brodren mot kusinerna,
hvilkas ogillande syntes tydligt nogideras miner.

„Jag skall säga er allesammans att ni aro
kara stackare emot mig“, sade hon, „och Carl,
som ska’ vara sä förnumstig, är den störste stac-
karen!“

Carl teg, men Nina sårades af anfallet mot
den i hennes och alla syskonens tanke nastan
felfrie brodren.

„Åtminstone kan hän inte hvarken klösas
eller ge örfllar“, svarade hon litet skarpt.

„Det är ocksä just detsamma hrad lian kan
eller inte kan. Hän är hara en fattiglapp och
det äro ni allesammans, för ni fä ingenting när
er pappa dör.“

„Om Constance fortfar sä der, sä mäste vi
gä ifrän henne“, sade Carl; „vär pappa och mam-
ma skulle inte tilläta oss att tala sä.“

Lille Carl yar stilla som vanligt, men hän
var litet blek.

„Ja gä, gä! Det voro just höjden af er ar-
tighet mot främmande! Tror du jag bryr mig
om att leka med dig, för allt hvad präktig du
gör dig? Tror ni inte jag vet att den der pojken
är hara en tiggarunge, som ni letat opp pä ga-
tan ? Tror ..

„Nej, Constance, nu gär du för längt!“ af-
bröt Nina. „Gud förläte dig, sä högraodig och
stygg som du är!“
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„Hvad i ali verlden vill delta säga!“ inföll
nu fru Björkman med en ytterlig förväning i ton
och min.

Hon hade jemte fru Ericsson gätt igenom
förstugan och stannat helt handfallen af förväning
och förlägenhet vid Constances sista utbrott.

„Jag ber fru Ericsson inte döma minä barn
efter hvad ni nu hört“, sade hon, och tillade vänd
tili harnen: „Om nägon af er felat emot de främ-
mande eller mot hvad ni vet vara rätt, så hekänn
det genast.“

„Jag tror inte det, mamma", svarade lille
Carl allvarligt.

„Han kunde gerna säga att hän vet det“,
inföll Bernhard. „Det var Constance som var
elak och stursk som hon brukar vara, och jag
ruskade henne, dä hon slog mig, och så blef hon
ytter värre. Det var illa gjordt af mig, fast hon
behöfde det och mer tili.*

„Ja, det var verkligen illa gjordt af dig,
Bernhard, och jag önskar att du riktigt förstod
det och aldrig gjorde sä mer. Jag fruktar att
din syster ännu inte förstär hvad som är rätt
och godt inför Gud och menniskor, men om du
vet bättre, skulle du söka mildra hennes lynne
och rätta henne pä ett vänligt sätt, istället att
förtreta henne. Nu vill jag hoppas att barnen
skola försona sig med hvarandra och sä fä gladt
och tretligt tillsammans.“
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Fruarne gingo. Constance, som blifvit bäde
röd och blek under tantens tai, steg straxt derpå
upp, gick in i förmaket och satte sig bredvid sin
moi'. Syskonen lato henne gä. En stunds för-
stämning uppstod nu, men Nina bröt nu den nå-
got tvunga tystnaden, sägande:

„Jag tycker inte det är skäl att vi alla ha
träkigt för Constances skull. Är du ledsen pä
oss, Bernhard?“

„Nej, hvarför skulle jag vara det? Men ni
tycker väl att jag är stygg och träkig. Jag är
mycket bättre bara inte Constance är rned, det
försäkrar jag; men jag kan inte fördraga hennes
nycker och knycker och hennes snack om rike-
dom och grannlät bäde bittida och sent.“

„Nog är hon träkig“, sade Oscar uppriktigt.
„Ja, men sä kunde ocksä Bernhard läta bli

att reta henne“, tillade Nina. „Du tycker nog
om henne ändå.“

„Gör jag!“
„Ja, det är jag viss pä.u
„Åhja, det kan du väl ha rätt i; ibland när

hon är snäll tycker jag mycket om henne.“
„Hvad skola vi leka?u

„Kurra gömma eller dunk är roligare,
tror jag.“

„Ja, jag kurrar!“ sade Nina.
„Ska vi inte säga ät Constance?“ hviskade

lilla Elin.
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„Usch nej44
, sade Oscar.

~Åhjo!“
„Vill du fräga henne dä?“
„Ja, gerna.u
Elin gick, hvilket var ädelmodigt af henne,

soin var sä blyg och tyckte det var rätt svärt
att gä in i förmaket, der den alltjemt fruktade
tanten satt midtför dörren. Hon smog sig fram
tili Constance, som icke lätsade se henne.

„Vill du leka dunk, Constance? 41 sade hon
helt sakta.

„Nej tack. 41

„0m du hara ville se pä en stund? 14

„Och sitta der ensam; det vore visst nägot
roligt! 44

„Jag skall sitta bredvid dig, om du vill. 41

„Dina syskon aro onda pä mig. 44

„Nej, visst inte! Nina var nog ledsen, men
inte kommer hon ihäg det nu.“

„T)et är hara för att jag är främmande som
dn kommer tili mig. Du ville nog helst siippa.44

„Ah, Constance! Fräga Carl och allesammans
ska’ du få höra att jag sjelf ville gä. Jag tyc-
ker inte det är roligt att leka om du ska’ sitta
här ensam och ha träkigt. Du är nog snäll, du,
Constance, fast du var litet häftig nyss. Jag häl-
ler af dig ändä, jag.44

„Tack ska’ du ha för det, lilla Elin 44
, sva-

rade Constance icke sä litet hevekt af denna
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öppna förklaring. „Men det är visst bäst att jag
stannar här.“

„Åh, sota Constance ! a

Constance gaf med sig. Dä de bäda kommo
ut var leken i full gäng.

„Dunk för Elin! Dunk för Constance! ro-
pade Nina, och sä voro de inne i leken utan
omsvep. Constance hade utan tvifvel fätt
vara litet ensam, orn icke lilla Elin och seder-
mera ocksä Carl sintit sig tili henne; men snart
förgick det lilla tvånget och Constance blefbarn-
sligt glad och road som de andra, isynnerhet soin
Bernhard icke sade ett enda förargligt ord ät
henne. Lille Sven var och förblef dock högsta
hönset i korgen. Hän sprang sä raski, var sä
föga ömtälig och sä söt samt sä lycklig att gläd-
jen lyste ur hans ögon. När leken var slut
sprang hän rakt fraro tili modren, som jemte
kyrkoherden satt pä verandan, för att se på le-
ken, och ropade: „Äck, mamma, hvad här är
roligt, och hvad alla barnen aro snälla!“

„Du tycker visst sä, för att du är snäll sjelf,
du lilla, käcka pys!“ sade kyrkoherden och lyfte
Sven upp i sin famn.

„Slipper jag fara hem i afton, ora jag är
snäll?“ frägade barnet.

„Du är lieminä nu. Sä länge det är nägot
grönt och sommarluft qvar, fär fru Ericsson inte
lemna oss a

,
tillade kyrkoherden vänd tili modren
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„Gud välsigne herr kyrkoherden, för allt det
goda ni gjort och vill göra för mig och min stac-
kars faderlöse gosse“, svarade hon.

Hon tog Sven vid handen, gick med honom
tili de andra Immen och satte sig pä gungbrä-
det på gärden, der de samlade sig kring henne.
Hon hade nägot kärleksfullt och öppet i sitt vä-
sende, som drog barnen tili henne.

„Tack, barn, för att I ären snälla mot min
gosse!“ sade hon och nickade hjertligt åt dem.

„Yi hälla sä mycket af honom“, svarade
Nina.

„Sven är min Sven“, förklarade lilla Sissan,
i det hon lade sinä smä armar om hans hals.

Sissan var visst ett godt och vänligt barn,
men hon var i allmänhet icke färdig att smeka
hvem som helst, hvarföre syskonen lade märke
tili hennes hjertlighet mot den lille gossen.

„Till och med Sissan tycker från första stun-
den att du är en präktig gosse,SSvea,na

,
sade Os-

car. „Det är inte litet nädigt af henne, det!“
„Sven håller af er allesammans, men rnest

af Sissan“, svarade gossen.
„Fru Ericsson har ett litet ärr i pannan“,

sade Oscar, „har det setat der länge?“
~Ja, alltsedan jag var barn. Om det roar eder

skall jag gerna tala om burn jag fått det, ehuru
det inte är tili stor heder för mig. Men jag har
sedän fått lära mig att gä stillsamraare tillväga. u



209

„Ack tala orn det!“
„Jag var minä föräldrars enda barn, och

blef mera bortklemad än jag bade godt af. Min
far var en förmögen man och mycket aktad i or-
ien, hvilket väl gjorde sitt tili att man firade mig
äfven utom hemmet. Srnäningom blef jag stolt
och nyckfull, men mitt största och fulaste fel var,
att jag inom mig fordrade att minä jemnäriga
skulle krusa för mig, likasom tjenarne gjorde
hemma. En dag var jag bjuden pä en liten dans,
som en af grannarne höll för sinä egna och sinä
vänners barn. Bland andra var der en främmande
gosse, som var nastan torftigt klädd, men som
hän dansade utmärkt bra och var glad samt säg
särdeles snäll och treflig ut, ville flickorna gerna
dansa med honom. Qvällen var nastan förbi ntan
att hän hade bjudit upp mig. En af minä jemn-
åriga sade det ät mig, sä att de andra hörde det.

„Hvad gör det mig!“ svarade jag; men jag
var icke uppriktig, ty i sjelfva verket förtröt det
mig att hän icke brydde sig om mig.

„Ingenting, kan jag tro, men jag tycker det
är underligt“, svarade min van.

Äfven sedän dansade hän med alla utom
med mig.

Yärdinnan kom en stund derefter och bad
oss gä ut i ett annat rum och leka jullekar, Hie-
dan det dukades i salen. Vi bestämde oss för
att kläda en julbock, och fingo en halmkärfve

7*
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samt ätskilliga saker dertill; men ep tröja fatta-
des. Jag var egentligen icke elak, men mitt särade
högmod dref mig denna gäng tili att vara det.

„Den der kan just vara lagom“, sade jag
och pekade pä den frärnmande gossens jacka.

Hän rodnade starkt.
„Hvarför just den här?u frägade hän.
„För att hon är den fnlaste af alla som fin-

nes här“, svarade jag. „Tag hit henne. Hon är
just lagoin åt jolbocken.“

~Jag skall säga dig, att du sjelf vore lagom
tili julbock“, svarade gossen blossande röd af
förtrytelse; „jag begriper inte att nägon af gos-
sarna här vilja dansa med dig nog skulle du
fä bedja mig vackert innan jag gjorde det.“

„Skulle jag bedja dig dansa med mig?
jag vill inte ens vara i samma rum som du län-
gre!“ ropade jag och dermed sprang jag opp, men
jag var sä häftig att jag inte säg mig för, utan
sprang emot dörren tili det andra rummet, snaf-
vade pä raattan och slog pannan härdt mot läset.
Det marke jag fick och som jag ännu har, blef
mig en god lexa; ty jag har aldrig kunnat se
det utan att minnas och blygas öfver den häftig-
het och ogrannlagenhet jag visade.11

„Fru Ericsson ursäktar väl att äfven jag hal-
vaisit ähörare?‘‘ sade kyrkoherden.

..Hjertligt gerna. Jag skall tili och med för
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den skull fortsätta min lilla historia längre än
som kanske eljest blifvit fallet.“

„Jag tackar!“
„Nägra år sednare jag var då omkring

17 år oeh hade fätt mera förständ sarat hade
laggt bort nägot litet af min nyckfnllhet var
jag en gäng med minä föräldrar pä en resa tili
uägra slägtingar. En afton hade de en bjudning.
Ungdomen dansade. Bland andra danser dansa-
des ocksä Ma valet. När turen kom tili flic-
korna att väljä, stod jag ett ögonblick tveksam,
ty jag kände ingen och var derför litet blyg.
Då folio minä ögon pä paren som dansade midt
emot oss. Den ena af kavaljererne var en yngling
med ett sä godt och hyggligt utseende att min
lilla förlägenhet försvann, och jag skyndade att
att fignrera för honom.

„Hvad behagas?“ sade hän gladt i det hän
bugade sig.

„Jag önskar att fä dansa med er“, svarade
jag i samma ton.

När dansen var slut kom lian tili mig med
värden i luiset, som presenterade honom för mig.

„Jag är skyldig att bedja om ursäkt“, sade
hän, sedän miu slägting lemnat oss. ~Jag är
inte sä enfaldig att jag inte förstod den artighet
ni nyss visade mig, men jag är en smula envis,
och som jag för nägra är sedän öppet förkla-
rade i er egen närvaro, att jag inte ville dansa
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med er, förr än ui bad mig derom, frestade det
mig nu obeskrifligt att verkligen höra er göra
det. Jag hade vid gamma tillfälle den oartighe-
ten att förklara, att ui passade tili julbock, och
får nu bedja er förläta ocksä detta.“

Yi skrattade båda dä vi päminde oss det lilla
upprädet, men jag kände mig mycket förlägen,
och det var icke utan att jag bjöd tili att visa,
att jag numera icke var gamma högmodiga och
inbillgka toka som förr.

„Hor kunde ni kanna igen mig?“ frägade
jag-

„Sedan värden nämnt ert namn var det icke
svärt, ehuru ni verkligen blifvit mycket förän-
drad“, evarade hän, och jag gladde mig i tyst-
het ät detta tillägg.

„Hvad hette gogsen mamma?" frägade lille
Sven och säg skälmaktig ut.

„Det vet du lika väl gom jag, du lilla slarf-
ver“, svarade fru Ericsson med ett halft skämt-
samt, halft sorgligt smäleende.

„lh nej, säg sjelf, mamma!"
„Han hette Sven Ericsson, just som du.

Sex är efter värt rnöte hos minä slägtingar, fi-
rade vi värt bröllop. Det hade blifvit förr, om
icke fruktan för att det högmod och trots jag
som barn visade, ännu skulle ho qvar i mitt hjerta,
föranledt en läng och allvarlig pröfning. Då jag
lärt att kanna och värdera den gode och sam-
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vetsgranne man, som sedän blef min make, upp-
fattade jag snart nog den fruktan och det miss-
troende mot mig, soin länge kämpade mot den
högaktning och de Yänliga kansioi - lian numera
kände sig böjd att skänka mig. Det kostade mig
mänga bittra tärar att se mig misskännas af en
person, pä hvars omdöme jag satte sä mycket
värde, men detta verka de ocksä, att jag, allvar-
ligare än måhända eljest blifvit fallet, pröfvade
mig sjelf och bevekelsegrunderna tili minä hand-
lingar. Gud väre lofvad! Jag lyckades derige-
nom rycka upp mänget däligt frö, som grodde
i mitt sinne, och lyckades äfven smäningom till-
vinna mig min omgifnings fnllkomliga förtro-
ende.“

Alla barnen hade stätt uppmärksamt lyss-
nande omkring fru Ericsson, under denna lilla
berättelse, men den gjorde synbart mesta intryc-
ket pä Constance. Hon satt en stund ensam qvar
pä gungbrädet och säg helt allvarlig och tank-
full ut. Samma ovanliga uttryck lästes ocksä i
hennes ansigte, dä hon jemte de öfriga barnen
kom in i det rum, der lille Sven skulle bo med
sin mamma, och säg skäpet med gåfvorna som
hennes kusiner samlat, för att fägna deras lilla
gäst. Hennes eget jag trängde sig dock ovilkor-
ligt fram i det yttrande hvarmed hon svarade
Nina, dä denna skrattande visade henne Sissans
gåfvor: det lilla guldhjertat inlagdt i karaffinen.
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„Ja det kunde Sissan gerna ge bort“, sade
hon, „för det är inte moderni att hara sädana
der på haisen nu längre. 11

Sven blef utomordentligt förtjust öfver att
vara egare tili det lilla skäpet med dess olikar-
tade innehäll, men hän tyckte på samma gång,
att det var sä förunderligt, att hän kände sig
helt förvirrad och hade svårt att komma sig före
med att tacka syskonen, ehuru tacksamhet eljest
tycktes vara en af hans starkaste sidor. Hän
stod en läng stund pä nägra stegs afständ och
bara säg på alltsammans; derefter närmade hän
sig och tog försigtigt i sakerna, den ena efter
den andra, synande dem frän alla kanter.

„Mamma mäste se alltsammans 11
, sade hän

slutligen.
Nog var lille Sven glad, men icke kunde

hän vara det mer än syskonen, som stodo om-
kring honom, hvar och en med hjertat fullt af
fröjd öfver hans glädje.

Hagen derpä, pä förmiddagen, reste kommer-
serädets.

Constance var vid afskedet vänligare än man
kunde tro det vara rnöjligt för henne. Det tyck-
tes som om hon kände ett behof af att icke lem-
na ett alltför obehagligt minne af sig och sitt
afskedsbesök hos kusinerna. Sedän hon tagit
farväl af alla, var det dock som om något oroat
henne, fast hon icke kom sig för att säga det.
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Slutligen, medan föräldrarna stego i vagnen, drog
hon Caxd litet afsides och hyiskade brädskande
'och rodnande tili honom;

„Carl lilla, jag tror inte att du är nägon
stackare jag vet att du är sä snäll och hra

sota Carl, förlät mig!“
o

„Åh, kusin Constance, det bar jag gjort för
längesedan! Jag är inte det minsta ledsen pä dig.
Adjö, snälla Constance! När du kommer hem
igen sä ska’ du riktigt tala om för mig hur det
yar der borta.“

„Ja, det skall jag, Carl. Jag ska’ ha nägot
yackert med mig ät dig ocksä.“

„Om du hara vill lofya mig att inte tycka
att jag är stygg, sä ska’ jag be mamma att fä
skicka dig mitt bernstensarmband 11

,
hviskade hon

tili Nina i det hon steg upp i yagnen.
„Det behöfver du visst inte“, svarade Nina

ifrigt; men vagnen rullade i detsamma bort.
Med första bud från Lejonström skickades

verkligen armbandet tili Nina, jemte ett väuligt
bref, deri Constance endast talade helt litet om
sin resdrägt och rätt mycket om Ljustorp och
om kusinerna der.

„Detta var bra vänligt af Constance' 1
, sade

Nina, „det kan nog bli en snäll flicka af henne
med tiden.“

„Ja, det är väl möjligt, men dä fär hon bli
bra olik sig först“, svarade Oscar.
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„Ah, det är inte värdt att du spelar sträng
domare! Du kan vara rätt stygg sjelf ibland.u

„Än du dä!“
„Kom, sä ska’ vi kasta boll, Oscar!u
„Det är jag med om.“

Sommaren förgick och lille Sven blef allt
kärare för fatniljen i prestgärden. Hans moder
hade blifvit en värderad van tili de äldre och
äfven vunnit barnens tillgifvenhet i hög grad.
Kyrkoherden hade pä hennes bön sökt att skaffa
henne en sysselsättning, pä hvilken hon skulle
kuuna föda sig och sin lille gosse, och hän lyc-
kades verkligen finna en sådan i en af grannstä-
derna.

Äfskedets stund var bitter för barnen. De
lugnades dock något af föräldrarnes löfte att lille
Sven nasta sommar äter skulle komma tili dem.
Hvad som dock ännn mera bidrog att tillfreds-
ställa dem, var den dern meddelade öfverenskom-
melsen att Oscar, som den följande vintern skulle
börja i elementarskolan, skulle bo hos fru Erics-
son, samt löftet att nägongäng fä helsa pä ho-
nom der.
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Ittonde Kapitlet.

TJtdrag ur Ninas dagbok.

Vei, du min, kara dagbok, att jagfyller sjut-
ton år i dag! Det är mycket att tanka pä, sade
mamma i morse, dä hon kom och „tog mig pä
sängen“ med sin lyckönskan, och hon har rätt,
min goda, älskade mamma, som sjelf hade sä
mycket vigtigare pä sinnet och ändå hade minne
och tauke för mig och min födelsedag. Mätte
den gode Guden gifva mig häg och kraft att löna
henne bättre än jag i dag lagt hennes ord pä
sinnet; ty sanningen att säga har jag väl aldrig
tänkt så litet pä födelsedagens betydelse som just
i dag. Men sä är det ocksä nägot att tanka pä,
att syster Maria nu är förlofvad! Nog var det
snällt af henne att vilja anförtro oss detta i
dag „sä ha’ vi ett föreningsband mera, Nina“,

sade hon och säg sä god ut som bara hon
och mamma kunna göra. Maria är hra lik mam-
ma. I allt hvad hon företager, förstär hon att
draga in en vänlig tanke för oss, och det sä
anspräkslöst och naturligt, som om det aldrig
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kunde vara annorlunda. Och ändå —ja, det är
förskräckligt, vän dagbok, och ingen mer an du
fär veta det men för någon mäste jag tala om
det, eljest qväfves jag: jag är missnöjd med Ma-
ria, en stund var jag riktigt ond pä henne och
det under det att hon talade som aldravänligast
vid mig. Att fä sitta och höra henne säga sig
vara sä innerligt fästad vid denne herr bruks-
patron E., som för mig ända hittills icke värit
annat än en äidre aktningsvärd person, hvars
förträfflighet jag hört omtalas men helst beundrat
pä afständ, emedan jag känt mig nägot besvä-
rad i hans sällskap, och icke nämnas, icke heller
hafva skäl tili att göra annat än nicka god me-
ning, det kan vara ansträngning nog pä en dag;
nu kan jag inte tiga längre. Det var icke nog
med detta; hon fruktade sä mycket att inte kunna
vara nog god, bildad, förständig och jag vet icke
allt hvad, för att blifva en värdig hustru ät ho-
nom. Det mä nu vara aldrig sä rätt, allt det
der, sä kostade det verkligen på mig att höra
det. Yär älskliga Maria! Men det är väl just
derför att hon är sä söt och jag en sädan stac-
kare, som jag inte kan inse nödvändigheten af
att hon behöfver vara bättre än hon är, inför en
fattig, syndig menniska, hvilket jag är säker pä
att hennes Ludvig (ett sä träkigt namn!) ändå
är, sin förträfflighet tili trots. Och sä skall det
bli bröllop i höst och hon skall flytta ifrän oss
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och vår prestgärd. Useh! Detta är sannerligeti
den ledsammaste tillställning jag värit med om.
Hän tycker om pepparkakor, min herr sväger,
efter hvad hän behagade yttra.i dag hän kan
ätminstone göra sig säker pä att hän skall blifva
sädana förufan sälänge min vecka varar!

o
Atta dagar sednare.

Ack, en sädan rolig dag! Bröderna, de snäl-
la, präktiga pojkarne, kornmo hem pä förmidda-
gen. Märkte du inte det, min kara dagbok? Du,
som fär vara med om allt, bäde godt och ondt
sorn hän der mig, borde väl ha känt liksom en
liten ryckning i lederna, dä mitt hjerta bultade
som aldravärst, d. v. s. när vagnen syntes vid
grinden. Men, det är dä sannt att du inte fär
reda pä sakernas ställning förrän efterät, hvilket
inte kan vara af samma verkan. Gud signe pil-
tarne, hvad de se trefliga ut! Carl kunde man
gerna taga för en liten magister, sä uppmärksam
och djuptänkt som hän är, om hän inte pä sam-
ma gäng säg ut just som ett litet godt barn. Det
passar sä bra tillsammans hos honom. Lille Sven
med sinä röda kinder, trohjertade blä ögon och
kraftiga handtag är en rar gosse, och Oscar se’n!
Hän säg ju riktigt manlig ut, dä hän tog sväger
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Ludvig i hand, och sade honom, att hän fär en
präktig hustru. Minsann börjar inte min äldste
herr bror att taga sin värdighet i akt, när sä
fordras, och det gör hän som en hei kari, sä
skälmaktig hän än eljest är. Hur väl hän dan-
sar och hur rolig och full af upptäg hän är!
Bara hän inte narrar mig att glömrna att jag
fyllt sjutton är!

Tre veckor sednare.

Förtjusande dagar alltsedan bröderna kommo
hem! Sväger Ludvig är heller inte sä farlig.
Hän är riktigt hemtreflig och det är dä det bä-
sta. Tio är yngre och litet mindre styf i ryg-
gen kunde hän väl vara, men det hjelpes väl väl
med tiden ja, d. v. s. man vänjer sig vid det.
Begriper du mig, vän dagbok, eljest har jag inte
tid att förklara mig, ty jag mäste sofva litet nu
för att vara uppe pä ett fiskparti med Oscar och
Sven i morgon kl. 4. Yi tordes inte tala om
det för Carl, ty hän täi icke vid att vara ute sä
bittida. Jag skall bedja mamma gä in och språka
vid honom litet sednare, om hän vaknar och sak-
nar Oscar. Dä blir hän nöjd, och jag ocksä.

Qvällen derpå.

Skulle vär fröjd sä hastigt taga slut! Carl
är sjuk. Jag, som skulle akta honom frän för-
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kylning, genorn alt icke taga honom med pä fisk-
partiet icke kunde jag doek ana huru svag
hän verkligen är. Hän svimnade Ti frukostbor-
det, sade mamma. O, hvad hon måtte hafya blif-
vit rädd! Hon vakar hos honom i natt. Gode
Gud, bevare honom ät henne och oss alla!

Tre månader sednare.

Det är nu tre månader sedän jag skref nä-
got ord i min dagbok. Tre länga, ängsliga
månader. Jag har blifVit tre är äldi'e, tror
jag, nnder denna tid och ser lifvet och mig
sjelf äfven frän annan synpunkt än den be-
ständigt glada, som förr lekte mig i hägen frän
morgon tili afton, hvad mitt förnuft än måtte
hafva haft att invända deremot. Äfven jag skulle
fä lära huru ljus och skuggor vexla, jag, som
värit lycklig nog att icke förr hafva vetat det;
ty obetydlig och snart utplänad har den oro vä-

rit, som förr nägongång stört mitt och syskonens
lugna, lyckliga lif. Föräldrarne hafva väl haft
mänget bekymmer, men de hafva gömt dem för
oss, för att icke störa vär barnaglädje med be-
kymmer, som vi dock icke skulle hafva kunnat
hvarken skingra eller rätt fatta. Gud löne dem
derför och måtte jag, som nu är fullvuxen kunna
vara nägot för dem, för allt hvad de värit och
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skola blifva för mig! Snart skall Maria vara
borta och jag skall ersätta henne. Jag skulle
aldrig kuuna det, om jag icke finge hämta kraft
ifrån Den, som mera förmår än jag. Afven du,
min dagbok, skall hjelpa mig pä ditt sätt. Du
skall hjelpa mig att erinra hur jag begagnat den
dag som flytt och derigenom bedöma mig sjelf.
De ängsliga, längsamt framsmygande dagar och
ännu mera de stilla, ödsliga nätter, jag omvex-
lande rned de andra, tillbringat vid vär kare, lille
Carls sjukbädd, ha gifvit tid och anledning tili
allvarliga tankar. Huru hemskt har det icke vä-

rit att se honom dagligen aftyna och alltemellan-
ät höra hans underliga feberfantasier! Och att
se mamma dag och natt vid hans bädd, tili dess
att doktorns försäkran att vi, om hon fortfor sä-
lunda, skulle mistä äfven henne, förmädde pappa
att med böner och föreställningar locka henne
att emellanät öfverlemna värden om Carl ensamt
ät oss. Gud väre lofvad! De aro nu bäda krya
nog. Carl är väl genomskinligt blek, och hans
Stora ögon se allvarligare ut än nägonsin, men
doktdrn lofvar säker förbättring och febern är
förbi. Sväger Ludvig har under Carls sjukdom
intagit oss alla, och mig alldramest. Hädanefter
skall jag icke döma folk derför att de se all-
varsarnma ut och aro raka i ryggen. Huru ota-
liga gänger har hän icke böjt sig för att hjelpa
Carl, och huru vänlig och uppmuntrande har lian
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icke värit mot oss alla samt försökt förströ oss
sä mycket hän förmätt. Präktiga svåger Lud-
vig! Jag känner mig riktigt förnöjd däjagtän-
ker pä den stora, sköna, pösande pepparkaka
jag, enkom för hans skull, tillredde i afton. Jag
har icke förr haft tid att komina ihäg denna hans
lilla svaghet, men i morgon skall hän ha henne
tili kaflet; jag tänker det skall sinaka honom
godt. Godnatt nu, kara dagbok! Nog har jag
hra stort skäl att vara tacksam för att åter hafva
fått spräka rned dig, ulan att nägon outplånlig
sorg träffat mig. Yisserligen har också det händt
att pappa värit bekymrad för Oscar, och väl är
det ännu; men det skall gä öfver, hoppas jag.
Oscar lofvade ju sä fast och sä vackert att göra
heder ät den hana hän valt. Pappa har alltid
önskat att bröderna skulle blifva rättskaffens pre-
ster, säsom hän sjelf, och för militärväsendet har
hän alltid hyst motvilja, tror jag, fastän lian icke
velat tala derom. USTog kostar det derför mycket
pä honom att det just skall vara denna väg Os-
car svärmar för. Men hän lofvade honom dock,
att om hän nasta är önskade det lika lifligt som
nu, skall lian fä komma tili Gardberg, och sä
var Oscar nöjd. Det var dock synd om honom,
stackars gosse, att hän mäste resa tili skolan innan
Carl blef riktigt frisk. Det fördunklade glädjen
öfver Carlbergslöftet, men så har jag hållit mitt
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löfte att skrifva bulletiner tili honom. Jag har
icke skrifvit nägot annat.

Dagen derpå.

„En sorg kommer säilän ensam“, heter det
ju, och alltför sannt, fruktar jag, fästän jag icke
förr tänkt derpä. Knappt har bekymret öfver
Carl vikit undan, förrän en ny smärtsam oro
kommer. Pappa fick i dag bref frän farbror.
Hän mäste göra cession och Lejonström skall
säljas pä auktion. Pappa säg så blek och be-
kymrad ut, dä hän talade om det, att det riktigt
sved i hjertat. Hur skall det väl gä för tant och
kusinerna, vana som de äro vid allt tänkbart öf-
verflöd! Constance är ännu qvar i Schweitz.
Stackars Constance! Hennes sista ord idetenda
bref jag fätt frän henne, var att hon skulle stanna
i Schweitz tili dess hon blefve „fulländad och
kunde göra en lysande debut hemma.“ Jag skall
skrifva det vänligaste bref jag kan och säga henne
att vi alla önska henne hjertligt välkornmen.

Några veekor sednare.

Carl har företagit en vandring frän sitt tili
rnamraas rum i dag. och tili vär stora fröjd blef
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hän icke sä matt, soin vi fruktade. Yi anse ho-
nom alla som en gäfva, för hvilken yi icke nog
kunna tacka Gud. Hurn lycklig mamma var!
Det knnde hon behöfva, stackars mamma, som
haft sä mycken oro och deltager sä innerligt i
andras. Bedröfliga nyheter frän Lejonström. Mam-
ma hade ett bref frän fant fullt af förtviflade ut-
rop, af tärar och ängest, bäde natnrlig och ona-
turlig, tyckte jag. An var det barnen, än vag-
narne, än hela det präktiga Lejonström, än Ijus-
kronorna och speglarne blott som saknades, och
allt lika bittert. Men mähända vore det lika
svärt för alla att vara sansade och se tingen klart
och redigt, under sä smärtsamma förhållanden.
Det är nu afgjordt att Constance skall söka an-
ställning som lärarinna i nägot förnämt hus, ty
farbror har icke råd att betala för henne derute,
och har, som tant uttrycker sig, intet passande
hem att bjuda henne. Jag förstär det icke; jag
tycker hon bäst skulle behöfvas hemma nu, och
att det skall blifva bra svärt för henne, att midt
nti alla dessa bekymmer och missräkningar sätta
sig in i en lärarinnas utan tvifvel ganska van-
skeliga kali. Jag undrar om hon frågat sig sjelf
om hon har anlag derför, eller om hon blott griper
fast dervid säsom vid ett nödankare. Jag beklagar
henne innerligt och önskar att jagknnde göramera.
För Bernhard lärer tants slägtingar hafva lofvat be-
tala päCarlberg, svenskkadettskola, sä att hän slip-

8
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per gä ut derifrän. En skymt af giädjemidt i ali be-
dröfvelse! Om det är egoistiskt att kunna kan-
na nägon giädje dä andra äro bedröfvade, sä ber
jag Gud förläta mig, ty jag var och är glad öfver
att vär Sven och hans mamma komma tili oss
öfver julen, i stället för att hän skulle, som van-
ligt, stanna hos henne. Sä fä vi vara tillsam-
mans sista julen vi fä behälla Maria, som fär
väuta med brölloppet tili nyåret.
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Nionde Kapitlet.

Slutet.

Är det någon som ämm en gäng skulle vilja
se „familjen i prestgärden“ samlad, för att fä taga,
ett sista farväl af dess medlemmar ?

Följ dä med tili Ljustorp en solklar som-
marmorgon. Det är sig ganska likt der. Blom-
ster växa alltjemt och pryda fönstren derinne,
och deras rika grönska och friska knoppar hara
vittue om ömt värdande händer. Men det faller
sig icke mera sä lätt som förr att blicka ditin,
emedan de dä spädä lindarne som omkransa bo-
ningshuset, nu vuxit tili i prakt och styrka, i
höjd och omfång, och de förbehälla sig afund-
sjukt att i första hand hafva reda pä hvad som
föregär derinne. De hafva sä godt som vnxit
upp med familjen och kanna sägas vara i sin
goda rätt.

Tio är hafva förflutit sedän Nina skref de
smä teckningar vi läst ur hennes dagbok. Sä-
kerligen har hon under tiden tagit fasta pä sin
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dä nyföryärfvade erfarenhet om „huru ljus och
skuggor vexla.“ Vi skola söka rätt pä henne,
men först mäste vi följa de bäda unga flickorna,
som vi se komma ut ur huset och arm i arm
vandra utät vägen. De äro sä lika hvarandra
med sinä ljusbruna flätor, blä ögon och smä, röd-
lätta, godmodiga ansigten att man sknlle haft
svärt att skilja dem, om icke den som ger den
andra armen med ett: ~'Nu vandra vi åstad, kara
Elin!“ säväl i ansigtsuttrycket som i sättet haft
nägot lika bestämdt och allvarligt som den an-
dra i hela sitt väsende visade spär af sitt milda,
glädtiga lynne och sin ömsinta, löjliga natur.

„Vet du, Elma”, svarade den tilltalade, „jag
är rädd att lilla Greta i Stortorpet glömmer allt
hvad hon lärt sig under vintern, om hon sä här
beständigt mäste gä och valla korna.”

„Ja, det är verkligen bekymmersamt, men
det mäste bli annorlunda", svarade Elma, och
sä voro „tvillingarna“ snart inne i ett samtal,
som tycktes pä det lifligaste upptaga dem, hvil-
ket heller ickekan synas underligt, dä man vid det
de nä målet för sin vandring, ett litet mäladt hus
icke längt frän prestgärden, och börja sin dag-
liga sysselsättning der, finner att de tagit de aid-
sia flickorna ur sockenskolan, med full föresats
att lära dem mera och grundligare än socken-
skolläraren har lust och tid tili. Isynnerhet är
det handarbeten och svenska spräket samt sven-
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ska historian som öfvas i tvillingarnes klass, hvil-
ken enligt vänlig öfverenskorarnelse, anses säsom
en afdeluing af sockenskolan. Elin pästär nem-
ligen att hvarje qvinna och isynnerhet hvarje
qvinna ur arbetsklassen bör kumia sy och stop-
pa, sticka och klippa tili m. m., och Elma sä-
ger att den är inte riktigt menniska, som icke
kan sitt modersmäl, och sä arbeta de bäda i sitt
anletes svett med Gud för ögonen och godt hopp
i hjertat. Men de smä hafva läng väg, hvarför
skolan blott är öppen om förmiddagarne, och
tvillingarna kunna egna mer än halfva dagen åt
hemmet. Nu äro de, likasorn alla förmiddagar,
sä ifrigt inne i sinä sysselsättningax-

,
att yi icke

anse det vara skäl att störa dem, utan återvända
tili prestgärden, för att taga reda pä hvartill den
öfriga familjen använder denna förmiddag.

I „gossarnes rum“ sitter en ung man lutad
öfver en diger lunta. Hän har setat der redan
mänga timmar och blott sökt omvexling i sin
trägna sysselsättning, genom allt emellanät fram-
taga en ny stenart ur dess förvaringsrum och
betrakta densamma med oaflätlig upprnärksamhet.

Det är icke omöjligt, ja, icke ens svärt att
i den ifrige naturforskaren igenkänna „lille Carl“
frän fordom, huru mycket allvar som än hvilar
pä den höga pannan, huru läng den smärta ge-
stalten än blifvitj ty lian är sig mera lik än nä-
gon af de andra. De stora, djupblå ögonen hafva
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alltjemt nägot barnafomt uti sig och fä det ännu
mer, dä ett godt leeiide smyger sig öfver det nä-
got bleka ansigtet, vid det att dörren öppnas och
lätta steg nalkas. Carl lyfter dock icke upp huf-
vudet, men när en hand sakta lägges öfver hans
ögon, lindar hän sinä armar omkring den bakom
stäende modren och hviskar sä smeksamt soin

någonsin förr: „Du tror väl att jag inte känner
igen dina steg, du!“

„Stilla, okynnige gosse, och bekänn för mig
huru länge du läst i dag“, svarar modren i sano-
ma ton.

„Ah, det är alldeles för litet! Vore jag hos
dig här hemma äret om, sä blefve jag en stac-
kars, okunnig menniska, sä litet laser jag här.“

„Nå, sä skall jag väl gä ifrän dig dä!“
„Nej, min mamma, inte nu. Yi skola språka

i ro och gamman, hara du inte talar om min
helsa, som är förträfflig, och sä fär jag taga igen
skadan i vinter, dä jag inte fär se dig. Sätt dig
här, mamma, och säg mig nu först och främst,
om jag kan taga emot Ninas anbud att komma
och hushälla för mig, utan att göra allt för stor
synd mot dig och henne.“

Medan moder-och son afhandla detta ämne,
vilja vi söka reda på Nina sjelf.

Ur skorstenen pä en liten sidobyggnad pä
gärden stiger röken sä lätt och luftigt, att den
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ovilkorligen päminner oss om Nina och hennes
„luftiga“ faniasi. Hvem vei om icke fesagans
författarinna, den lilla glada rimsmiderskan i
prestgärden, har nägot alt skaffa med de fanta-
stiska rökmolmen! Jo, det är verkligen icke
utan det, ly derinne i den lilla byggningens enda
min, som befinnes vara en bagarstuga, stär hon
ja sjelf, om vi fä tro den rödkindade landtflie-
kans utsago som just nu frägar „om mamsell
Nina behöfver hennes hjelp mera nu?“

„Nej, nu kan Anna Stina gä upp sä länge.
Yet du om yngsta syster är hos mamma

ännu?“
„Nej, prostinnan gick nyss in tili magistern.“
„Bed dä syster vara snäll och komma och

hjelpa mig att rulla kringlorna.“
Flickan gick.
Det är icke utan att Nina har nägot fint i

sitt utseende- nu för tiden. Af den der slankiga
flickan, som, litande pä sin goda mening, rusade
ästad, utan att fräga efter hvarken sätt ellei- tid,
skulle man fä svärt att Anna nägot spär. San-
nolikt hafva mamma, syster Maria och Ninas
goda hjerta, der önskan att göra andra lyckliga
och nöjda alltid värit den starkaste driffjedern,
gätt i förbund, för att af den goda men slarfviga
och framfusiga flickan bilda den behagliga unga
qyinna vi se framför oss.

Nägot friskt, företagsamt och lefnadsgladt
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utmärker dock alltid Nina, och är kanske egent-
ligaste grunden tili det rykte för „treflighet“ hon
fätt inom och utom familjen.

Nu arbetar hon af hjertans lust med den
präktiga, pösande hyetedegen, och ser ut som
om det vore den angenämaste sysselsättning man
kunde ha för sig. Ingen, med aldrig så liten
menniskokännedom, skulle likväl kunna se in i
Ninas lifliga, själfulla ögon, otan att fatta att hon
väl kunde med nöje haka och koka, för att lefya
och läta andra lefm, men att hon aldrig kunde
komina att höra tili dem som lefva för att koka
och haka.

„Kors bevars hvad Sissan har gjort sig fin!
Det kan nog vara hra, men yisst ska’ man ha
godt om tid“, sade hon smäleende för sig sjelt i
det hon kastade en nägot kritisk blick frän sin
egen rena och ändamålsenliga men särdeles tarfliga
drägt pä systern, som med luftiga steg, iklädd
en bländhvit, med rika remsor garnerad kofta
och förkläde närmade sig bagarstugan.

„Det var bra du kom, Sissan, men yisst fär
du akta dig för ugnen och plätarne“, fortfor hon
vänd tili den inträdande systern.

„Hvad du kan vara försmädlig!“ svarade
denna rodnande och skrattande pä en gäng. „Du
har ju ett ljust förkläde sjelf och det som gär
ända upp|till haisen ändä!“

„Yisserligen, men det häller att taga nti, och
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är snart upptvättadt om nägot kommer vid det.
Men, kara du, inte mätte du tro att jag missun-
nar dig ditt krams. Du lärer sjelf fä stryka det
och sömma ihop det. Der är degen.11

Sissan grep verket an med ett par händer
sä tina och späda, att mängen klemig stackare,
som icke yet huru godt litet verkligt arhete gör
sädana smä fingrar, akulle pästätt att det var
skada pä dem. En och annan balkavaljer hade
verkligen försäkrat Sissan detta, men som hvar-
ken mamma ellei- nägon annan inom hemmet
tycktes hafva fallit pä den tanken, tordes Sissan
icke riktigt tro det.

Yisst krusar man ännu litet grand med „yng-
sta syster.“ Mamma som eljest pä sednare ären
dragit sig ifrän det egentliga hushållsstöket, fär
alltid särdeles häg att titta ut i kök och hand-
kammare, dä Sissan har veckan, och systrarna
jemka det helt oförmärkt sä, att de mödosam-
maste sysslorna dä aro undangjorda. Man älskar
henne dock alltför sannt, för att nämnas skämma
hort henne sä, som man skulle hafva lust tili, och
nöjer sig med att i ali tysthet anförtro hvaran-
dra huru vacker, näpen och älsklig man finnei-
llenne.

„Det vore hra ledsamt om vi inte skulle
hinna sluta före middagen“, sade Sissan, sedän
systrarna tysta arbetat en stund. „Pappa skulle
bli missnöjd om vi inte kom’ tili hordet.“
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„Det fär inte hända. Jag har räknat ut att
vi hinna. Ser du, bullarne aro redan färdiga.
Hvad jag gläder mig ät att fä ha’ Maria och bar-
nen här hela veckan! Sä snäll sväger Ludvig
än är, skulle ,jag önska hau reste bort litet of-
tare, sä fick vi ha’ Maria oftare här, litet läugre
än de vanliga bcsöken.“

„Ja visst. Men hon är sä svag för sitt hem,
att hon knappt näns utbyta det mot det gamla.
Hon har ocksä sä innerligt trefligt att jag inte
undrar pä det. Jag är lika glad som du att fä
ha’ henne och de snälla, vänliga barnen; men
visst är det en sak, som jag bra gerna skulle
önska.“

„Och hvad vore det?“
„Jag är säker pä att du skrattar ät mig,

Nina, men jag säger ändä hvad jag tänker, och
det är att jag är led vid att höra ropas ~Sissann
beständigt nu sedän jag är sä gammal, och ni
ju lofvat längesedan att kalla mig vid mitt är-
liga namu; Cecilia. När Maria är här med sin
lilla flicka, och det ropas Sissan! Lill-Sissan!
om hvartannat, tycker jag det blir för mycket
af det goda.“

„Kära lilla syster, om jag velat att du lagt
det pä hjertat, skulle jag visst längesedan tagit
bättre vara pä mitt löfte. Ser du, jag äter är
sä svag för det gamla, för vanorna i hemmet se-
dän vi voro smä barn, derför tycker jag sä myc-
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ket om att kalla dig Susan, meri jag lofvar dig
nu allvarligt att söka komma ihåg att taga vara
pä din värdighet säsom fullvuxen och moster,
efter du anser den höjas genom namnet Cecilia.“

„Ja, häll ord! Men hur kan du tala om
din svaghetför det gamla och för hemmet, dusom
tänker flytta ifrän oss? Det blir grufligt tomt
efter dig.'”

„För det första tänker jag alls inte flytta,
utan ämnar fä räkna Ljustorp säsom mitt egent-
liga hem och ätervända dit yid minsta tilltsym-
melse tili ferier. För det andra är jag inte tili
blott för min egen räkning, utan ocksä nägot li-
tat för andras. Carl behöfver mig bättre än ni
andra. Hemmet, mamma och böckerna ha alltid
utgjort det bästa i verlden för honom, ätskilliga
oförlikneliga stenbitar, otäcka döda djur och hop-
torkade yäxter inberäknade, och det har verkli-
gen gätt mig tili hjertat att veta honom större
delen af äret vara inskränkt tili detta tystlätua
sällskap. Pä det sättet skulle det kunna blifya

en dyster och träkig enstöring af vår älskvärde
broder, och det vill inte jag. Hammas sällskap
och vär prestgärd kan jag väl inte ersätta, men
nog hoppas jag kunna förskaSa honom nägra
glada pratstunder och ställa tili hemtrefligt om-
kring honom. Yi ska’ ha det nätt och fint, se
nägon god van ibland och sä gä ut och spatsera
tillsammans. Istället att hän nu sitter der en-
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sain och petar i sig litet halfkall mat ur hämtaren,
skall jag läta laga god mat ät honom ochkrydda
den med skämt och smäprat, som vi bruka ha
det här. Jag tänker att bäde Carl och jag skola
befinna oss väl af den regimen och jag fär kan-
ske triumfeu att föra honom hem hit, begäfvad
med en smula bättre hull än hän för närvarande
består sig. Dessutom skall jag säga dig, att det
smickrar min fäfänga att bli saknad och ansedd
för hedersgäst, jag som aldrig värit borta, utan
fätt noja mig med att räknas tili hvardagslaget
i alla minä dagar. Sknlle det hända mig, att
längta alltför mycket efter eder, sä fär detta trö-
sta mig. Kanske ocksä att jag dä sätter mig och
ritar ihop nägra verser tili er ära, för att göra
mig ännu mera välkommen hem.“

„Hvad ska’ man säga på Lejonström om att
du reser!“

„Lycka tili och välkommen tillhaka, förmod-
ligen.“

„Fy, Nina!“
„Hvad nu då?“
„Tror du inte du är mera afhällen än sä,

der du värit deras bästa tröst och hjelpreda sä ...“

„Sä är det verldens gäng. Jag har inte hjelpt
dem för att fä tack för besväret."

„Nog var det präktigt af Bernhard att ställa
sig sä att hän kunde fä arrendera det stora stäl-
let.“
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„Ja visst och präktigare ändå, om hän gär
i land med det. Det är icke stort värdt att tala
om saken, förr än man fär se hur det gär.“

„Bra snäll var hän ocksä som tog hem Con-
stance, hon stackare, som aldrig kunnat trifvas
pä nägot ställe, der hon värit lärarinna.“

„Ja, om hän verkligenblir snäll emot henne
ska’ jag rosa honom, men inte förr. Hvad som
mest gläder mig är att tant fär sitt eget, kära
Lejonström tili hem. Om det värit synd om nä-
gon, sä är det visst om henne, som efter farbrors
död fätt vara än hos den ena, än hos den andra
slägtingen i brist af egna tillgängar.“

„Nog är det besynnerligt att Olga inte läng-
tar frän fosterföräldrarne tili henne och sitt gam-
la hern.“

„Det kan sä tyckas, men sedän hon fick lära
hvad ett verkligt godt och kärleksfullt hem vill
säga, faller det sig kanske svärt att längta efter
den tomma, kalla stäten på det fordna Lejon-
ström.“

„Mätte frid och glädje komma tili det nya
hemmet det!“

„Gud gifve det!“ svarade Nina allvarligt.

Om vi passa pä tiden, kunna vi möjligen
hinna göra ett litet besök uppe pä prosten Björk-
mans rupi, der vi icke förr värit.
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Åren hafva bredt en hvit krans öfver familje-
fadrens hjessa, sedän vi sist sägo honom, men
hän ser lycklig ut och är lycklig, ty lian bar
den med ära.

„Men, min kare Sven“, säger prosten tili
en yngling, som redan setat länge hos honom
talande om en för dem bäda vigtig angelägenhet,
„du mäste grundligen besinna dig, innan du ta-
ger detta afgörande steg. Jag tror nog att du
fattar hela vigten af det kali du vill väljä, och
hoppas ocksä, med stöd af hvad jag hittills sett
af dig, att du skulle blifva en nitisk och värdig
prest, men jag fruktar att den förkärlek du vet
mig hysa för det presterliga kallet väger för
tungt i vägskälen och kanske missleder ditt om-
döme. Det är vackert af dig att vilja bereda
mig den glädjen att se ätminstone en af minä
söner, ty säsom son har jag alltid ansett dig,
egna sig åt detta kali, och jag vet huru gerna
du omfattar hvarje tillfälle att visa mig tacksam-
het och kärlek, men verldsliga bevekelsegrunder
huru ädla de än mä vara, få icke tagas i räk-
ningen i detta fall.“

„Jag har besinnat allt“, svarade Sven lugnt
och fast. „Neka kan jag inte att jag gläder mig
ät att fä träda i min gode fosterfaders fotspär,
och ät att hän älskar det kali jag vill göra tili
mitt, men jag har länge känt, att detta skulle
vara det jag ville väljä framför hvarje annat.“■
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„Mä det dä sä blifva. Hän, som sei’ tili hvarje
ärlig sträfvan, skall leda och stödja dig. Mig äi-
dit! vai en stor glädje, det vill jag öppet säga
dig, sedän du bestämt dig. Minä krafter aro
icke mera hvad de värit. Snart förmär jag icke
längre ensam värda min stora församling. San-
nolikt skall det dä lyckas mig att få dig tili
min hjelp och vi fä arbeta tillsammans, min kara
gosse, och sä skola vi kanske fä uträtta mycket
tili församlingens nytta, som jag nu endast kan
tanka pä.“

Fru Björkmans inträde afbröt samtalet.
„Du kommer som du vore kallad, min gum-

ma. Du skall säkert glädja dig lika mycket
som jag ät vär Svens vai af framtida bana och
ät min pian att fä behålla honom hos oss i det
längsta.“

Prostens förmodan slog in.
„Mängen ansäg det förmätet af oss“, sade

hans hustru, betraktande med hjertliga blickar
den älsklige ynglingen, „att taga pä oss ansvaret
för ännu ett barn, dä vi redan hade sä mänga;
men det var en välsignad stund dä vi beslöto
oss för att behålla Sven, och skall allticl blifva ett
af minä gladaste minnen.“

Pä eftermiddagen finna vi familjen samlad ute
pä förstugubron. Fru Ericsson, som hvarje sommar
tillbringar en tid pä Ljustorp, är ocksä med.
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Hon ser gladare ufc än dä vi träffade henne sist
och är alltid lika omtyckt. En uppmärksam be-
traktare skulle lätt hafva anmärkt attnägon liten
oro herrskade. Erosten lyftade ofta ögonen från
tidningen och såg forskande utåt Yägen. Pro-
stinnan gick längre än sä, i det hon allt emel-
lanåt steg upp, för att från salsfönstret fä en bätt-
re öfversigl öfver landsvägen.

„Oscar kunde väl ätminstone komma hem
nu snart“, sade hon slutligen litet otäligt. „Jag
tycker besöket pä Lejonström vaidt längt nog,
för den här gängen.“

Knappt hade hon sagt det, förrän ett lätt
äkdon syntes vid krökningen af vägen och ögon-
blicket derefter stannade det framför trappan.
TVenne unga herrar, klädda i uniform, hoppade
ur äkdonet och skyndade att hjertligt helsa fa-
miljen.

„Bevars väl så präktigt våra unga löjtnan-
ter styrt ut sig,“ sade fru Björkman skrattande.
„Vi ämna icke ställa tili nägon bjudning i dag.
Stackars gossar, om ni bespetsat er pä det!“

„Åhnej, mamma. Jag har klädt mig för att
värdigt mottaga min sväger och äldsta syster,
och Bernhard är pä afskedsvisit.“

„Skall Bernhard resa?“ frägades om hvar-
andra.

„Nej, men Nina ska’ ju resa och jag har
berättat honom det.”
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„I September ja, men vi ha inte mer än Juli
ännn lyckligtvis“, svarade modren, men kunde
dock icke läta bli att le ät Oscars skämt.

Nina, som icke tycktes tycka riktigt om delta
skämt, inföll: „Åh, nog vet man huru det för-
häller sig med herrarnes granlät! Oscar kan
inte vara utan sin lull-lulls-rock mänga dagar i
sender. Hän har inte hunnit vanja sig vid den
ännu. Sä har hän lockat och tubbat Bernhard
att göra sammaledes, emedan hän skäms att styrä
ut sig ensam.“

Det var lätt att se pä Oscars smäförlägna
leende att Nina träffade sanningen. Hän var verke-
iigen icke sä litet svag för sin vackra uniform,
som ocksä klädde honom förfräffligt.

„Skall du verkligen öfverge oss, kusin Ni-
na?“ frägade Bernhard.

„Ja, verkligen. Liksom allt godt och ange-
nämt kan jag icke vara beständigt, utan kom-
mer hlott emellanät för att fröjda och uppmunira
minä stackars medmenniskor“, skrattade Nina.

„Yi komma att sakna dig oändligt pä Le-
jonströrn.“

„Det vore snällt af eder det, men det gär
väl öfver, tänker jag.“

„Det tänker inte jag. Om du inte tror pä
våra vänliga känslor, sä bör du åtminstone be-
klaga oss vid hvarje inträffande bryderi. Vi ha

8*
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blifvit bortskämda med att fä yända oss tili dig
i nöd och lust.“

~Constance skall nog hädanefter vänia sig
att tdi rådig.“

Bernhard gjorde en grimas.
„Bevara oss för’et,
Istället för smöret,

Så lag hon i grytan ett stort stycke tvål:“
citerade hän sorglustigt.

Nina hotade honom med fingret, men hin-
drades att svara, emedan vagnen som antogs in-
nehälla „syster Maria“ af mamina blifvit upp-
täckt pä hennes sista vandring tili salsfönstret,
en upptäckt som tog hela familjens uppmärksam-
het i anspräk.

„Nä se här ha vi eder ändtligen! Välkom-
na! Yälkomna! Hur mär du, kara Maria? Gud
signe barnen, sä rara de se ut! Välkommen, svä-
ger Ludvig! hördes ora hvartannat."

En liten tvä-ärig flicka, som förvänande pä-
minde om den fordna lilla Sissan i prestgärden,
räcktes först ut ur vagnen och skickades frän
famn tili famn. Tvenne raska pojkar om sex
och ätta är, som fätt plats pä baksätet i vagnen,
hade svärt nog att stäfja deras otälighet att fä
komma efter, men ett: „Se sä, Ludvig, lät lille
Carl gä först!“ frän mamma Maria hade önskad
verkan.

Nu blef der en fröjd och gamman, som hvar



243

och en njöt pä bästa sätt. Morfar språkade länge
med Marias äldsta gosse, och samtalet tycktes
för bäda vara af högsta intresse. Den yngste
exercerade med morbror Oscars värja och lilla
Sissan gick fortfarande frän hand tili hand, hvar-
vid hon tycktes firma sig bäst, utdelande med
mycken grace sinä smekningar, allt efter soin
hon var nådig. „Mamma Maria", som hon nu-
mera kallades inom familjen, hade länge göra
med att anförtro sin mamma allt godt och ondt
som händt henue med barn och hushäll, sedän
de träffades sist.

Slutligen dansades en ringdans med barnen,
hvarvid lille Ludvig höll qvar morfars hand, tili
dess hän gaf efter och följde med. Lilla Sissan,
som i likhet med sin namne, hade sinä goda
ideer, tultade fram tili mormor och mamma, neg
och lade sitt lilla hufvud pä sned samt bad dem:
„att vara sä doda och danta med“, en uppbjud-
ning den de funno öemotständlig.

Säkerligen kanna vi icke lemna vär „familj
i prestgården" i en gladare sinnesstämning än den
som nu räder, och säga derför farväl tili dess
medlemmar. Vi hafva ju nägra vänliga önsk-
ningar och ett; tack för godt sällskap! att gifva
dem, ellei- hur?

SL UT.
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Lille Thor och genSjudet

Pä en vacker egendom i Helsingland, kal-
lad Eroa, bodde en brukspatron S. med sin fa-
milj. Hän hade tvenne barn: Thor, en sjuärig
gosse, som pä skämt kallades „lille fideikommis-
sarien“, egentligen derför att hän var sä tvärsä-
ker af sig och gerna ville styra och ställä efter
sitt hufvud, samt en liten flicka, som var tre är
och heite Thora Wilhelmina. Alla kallade henne
Minä utom brodren, som aldrig sade annat än
Thora. Föräldrarne brydde sig icke om att för-
bjuda honom det, men ville gerna veta orsaken.

„Hon ska’ heta Thora, derför att jag heter
Thor“, svarade hän, och det tyckte hän var or-
sak nog.

Den lilla systern var mild och foglig och
befanns alltid beredvillig att tulta fram endera
man ropade Thora eller Minä.

Det var ofta fremmande pä Erna, och som
mänga af dem gerna språkade med barnen blefvo
de snart vana vid fremmande personer. Detta
oaktadt kunde lilla Minä icke riktigt öfvervinna
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den blyghet som läg i hennes natur, utan rod-
nade och säg ängslig ut, dä hon skulle in och
helsa. Thor deremot, som aldrig hade värit blyg,
gjorde den lilla systern ängsligare än hon var
förut, genorn att skratta ät henne, men hän var
för god för att sedän lemna henne ät sitt öde,
utan tog henne helt vänligt och beskyddande vid
handen och ledde henne fram. Dä kände sig
lilla Minä så trygg, som om hon hade haft den
stätligaste fideikommissarie i verlden tili beskyd-
dare.

En tid, under sommaren, var en magister
Ström pä besök pä Erna. Hau var mycket road
af barn i allmänhet och af lille Thor aldramest.
Isynnerhet tyckte hän om att obemärkt gifva
akt pä honom och hans smä företag. Sälunda
märkte lian en dag, att Thor, under det föräl-
drarne hvilade middag, skyndade öfver gärden
och ut i parken. Magister Ström gick efter ho-
nom. Thor öpjmade parkgrindarne och sprang
framät en liten gängstig som, pä andra sidan
om landsvägen, hvilken gick förbi parken, ledde
inåt skogen. Barnen hade icke lof att gä ut ur
parken, och magister Ström som visste det och
tyckte sig hafva funnit att bäda voro lydiga, för-
undrade sig öfver Thors tilltag och följde honom
pä afständ. Hän säg Thor med möda klättra
uppför en kulle, och dä gossen slutligen nädde
sitt mäl, hvilket syntes vara spetsen af kulien,
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hörde hän följande samtal mellan honom och
echo, som troget svarade frän en bergshöjd pä
andra sidan:

„Gosse!“
Gosse

„Jasä, du är här igen!“
Här igen

„Hvarför kormner du inte fram?“
Inte Irani

„Är du en liten gosse?“

Liten gosse
„Koui ändå du, och var inte rädd!“

Inte rädd
„Jag heter Thor. Hvad heter du?”

Du
„Nej du!1,1

Du —-

„Jag tror du är dum!“
Dum

„Jag tror du är dum, jag, lille Thor, eller
ätminstone hra okunnig“, sade nu magister Ström,
som klättrat uppför kulien pä andra sidan och
nu stod bredvid Thor, som var sä upptagen af
att ropa, att hän icke hade tid att se sig om-
kring. Thor var närä deran att blifva ond pä
den oefterrättlige gossen, som inte ville komina
fram och som svarade sä enfaldigt. lian var
helt röd och varra af ifver.

„Jag är visst inte dum nog måtte jag
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veta att det är en gosse der bakom berget!“ sva-
rade hän och säg högeligen stött ut. „Om det
hara inte vore sä längt, sä skulle jag gå tili ho-
nom, och dä skulle hän fä, hän 111I 11

„Hvad skulle hän fä?“
„Stryk förstäs.“
„Af hvetn dä, om jag får fräga?“
„Jo, just af mig.“
Thor knöt sinä smä., knubbiga händer, rä-

tade sig och satt en riktigt barsk min pä sig,
men magistern skrattade sä hjertligt ät honom,
att lian förlorade något af sin säkerhet.

„Först och främst, du morske Achilles, säg
mig hvad som väntar dig, om jag talar orn för
din mamma, att du gör spatserfärder utom par-
ken?“

Thor säg slagen ut, men blickade snart ma-
gistern öppet i ögonen och svarade;

„Det tänker jag göra sjelf.“
„Men dä får du ju bannor.“
„Ja.“
„Kanske tili och med en risbastu?“
Thor pinades, men var för ärlig för att icke

hälla sig tili sanningen.
„Kanske“, svarade lian hviskande.
„Nä, men när du vet att din mamma blir

ledsen, hvarför gick du hit dä?'1

„Jo, för jag har tänkt hela dagen på att fä
gä hit, och nu kunde jag inte låta bli. I gär
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och i förrgär fick jag lof att gä rned flickorna,
när de skulle mjölka korna. De ropade och gos-
sen der borta svarade, och dä jag ropade sva-
rade hän ocksä. ~Det är hara ocho“, sade flic-
korna och skrattade, men jag ville tala vid echo
ensam, jag, för jag trodde att hän skulle kom-
ma fram och leka med mig, om inte nägon an-
nan var med.“

„Men om jag nu säger dig, att det inte fin-
nes nägon gosse hakoin berget, och att det äi-
din egen röst du hör.“

Thor gjorde stora ögon och säg tviflande ui
~Har du riktigt klart för dig hvad ljudet är,

lille Thor? Nej, kan jag se. Kom och sätt dig
hos mig, sä skall jag tala om det för dig. Alit
det soin vi höra och kalla för ljud är en dall-
ring i luften antingen en kropps d. v. s. ett
föremäls egen inre dallring, som fortplantas af
luften t. ex. dallringen i en klocka, när man rin-
ger, ellei- i strängarne pä ett instmment, dä man
spelar, ellei- ocksä luftens egen dallring, t. ex.
när man hläser henne genom en flöjt ellei- säkei-
llenne i rörelse med sin tunga när man talar.
Förstår du mig?“

o L

„Ahja, men jag vet inte hvad det är som
dallrar, när man talar ellei- bläser.“

„Det är luften, min vän, och hvad luften är
tänkte jag just nu säga dig. Den dallring, som
jag talar om, skulle inte kumia uppkomma om
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inte luften vore sädan som hon är. Hon bestär
nemligen af utomordentligt små, spänstiga, klotrun-
da kroppar. När nägra af dessa små kroppar
eller luftpartiklar, som man hellre kallar dem,
genom yttre inverkan komma i en dallrande rö-
relse, förorsaka de en likadan rörelse i de luft-
partiklar som aro dem närmast, dessa i ännu
andra o. s. v. ISlär denna dallrande rörelse, soin

frän det föremäl som förorsakar henne, fortplan-
tar sig alla riktningar, der hon ej möter nägot
hinder, träffar en menniskas eller ett djurs ora,
frambringar hon intrycket af ett ljud eller
xned andra ord; vi kalla det vi dä förnimma för
ljud.“

„Men dä var det ju ändå nägon som ropade
mig nägon som satte luften i dallring der
borta. ■—• Hör magistern, att jag förstär! u

,„Ja, men hvad du ännu inte förstär är huru
den dallrande rörelse i luften, som vi kalla ljud,
kan vända tillbaka- tili den som förorsakat den-
samma. Om hon möter ett hinder ett hus,
berg eller dylikt stort och fast föremäl, äterstud-
sar hon och vänder tillbaka ät det häli hvarifrän
hon kömmit. Sälunda, dä du ropar här, äter-
studsar den i rörelse satta luften mot bergshöj-
den der borta och vänder tillbaka tili dig, upp-
repande det ljud, som af berget hindrades att gä
vidare. Detta äterstudsande kallas genljud eller
echo. Likasom alla rörelser behtifver rörelsen
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i luften tid. Derför se vi, när nägon hugger pä
afständ, yxan vidröra trädet, innan yi höra Iju-
det af hugget. När nägon skjuter pä nägot af-
ständ, se vi skottet brinna af, innan vi höra knal-
len. Man har beräknat att ljudet gär med en
hastighet af 1100 fot i sekunden. Vet du nu
hvad ett Ijud och ett genljud är?“

„Ja, det vet jag, och jag är riktigt glad att
jag vet det, sä att jag inte behöfver stä och ropa
sä der dumt mer.“

„Nu vandrade magister Ström och lille Thor
hand i hand tillbaka, ännu bättre vänner än nä-
gonsin. Thor gick genast sjelfmant fram tili sin
mamma och berättade att hän brutit mothennes
förbud. Bannor tick hän verkligen, men hän fick
förlätelse ocksä, dä lian hjertligt bad derom.
Nägon „risbastuu kom alls icke ifräga, och vi
mäste sannings-enligt tilistä, att om än lille Thor
icke vägade förneka möjligheten af att nägot sä-
dant skulle kunna inträfia, hände delta i sjelfva
verket sä säilän, att risets tillvaro för sädant än-
damäl kunde sägas höra tili tradionen.

Den soin utom Thor fick bäde ondt och
godt af lektionen om genljudet var lilla Minä.
Thor ville nemligen ovilkorligen att hon skulle
begripa saken lika väl soin hän sjelf, och predi-
kade derför outtröttligt för henne pä sin bä-
sta metod ora dallring och äterstudsning m. m.
Hvarje gäng lian frägade „Förstär Thora?“ sva-
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rade hon med sin allra blidaste röst: „Ja, sota
Thor 1", förmodligen i hopp att siippa undan för
den gängen; men rid nasta fräga befanns det att
hon alls icke förstnd, och sä började lektionen
pä nytt. Tili att börja med lärde lilla Minä sig
tälamod, hvilket är en högst förträfflig egenskap
och slutligen lärde hon sig ocksä att förstå och
förklara genljudet.
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6.

Liljekonvaljen och Kardborren,

I en skog, vid en liten bäck, växte nägra
]iljekonvaljeständ bredvid en kardborre. Kon-
valjen vecklade ut sinä breda, gröna blad allt
större och större i det klara solskenet, och kard-
borren växte ocksä dag ifrän dag, stund ifrån
stund. Späda, smä knoppar tittade snart fram,
rnen de behöfde ännu mera värme och ljus, för
att siä upp sinä ögon. Sä flngo de ocksä. Kard-
borren vaknade först och säg sig omkring, un-
dersam i hägen. „G-uds frid!“ hviskade i nasta
stundkonvaljeklasens äldsta systerklocka och blic-
kade upp. Kardborren hörde den ljufva rösten
och säg på konvaljen. Dä rnäste hän stnäle,
fastän det redan kunde raärkas, att hän icke var
rätt raild tili siimes. Den lilla konvaljen säg för
söt ut. Irvit och nätt och silkesfin, som Iron var.
En ljuflig doft spred Iron omkring sig. Det var
för mycket, för att icke gä kardborren tili hjer-
tat. „Du är den skönaste af alla blomrnor och
växter i skogen“, sade lian tili henne.

Konvaljen blef blyg och böjde ned sitt huf-
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vud. Alla grässtråen i granskapet sade detsam-
ma och de andra växterna med. Tili och med
de unga tallarne, som hörde liljekonvaljens pris,
blefvo nyfikna och blickade ned pä den lilla.
„Vacker, mycket yacker för alt vara sä liten“,
sade de, och sä rätade de äter upp sig och sträf-
vade vidare mot höjden.

Konvaljen hörde sig prisad och var lycklig,
men hon fruktade alt möta sä mänga undrande
blickar och kände sig i sitt sinne allt obetydli-
gare, ju mer hon fjäsades.

„Guds näd“, sade hon tacksamt tili de pri-
sande och tog för vana att hälla hufvudet litet
nedböjdt.

Konvaljen höll afalla blommor mest af kard-
borren, som skädat ljuset nastan i samma stund
som hon sjelf. Kardborren räknade af samma
orsak slägtskap med konvaljen. Hän var stolt
deröfver och makade sig sä tätt intill henne som
hän knnde.

Dagen var skön, solen sken och milda vin-
dar fläktade svalka öfver jorden. Blommorna
hade allt skäl att glädjas. Mänga gjorde det
ocksä, men icke alla. „Ljufligt! ljufligt!“ hvi-
skade konvaljen.

„Hm, ja visst, men bättre kunde det vara“,
svarade kardborren skarpt. „brog kan man vai
ledsna pä att stä här och titta i skyn, vore det
än sä vackert. Hvad dig och mig beträffar, är
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det dä intet tvifvel oxn, att det är orättvist att vi
skola lefva och dö här i en obemärkt vrå. Det
är ju klart, att det borde ha blifvit nägot stort
af oss, som skådade Ijuset förr än nägon annan
af vårt slägte; och det hade detväl ocksä, om icke
allt yore upp- och nedvändt.“

„Gudi ära! Gudi ära!“ varnade konvaljen
mildt.

„Ja, du säger så du; rnen du akulle höra
pä siskan, som bor i granen här ofvauför, sä
fick du Täi andra tankar. Hon sade just för en
stund sedän, att det är synd och skam att du,
som är sä vacker, skall vissna bort här i skogen
utan att bli beundrad af andra än nägra stackars
barrbuskar och vildblomrnor. Annat kunde det
ha värit, sa’ siskan. Hon hade en gäng blifvit
fängad af nägra menniskobarn, som aro ett an-
nat slags blommor än vi och tala ett annat spräk.
Siskan hade just icke sä roligt; ty hon fick silta
i en bur, der hon icke kunde flyga ett grand,
utan bara fick hoppa opp och ned pä nägra pin-
nar dagen i ända. Men buren stod i ett fönstei’,
som vette utät en trädgärd. Der vore just rätta
platsen för dig, säger siskan. Der fanns tusende
de grannaste blommor, satta i det sällskap, som
de bäst passade för. Ett hus fanns der midt-
emot siskans fönster och der lärer väl värit
fullt upp med riktigt förnäma blomsterslägter.
Hvar och en hade de en särskild boning för sinä
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rötter, och alla värdades och vattnades af en men-
niska, sä snart de blefvo törstiga. Det kunde
nägot vara det, mot att stä och fä sinä rötter
intrasslade med allt möjligt patrask, som fä ho
här i skogen, och ibland fä vänta på en vatten-
droppa både länge och Täi. Hör pä siskan, sä
får du väl se, om du icke ändrar sinne.“

„Det är sä mycket som säges här i verlden,
men jag hör helst pä trasten i björken midtemot,“
svarade liljekonvaljen. „Han sjunger om sin
maka, som dog, och om sin son, som hän fick
behålla. Hvar yers har tili omqväde: Guds vilje
ske! Det är sä vaekert och gör godt i hjertat att
höra. Passa vi för trädgården, sä komma vi
väl dit roligt kunde det väl vara, men icke
pockar jag mig fram, ty dä gick det mig illa,
hvart jag tog vägen. Sä är min tro. Gud vet
bättre!“

Sä gick en dag.
Morgonen derpä hörde konvaljen och kard-

borren röster, som hade ett förunderligt ljud. De
hade icke hört nägot dylikt förr. Som de stodo
och undrade och bäfvade, skymdes himmeten
undan för dem af nägot som stod bredvid dem
och lutade sig öfver dem. Kardborren knotade:
„Nu bli’ vi väl ihjälklämda tili sist. Är du nu
ocksä nöjd?“ frägade hän försmädligt och darrade
af vrede och skrämsel.

„Guds näd är stor,“ svarade konvaljen. Bäda
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blommorna tyckte, att de äter sägo en himmel,
men en mycket Hien. Klar och blä var hän
och nägot Ijust strälade fram derui-, liki en Hien,
Hien soi.

„Menniskobarn!“ qvittrade siskan. Dä visste
blommorna, huru det var. „Menniskoöga!“ sade
kardborren, ödmjukare än nägonsin förr.

„Menniskosjäl!“ hviskade konvaljen och tac-
kade Gud i sitt hjerta för att hon aldrig yfts
öfver de loford som slösats pä henne. ~Hvad är
jagt* tillade hon för sig sjelf, men hon kände
sig lyckligare än nägonsin hon visste icke
hvarför. De fremmande tslade vid hvarandra och
huru blommorna lyssnade, förstodo de hvad de
sade.

„Detta är deu första liljekonvalje jag sett i är“,
sade den ena. ~Ser du sä innerligt söt hon är!“

„Också detycka orn mig!“ jublade konval-
jen. „Herre, icke har jag förskyllat sä mycken
godhet!“

„Yet du hvad! Vi taga upp ständet med
den lilla, sota blomman, och försöka plantera
henne hemma i trädgärden.“

„Ja, ack ja! Hvad det vore roligt om hon
ville trifvas der!“

„lSlog skall jag försöka“, hviskade konvaljen,
men menniskobarnen förstodo henne icke. De
tyckte blott att hon doftade skönare än förr, och
kysste henne varsamt.
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Nu blef det ett pätande i jorden, och slutli-
gen koin konvaljen i dagen, med hela sin rot.
Men kardborrens rot hade slingrat sig omkring
hennes.

„Ack, den som fick följa med tili den präk-
tiga trädgärden!“ suckade hän.

„Häll dig fast, sä kanske de taga dig med“,
svarade konvaljen och höll i allt hvad hon för-
mädde, utan att akta pä att det gjorde ondt.

„Ser du sä den här kardborren har trasslat
sig fast vid konvaljen. Hur skall jag mi bära
mig ät?“

„Lät honom följa. Trädgårdsmästaren för-
stär sig nog pä att skilja dem.“

Sä fiek kardborren följa med för konvaljens
skull, men det lade hän icke märke tili.

~Kunde väl tro att jag skulle komina tili
heders tili slut“, sade hän; „om du är vackrare,
sä är jag dubbelt sä läng. Det ena kan vara
lika godt som det andra.“

Träd och gräs och blommor nickade farväl
tili konvaljen och önskade henne lycka, men in-
gen afundades henne. Man unnade henne allt
godt, ty hon hade värit vänlig mot alla; men
mänga, isynnerhet vattrosorna och smörblom-
sterna tyckte att kardborren blef för högt upp-
satt.

„Det gär honom aldrig väl, hän är för stursk
tili sinnes. Jag känner menniskorna jag“, för-

9
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säkrade siskan. Dermed läto de trösta sig, och
sä gick allt sin jemna gäng i skogen.

Liljekonvaljen och kardborren fördes varligt
tili den präktiga trädgärden, der trädgårdsmästa-
ren skilde dem ät.

„Se sä der ja! Is n ha smäfröknarna sin
vackra konyalje, fri frän den här Mingen. Den
kastar jag pä sopbackenu

, sade hän efter slutadt
arbete.

Kardborren darrade. Skulle det blifva slu-
tet pä hans stolta drömmar!

„0, att de icke kastade bort stackars kard-
borren“, bad konvaljen innerligt i sitt hjerta.

„Yi sätta kardborren med“, sade en afsmä-
fröknarna, likasom om det helt hastigt fallit
henne in.

„Ah, hvad skall fröken rned sädant ogräs i
trädgärden ?u

„Jo, yar sä snäll och sätt honom ett stycke
frän liljekonvaljen. Det är synd att kasta bort
honom. Kanske blir lian rätt vacker, dä hän
slär ut riktigt.

„Ja, se det är fvärsäkert!“ tänkte kardbor-
ren och tog äter mod tili sig.

Sä blefyo bäda skogsblommorna omsorgs-
fullt nedsatta pä en trädgårdslist, bland flera olika
slags bloinmor. Dessa voro fina växter och hade
i alla sinä dagar med största omsorg blifvit yär-
dade af trädgärdsmästaren. Solljus och rena vin-
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dar samt ljuflig dagg hade dertill kömmit frän
himmeten, och blommorna växte och fröjdade
sig. Blott en och annan såg tvinande ut, oak-
tadt alt omsorg. „Herren ger växten. Annu
kuuna de taga sig“, sade trädgårdsmästaren ät den,
soin hjelpte honom att sköta trädgården, och som
ville att man skulle rycka upp dem och sätta
andra pä deras plats.

De odlade blommorna sfigo pä nykomlin-
garne och funderade, hvad det kunde vara för
ena; men de voro för vai uppfostrade för att sä-
ga nägot högt. De talade sinsemellan och kom-
mo öfverens om, att man borde nanna sig de
nykomna och bedja dem vara välkomna, ehuru
med en viss försigtighet, intill dess man fick reda
pä hvars andas barn de voro. En rosenbuske
stod straxt bredvid den plats, som upplätits ät
liljekonvaljen. Hän alstrade de smä, tidiga ro-
sor, som benämnas bukettrosor. De räkna blott
temligen aflägset slägtskap med högsommarens
sköna, ädla ros, men hafva dock, de ocksä, nä-
gonting nobelt med sig; och förtjusande aro de, dä
de med nägot skälmaktigt i mfnen titta fram ihel-
lan buskens tina, rika grönska. Några smä knop-
par började redan visa sig. Mycket smä voro
de, men deras fader, busken, höll mycket af dem
och var rädd om deras anseende. Hän såg der-
före med nägot misstroende pä den lilla nykomna
blomman vid sin fot. „Yisst ser hon söt ut“,
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tänkte hän, „men kanske bor der dock högmod
och ränkfullhet under den fagra ytan. Nog skall
jag ransaka henne innan jag läter minä barn
sällskapa med henne.“

Rosenbusken hade lefvat länge nog för att
veta, att icke allt är guld som glimmar. Kon-
valjen kände sig, tili en början, litet underlig tili
mods i den nya jordmänen. Hon fann sig sä
frärnmande, liten och svag bland sin nya omgif-
ning. Nägra bittra tankar ville tränga sig fram,
men konvaljen stred mot dem med större mod
än man skulle hafva trott henne om, „Herren
är mäktig i de svaga ; viti Hän, så blir det bättre^ ,

tänkte hon. Tili rosenbusken sände hon läng-
tande blickar. Hän var hennes närinaste granne,
säg sä ansad och fin ut, tyckte hon; och dess-
utom säg hon en skymt af de smä knopparne
och kunde icke tänka sig nägot roligare än att
fä se dem pä närmare häll. „Kunde jag vinna
buskens förtroende, sä kanske jag fick det“, hvi-
skade konvaljen för sig sjelf.

Rosenbusken talade med sin lilla granne;
hur hän forskade, kunde hän icke finna nä-
got ondt med henne. „Du är inild och ödmjuk
af hjertat; jag häller af dig, ser dig gerna i min
närhet och önskar, att minä barn mätte vinna
din vänskap“, sade hän.

Från den stunden gjorde rosenbusken hvad
hän kunde för att visa sin aktning för den lilla
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konvaljen, sökte skydda henne för blåsten och
uppmanade sinä sinä att nicka ät henne. Sinä
knopparna gjorde sä ocksä för inuerligen vänligt.
De började rodna för solens varma blick och för-
stä att uppfatta hvad som tilldrog sig oinkring
dem.

Konvaljen var lycklig.
Emellertid stod kardborren ett helt litet styc-

ke derifrän. Konvaljen gaf honoin ofta smä vin-
kar om sin fortfarande vänskap, men det brydde
kardborren sig icke om. Hän hade mycket i
sitt hufvud nu för tiden. Här funnos de, som
voro präktigare än konvaljen. Dessa ville kard-
borren vinna och gaf sig icke vidare tid att spräka
med henne. Detta var konvaljens enda sorg; men
hon tänkte, att ingenting kan vara fullkomligt,
bad för kardborrens bättring, suckade och säg
derefter pä de smä rosenknopparne, samt blef
äter glad i hägen.

Pä andra sidan' om kardborren stod en liten,
grön växt, som en dag skulle blifva moder ät
vackra, sammetslena penseer. Hon höll sig icke
för god att tilltala kardborren. Hon tänkte för
sig, innan hon talade, och det var förstånd i allt
hväd hon sade; men det brydde sig icke kard-
borren om. „Sädant der krafs angär mig icke“,
sade hän och vände sig ät andra sidan. Der
fick hän syn pä rosenbusken med de smä, sota
knopparne, och frän den stunden hade hän ingenro.
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„Jag skall blifva lika hög som han“, sade
kardborren för sig sjelf, „se’n kan en ann’ vara
sä god som en ann’, och de smä rosenknopparne
kunna kanna sig smickrade, ora jag vill väljä
en af dem tili min fru.“

Kardborren sträckte pä sig sä mycket hän
förmädde, men det ville icke hjelpa. Rosenbu-
sken var och förblef den största af de tvä. Dä
blef kardborren bitter och afundsjuk i sitt sinne;
men hän visade det icke för rosenbusken, ntan
myste sä blidt och bugade sig, hvar gång busken
säg ned pä honom.

„Den der tyckes vilja arbeta sig upp i verl-
den“, sade hän. „Är hans sträfvande ärligt, sä
skall jag göra hvad jag kan för honom. Alit är
icke ogräs, som ser fult ut.“ Och rosenbusken
kastade dervid en vördnadsfull blick pä potatisen,
som frodades borta i köksträdgården. I middags-
stunden, dä solen brände het, sträckte rosenbu-
sken ut en gren öfver kardborren för att skydda
honom. Men kardborren började redan tissiä
och tassia med de smä rosenknopparne, och bu-
sken skakade missnöjd pä sig och tänkte pä att
draga sig tillbaks frän den närgångne.

Kardborren anade oräd och hakade sig fast
i grenen för att tvinga sig tili, hvad hän icke
fick med godo. Men det gär säilän bra att skuffa
sig fram. Smä knopparne tyckte illa vara öfver
kardborrens tilltag och vände sig bort med för-
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sta vind. Just som deras fadei’, busken, stod och
besinnade sig pä, hvad som var att göra med
den oefterrättlige kardborren, kom trädgärdsmä-
staren och en af småfröknarna.

„Sade jag inte, att den bar kardborren bara
skulle komina förargelse ästad. Jag känner kru-
tet jag“, sade trädgårdsmästaren. „Se nu hur
hän har trasslat sig in med bukettrosen här!“

„Inte kunde jag tro, att hän skulle krängla
opp sä der och förstöra de vackra rosorna. Nu
är man riktigt tvungen att ta’ bort honom“, sva-
rade fröken.

Kardborrens högmod blef hans fall. Bort
ifrän rosensenbusken rycktes hän med fart. Pä
sopbacken kom hän tili sist. Det var ju icke an-
nat att göra med honom, sedän man försökt det
bästa, som kardborren tyckte sjelf den tiden, hän
stod i skogen och högmodades öfver sin inbillade
slägtskap med konvaljen samt knotade öfver sin
obemärkta plats.

Alit detta smärtadekonvaljen, men hon kunde
ingenting göra, annat än lemna allt i Herrans
hand och hoppas. Det gjorde hon ändä; tastän
det kunde tyckas, att det numera ingenting var
att hoppas. Men helt visst gjorde hon rätt. Hop-
pet kom med vinden, tyckte konvaljen, och hon
tog emot det och gömde det. Konvaljen började
nu ana, att hennes tid snart var förbi. nDet är
Guds vilja 11 tänkte hon och gladdes. En öuskan
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hade lion ändä, som hon dessförinnan bra gerna
ville se uppfylld. De kara, sinä rosenknopparne
mådde vai och frodades och konvaljen älskade
dem. Längt ner pä busken sköt en liten gren
fram, som bar en enda knopp. Konvaljen älskade
denne högre än de andra. Hon visste icke rätt
hvarför, men det var nu en gäng sä beställdt.

„Nog häller lian af mig“, sade konvaljen
sakta; „men annorlunda kun de det vara, vore
hau icke blott ett barn. Ack, att jag tinge se
den sköna knoppen öppnas för solens lifgifvande
strälar!“

Qvällen nalkades. „Det blir min sista“, hvi-
skade konvaljen och höjde sin blick tili rosen-
busken. Se! Den lilla rosen pä grenen vjd bu-
skens fot blef den första bland syskonen som
öppnade sin knopp. Hän badade sig i den ned-
gäende solens strälar, säg så pä konvaljen, äl-
skade henne varmare än förr och andades sin
ljufva doft öfver henne. n Herren ske pis och ära.,ii

Imskade konvaljen, slöt sitt öga och dog.

SLUT.
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IT.

Gösta Trallelall.
Saga skrifven vid femtou ars älder.

I en by i nordligare delen af Norrland bodde
för omkring fyratio år sedän en liten gosse som
hette Gösta. Den tiden reste de s. k. tatarne
ännu omkring i landet i stora hopar, och en gäng,
dä ett sädant följe dragit igenom byn, hade de
lemnat en liten gosse i en korg efter sig bakom
dörren i en af stugorna. Ingen hörde efter ho-
nom, fastän länsmannen lät „lysa upp honom“
från predikstolen i flera kyrksocknar. Nn var
der ingenting annat att göra än gifva det stac-
kars barnet ett kristet namn och skaffa honom
fosterföräldrar och värd. Med vården blef det
klent, ty knappt var det ora tiden och ännu knap-
pare ora födan i den torparfamilj der den lille
inackorderas. Fanns det nägon gäng en godbit,
sä icke gafs den ät „tatarungen.“ Stugan var,
förutom honom, full af barn torparens egna
barn. De voro smä, fattiga, trasiga och hung-
riga bytingar de sora Gösta, men mycket förmer
än hän voro de likväl hvarför visste de väl
bäst sjelfva.
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Men lilla Gösta var en kry och rask liten
pojke, som hade sitt sinne för sig. När hän icke
fick gä med torparharnen, sä gick hän för sig
sjelf och tröstade sig med att sätta ihop en visa,
som ingen af dem kunde göra efter. God var
hän, ty kom der hara en af dem hort tili honom
och bad honom lära sig den nya visan, sä tral-
lade och trumfade hän om och om igen, tili dess
att bäde tonen och orden fastnade hos lärjungen;
det var igen lätt sak, och icke gick det fort hel-
ler, meh Gösta var lika kry och lika god ändä.
Hän hade lagit för vana att sjunga och tralla
dagen i ända och derför fick hän tili slut heta
Gösta Trallelall.

När bygdens andra barn sägo att Göstas fo-
stersyskon höllo sig för goda att leka med honom,
gjorde de sä med, och togo honom blott nägon
gäng tili godo, när igen annan fanns eller när de
ville höra en af hans visor, som de ändä inte
kunde låta hli att tycka om, „fast det nog var
hara trolltyg, likasom Gösta sjelf“, sade de sins-
emellan.

Men en fanns der, sora icke tyckte sig vara
bättre än Gösta.

Midt emot stugan der fosterföräldrarne bod-
de, läg en stor gård, som egdes af en svära rik
man: kyrkovärden, f. d. riksdagsrnannen Gunnar
Johansson. Alit var der lika stort, grannt och
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rikt som der var fattigt, mörkt och knappt hos
torparen.

Gunnar Johansson hade ett enda harn, en
flicka, som var yngre än Gösta. Alltifrän hon
föddes, hade liten Siri blifvit värdad med den in-
nerligaste ömhet och visste icke af annat än smek
och kel, ty hon var föräldrarnes ögonsten. När
kyrkovärden en gäng var pä herrgärden, fick
hän se att haronens lilla dotter äkte i en liten
flätad vagn med sidenkur öfver. Dagen derpä
reste hän tili köpstaden, och ätta dagar sednare
äkte hans Siri i en likadan vagn som herrgårds-
fröken. När kyrkovärdsmor var pä hesök i prest-
gärden, säg hon att liilan der i huset hade bred
hälsöm pä lakanen, och sedän den dagen fick hon
hrädt med att leta rätt pä nägon, som kunde sy
likadan hälsöm ät hennes Siri. Det var nu för
väl att icke kungen kom dit med nägon af sinä
smä i Carl den XILs vagga, ty det hade nog
stätt Gunnar Johansson ät hufvudet huru hän
skulle fä en dylik ät sin flicka.

Torpärbarnen fingo se pä Siri, och när hon
hlef större fingo de leka med henne ute pä går-
den. Dä stod Gösta en dag ett stycke ifrän och
säg pä den lilla flickan, pä haroen som sprang
ikring henne och försökte hitta pä allt hvad de
kunde för att roa henne, och pä kyrkovärdsmor
som kom ut med en stänka mjölk och en talrik
full med kakor och bjöd dern. Gösta hara säg
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p&, men när hän sett en stund satte hän sig ned
pä en stubbe och sjöng, först helt sakta, men se-
dän, utan att hän märkte det, allt högre;

Trallelall, trallelall,
Trallelallelall.
Lita geta
Giok och beta
På en äng trallelall.
Sola sken,
Vinden hven
Sakta fram trallelall.
Fick ho se e’ lita ros, hvit med röda knoppar,
De va’ fagert, geta straxt fram tili rosa hoppar.
Trallelall, trallelall,
Fram tili rosa hoppar.

Trallelall, trallelall,
Trallelallelall.
Forsen stänker
Så det blänker
Rundtomkring trallelall.
Lita droppe
Flög deroppe
Tili en björk trallelall,
Å, en fågel flok’na se, på de gröna blader,
Qvittra om’et; fåglar se’n kom i långa rader.
Trallelall, trallelall,
Fåglar kom i rader.

„Gosse tunga bra gosse tunga för Siri“,
sade en liten röst tätt invid Gösta, dä hän sili-
tät sin sjelfgjorda säng. Hän hade setat och stir-
rat rakt framför sig och icke sett att kyrkvär-
dens ögonsten behagat kornma och taga honom
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i ögnasigte; men hän hade stort skäl att lägga
märke tili den dagen, ty sedän dess fick hän
mängen glad stuud och mängen god bit hos kyrk-
värdens.

Lilla Siri längtade nemligen, alltifrän denna
deras första hekantskap, efter Gösta, och bad sin
mamma att fä leka med honom. Modren var
väl icke sä särdeles svag för tatargossen, men
efter Siri trifdes sä väl med honom, fick hän
komma. Sä förgingo nägra är, och de bäda bar-
nen förhlefvo goda vänner. Gösta vaktade nu-
mera hondens gäss om somrarne för kläder och
födan, men torparbarnen togo kläderna och Gö-
sta fick deras utslitna paltor. I dkogen glömde
hän icke Siri. Hän skar pipor och plockade bär
ät henne. Ibland lagade hän också ihop en saga,
soin hän sade, och dä var hän bäst välkonimen
tili henne.

Men om Gösta hade glada stunder hos kyr-
kovärdens, sä fick hän plikta derför när hän var
ensam med de andra barnen, och dessa gäfvo
luft ät den afundsjuka de kände, öfver att hän
stod sä väl hos Siri. En midsommarqväll blef
det värre än någonsin. Barnen frän byn samla-
des i en hage nedanför kyrkovärdens gärd, och
meningen var att man skulle kläda majstäng,
dansa och ha roligt. Gösta var icke med, ty
äldsta torpargossen hade fått hans nya tröja och
den som lemnades Gösta var sä trasig, att hän
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icke ville gä med den pä midsommarsafton, fast
hän eljest icke lade stor vigt pä den saken. Siri
saknade honom genast och frägade efter honom.

„Äh, hvarför ska’ Siri bry sig om Gösta?“
sade en rik bondson och bröstade sig.

„Hvad menar Olle med det?“ frägade Siri.
Det knnde Olle icke säga, meri hän knnde

grina mycket fult och det gjorde hän ocksä.
„Han menar. att Gösta ä’ en tatarunge, en

trasvarg", sade Calle pä Åsen.
„Fy att I inte skäms att tala illa om en sora

är borta och inte kan försvara sig, och det hara
för att hän är fattig och inga föräldrar har tili.
Du Calle, soin gär och laser i är, borde åtmin-
stone veta bättre än de andra, men det ser ut
som om intet godt skulle ta’ pä dig. Fattigdo-
men är ingen skam, hara en bär den med he-
dern, och I kannen inte säga att Gösta gjort nä-
got ondt.“

o
„Ah, inte ä’ de för lian ä’ fattig, men hän

ä’ inte som en an’“, sade Göstas fosterbroder.
„Nej, det har du dä rätt i“, inföll Siri. „Han

är —“U

Alla sägo glada och väntande pä Siri för att
ändtligen fä höra nägot mindre bra om tatar-
gossen.

„Han är vänligare och qvickare än nägon af
er, och vackrare med‘\ skrattade Siri och sprang
in i torparens stuga, derifrån hon snart kom ut-
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dragandes med Gösta. Med honom ensam dan-
sade hon hela qvällen och i enkleken var det
icke yärdt för nägon annan att „bju’ te’“, som
Olle med förtrytelse sade. Detta tyckte alla bör-
jade gå för längt, och Gösta fick erfara deras
tankar, sedän Siri gätt. Man kastade efter honom
och sade allt hvad maaknnde hitta pä, som kunde
sära och förtreta honom. Slutligen gick detta sä
pass tili sinnes, att hän icke kunde hindra tä-
rarne att hana sig väg öfver hans kinder. Hän
skyndade dä bort, för att dölja sin bedröfyelse
i den kara, välkända skogen. Det yar redan
sent pä qvällen. Sorgsen och betryckt gick Gö-
sta framät en gängstig, tänkande pä sin fattig-
dom och allt hvad hän fick lida af de öfvermo-
diga barnen. Bäst hän gick tyckte hän sig höra
nägot prassla i närheten. Hän torkade bort tä-
rarna, för att kunna se bättre, och sä säg hän
att hän stod vid en korsväg och att en underlig,
gräklädd liten man satt pä en sten framför ho-
nom. Den lille mannen skakade sorgset pä huf-
vudet och visade pä en jernkedja, som var lin-
dad kring hans lif samt fastlödd i berget. „Det
hän der mig icke värre än vär Herre vilP tänkte
Gösta. Högt sade hän: „Gud rär öfver bäde folk
och fä, lefvande och dödt,-troll och torntarI’, och
dermed skakade hän kedjan.

„Det har du nog rätt, i, du, för nu brast
kedjan som Styggetroll band mig med, för hun-



272

dra är sedän44
, sade den lilla mannen i det hän

hoppade upp och ruskade pä sig. „Jag har län-
gesedan ledsnat att sitta här. Nu ska’ du ha’
mycken tack och mer tili. Men jag rär inte sä
mycket sora Stortomten i Rockeberget. Har du
mod att gä och bedja houom, sä kan du fä hvad
du vill“, sade nissen.

„Yisst har jag mod, och skulle det felas, sä
flnns En, sora jag kan fä af14

, svarade Gösta
tryggt.

„Kom dä!“
Nissen skyndade förut pä den smala gång-

stigen och Gösta efter. Gösta undrade i sitt sin-
ne, huru den kunde gä sä flinkt sora setat stilla
i hundrade är. „Det ligger i bloden44

, sade nis-
sen, och sä förstod Gösta att nissen kunde läsa
hans tankar. Gösta säg att nissen och smä blom-
morna i skogen nickade ät hvarandra. „Jag har
kännt deras förfäder i tvähundrade led ocksä44

,

sade nissen. „Dä kanske du kännt minä med”,
tänkte Gösta sorgsen i hägen, men teg. „Nej,
jag känner hara nordens barn, men var inte led-
sen för det, du44

, sade nissen, och Gösta tyckte
hän hade rätt, och skulle nog sett glad ut ora icke
minnet af Stor-Olle och Calle pä Åsen värit. Rai-
de hade gätt en stund, kommo de fram tili ett
högt berg.

„Nu komma vi inte längre44
, sada Gösta.

„Det kommer an pä, det44
, svarade nissen;
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„jag slipper alltid in, men du mäste först gissa
hvad de här betyda." Der stod med alnshöga
bokstäfver: S. T. B. G.

„Intet annat", sade Gösta. „Här stär juStor-
Tomtes Bergs-Grotta.“

Berget öppnade sig.
„Du ä’ flink, du", sade nissen, och sä gingo

de vidare, tills de kommo tili en jerndörr.
„Nu komma vi inte längre“, sade Gösta.
„Det kommer an pä, det; för mig gär det

nog, men du mäste först rimma för gröten som
Stortomten just nu äter.“

„Inte annat", sade Gösta.
Sötan gröt hekomma du må;
Yäl den som dig spisar.
Hvad som inte i tomten vill gå.
Det gånge i hans grisar.

„Du är riktigt flink, du“, sade nissen.
Dörren öppnade sig och de gingo vidare,

men Gösta tyckte att det grymtade i en vrå.
Slutligen stadnade de framför ett tjockt förhänge,
som Gösta försökte skjuta undan, men det rörde
sig ej ur fläcken.

„Nu komma vi inte längre", sade hän.
„Det kommer an pä, det. För mig är det

ingen svärighet, men du mäste först sjunga en
visa för tointen."

„Inte annat", svarade Gösta, satte sig ned
pä golfvet och sjöng:

9*
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Hör du tomte lilla,
Ta’ det inte illa,
Att en tatargosse iommei hit, sa’n.
Barn i hyn visst säga:
Hän får inte äga
Hågot hein pä hela vida jord, sa’n.

Men i himlens rike
Är jag deras like,
Sa’ herr prosten uppå predikstohn, sa’n.
Nu jag börjar tanka:
Mann’ herr tönit vill skänka
Mig ett hem, tili dess jag får gå dit, sa’n.

„Du är storflink, du“, sade niissen; men hann
knappt säga ut det förr än förhänget drog sig
ät sidan och yisade för hans och den förvänade
Göstas ögon Stortomten och en hei mängd andra
tomtar och nissar, sannolikt hans hofstat, sittande
pä golfvet nied benen under sig och sysselsatta
att äta sötgröt ur sinä gnldskälar.

Stortomten såg god och mild ut. „Jag kän-
ner dig och dina öden och skall icke glömma
hvad du gjort för en af minä undersätar“, sade
hän. „61öm blott icke du ä din sida, när det
gär dig väl, att det var emedan din tro var stark
och ditt hjerta rent och godt, som du kunde frälsa
nissen. Nu skall du fä fara hem fortare än du
nägonsin farit förr, men kom väl ihäg, att, när

du vaknar i morgon hittida, gär du straxt tili
den gärd der man fann dig dä du var liten och
hjelplös. Du fär icke säga nägot, men du skall
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krypa in under bodbotten och söka, tills du fin-
ner en liten flätad korg. Det är samma korg
soin du läg i som barn. Midt i korgen är bot-
ten dubbel. Bryt sönder en spjela der, sä finner
du en liten bleckask, ungefär tre tum i fyrkant.
Den äsken bar du tili prosten, sä fär du höra
hvad hau säger. Hu farväl och Guds fred med.
dig.“

Stortomten nickade och alla de andra med.
Gösta skulle nicka igen, men i detsamina satte
nägon en liten röd toppmössa pä hans hufvud
och drog ner henne öfver ögonen. Gösta hörde
ett förunderligt sus och brus för öronen, kände
att hän, likasom af en osynlig hand, lyftades upp
ifrän marken, men visste sedän icke tili sig förr
än hän vaknade, dä hän tili sin stora förväning
befann sig pä sin torftiga bädd i fosterföräldrar-
nes stuga. Hän tog nu alltsammans för en dröm,
men gjorde dock som tornien sagt honom, och
fann, att hän taiat sanning. Dä hän gifvit pro-
sten bleckasken, kallade denne byns äldste till-
sammans och läste upp ett testamente, som gjorde
Gösta tili arfvinge af en stor gärd i grannskapet.
Ingen kunde förklara detta och ingen trodde pä
Göstas besök hos tomten, men testamentet förkla-
rades giltigt pä tinget, och Gösta blef med ens
den rikaste gärdsegare i byn. Hau lydde pro-
stens räd att resa tili staden i en skola, men när
hän blef en stor kari reste hän hein igen och
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Made tili Siri. Hon höll lika mycket af honom
nu som förr, och der blef bröllop som stod i
flera dagar. Alla voro glada, men brudparet al-
dramest. Se’n flyttade de tili Göstas gärd, der
de lefva lyckliga än i dag tror jag. Gösta
försörjde fosterföräldrarne tili deras döddagar och
gaf fostersyskonen hvar sin summa penningar.
Om den redlige gärdsegaren Gustaf pä Tuna och
hans älskeliga hustru talades sedän mycket i byg-
den, men aldrig hördes sä mycket som en hvisk-
ning om „tatarungen“, icke ens om „Gösta Tral-
lelall.“
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S.

Den sista tåren.

„Jag ser mig tvungen att allvarligen straffa
dig Lisen, om du. inte upphör med denna jem-
mer. Nu har jag tröttnat att höra pä dig och
är verkligt ledsen öfver att du inte sjelf inser och
hlyges för din därskap“, sade fru Rosenberg tili
sin tolfäriga dotter, sedän hon en stund tälmo-
digt hört dennas häftiga snyftningar.

„Jag har ju ingenting sagt“, svarade Lisen
trumpet.

„Tror du dä inte, att din onda min och din
häftiga grät hafva sagt mig nog om din sinnes-
stämning?“

Fru Rosenbergs ton var som vanligt mild,
men den blick hon fästade pä sin dotter yar sä
allvarligt förebräende, att Lisen nu fann för godt
att qväfva alla hörbara tecken af sin misslynthet,
hvars orsak vi längre fram skola fä reda pä.
Modren säg väl att det endast var tvänget, icke
erkännandet af hennes fel, som tystade Lisen,
men ville spara sinä förmaningar tili ett tillfalle
dä de kunde göra ett djupare intryck pä Lisens
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sinne, än det i hennes nuvarande buttra sinnes-
stämning kunde blifva fallet. Pöga anade hon
att ett sädant skulle pä ett sä smärtsamt sätt
möta henne inom kort!

Fru Rosenberg var jemte sin lilla dotter pä
resa tili staden E. der hon ville besöka en gift
syster. Lisen hade fätt medfölja henne, för att
helsa pä sin kusin, en liten söt flicka, jemnärig
med henne. Yägen gick genom gröna ängar,
vackra löfdungar och rika sädesfält. Dagen var
solvarm och klar. Hela naturen tycktes le i frid-
full skönhet, manande sä tyckte ätminstone
fru Rosenberg allt och alla att med tacksam
glädje blicka upp tili ali denna herrlighets gif-
vare.

När de resande kommo närmare staden hlef
det lifligare pä vägen. Olikheten hos de mötan-
de föremälen tilldrog sig smäningom Lisens upp-
märksamhet och skingrade hennes missnöje, na-
stan litan att hon visste det. Åsynen af en gam-
ma! bondguhbe, som somnat pä ett lass och der-
yid tappat hatten, hvilken med lifligaste intresse
undersöktes af en näsvis gris, aflockade henne
tili och med ett hjertligt skratt.

Omsider rullade vagnen in pä staden E;s ga-
tor och stannade utanför fru Rosenbergs svägers,
häradshöfding Lidmans hus.

„Om lilla Eva fär se oss från fönstren, sä
tänker jag hon fär brädtom att komma och hei-
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ket svag för sin systerdotter, och hvem älskade
icke lilla Eva!

O
Atminstone fanns ingen i staden E. som med

liknöjdhet säg det vänliga barnet, alltifrän den
gamle surmulne f. d. borgmästaren, som visst
icke log oftare än lilla Eva narrade honom att
göra det, tili den blinde „fattigstugu-Johan“, som
glömde sin olycka dä Eva satt hos honom och
gjorde sig en ofantlig möda att beskrifva för ho-
nom huru det ellei- det säg ut „nn för tiden“.

Lilla Eva var för de ensamma och sorgsna
lik en solstråle pä deras skumma stig. Hon var
dock icke något underbarn, utan en ganska van-
lig liten flicka i anseendetili hufvud kunskaper och
utseende, men hon hade ett kärleksfullt hjerta
samt ett fromt och rent sinne. Visst tyckte gamla
fru Snörpenström att Eva kunnat bättre använda
sinä sparpenningar än att „kasta ut dem ät smut-
siga ungar och annat otacksamt patrask“, som
gumman uttryckte sig. Hon hade något inskränkta
äsigter och var trumpen tili siimes, den gamla
Iran, men det var icke sä underligt, ty sedän
hennes man dött och lemnat henne ensam och
fattig, hade hon icke hittat pä något bättre me-
del att försörja sig än att gä ur hus och i hus
för att heratta hvad „somligt folk sade orn an-
nat folk“, hvilken sysselsättning icke gerna kan
befordra förtroende tili medmenniskor; men hur
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det var, säg hon mindre tvär ut, dä lilla Eva
gaf henne att leende i det hon trippade förbi.
Det gjorde tili ock med bryggarens Karo pä sitt
sätt ja, hän säg riktigt menniskoförständig ut
och gjorde sig tili af bara godhet, sä „att hän
med sin Stora nos tog en sockerbit lika sä fint
som om hän värit en liten kanariefogel“, försäk-
rade Eva sjelf.

Det vänliga minnet af lilla Eva har kömmit
oss att alltför länge lemna fru Rosenberg och
hennes Lisen, och vi skynda derför tillbaka tili
dem, följa dem uppför trappan och höra dem
undra öfver att ingen synes tili. De inträdde
genom den mot vanligheten öppna tamburdörren
samt derifrän in i matsalen, men ännumötte dem
ingen.

„Min syster måste vara borta, och Eva se’n,
den lilla slarfvan! Minsann ska’ jag inte banna
henne för att hon icke känner pä sig, att mo-
ster är här“, smäputtrade fru Rosenberg. Hon
skulle snart få veta hvar hennes lilla favorit var.
Sedän hon med Lisen gätt genom salen och för-
maket, stadnade hon litet villrädig, men öppnade
dock efter ett ögonblicks tvekan dörren tili säng-
kammaren.

Midt framför dörren stod en liten säng, och
pä denna låg Eva med slutna ögon och tycktes
le, men hon var blek, sä blek, att den som kom
för att söka henne icke ett ögonblick misstog sig
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pä hvem som vaggat henne i denna slummer.
Det var döden, som mötte henne döden i dess
skönaste form, säsom en saligt leende engel
fördunklande tanken pä förgängelse och sorg, hö-
jande honom öfver jorden.

Denna tanke, som ocksä päträngde sig fru
Rosenberg, gaf henne styrka att hejda hvarjc ut-
brott af sin smärtsamma öfverraskning. En qväfd
snyftning drog hennes uppmärksamhet från det
döda barnet. Hennes sökande blickar funno snart
den lilla flickans fader knäböjande och med huf-
yudet lutadt mot sin hustrus knä samt, som det
tycktes, öfverlemnande sig ät den mest förtviflade
sorg.

Ett smärtsamt stygn genomträngde fru Ro-
senbergs hjerta. O, burn varmt hon beklagade
de stackars föräldrarne!

En framhviskad fräga af Lisen, som stod
bakom sin mor vid den halföppnade dörren och
ingenting säg, äterförde fru Rosenbergs tankar
tili henne. Hon läste sakta igen dörren, ledde
Lisen ut i salen och förberedde henne pä hen-
nes lilla kusins död. Oaktadt ali den varsamhet
modern använde, gjorde dock denna underrättelse
ett lika djupt som häftigt intryck pä Lisens kän-
sliga sinne. Hon tryckte sig blek och darrande
tili modren och brast slutligen i en nastan kramp-
aktig grät.

Lisen egde dock en stor sjelfbeherrskning
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dä hon ville använda den, d. v. s, dä hon blef
öfvertygad om att det var hennes pligt att göra
det. Sä häftig hennes rörelse än var, behöfde
hennes mor blott hviska tili henne; „Icke vill
Lisen med sin klagan störa friden vid lilla Eväs
dödsbädd“, för att förmä henne med väld qväfva
hvarje vidare utbrott af sinä blandade känslor
af sorg och förskräckelse. Fru Rosenberg förde
henne derefter tili ett mera aflägset rum och lem-
nade henne der.

Pä återvägen mötte hon hushällerskan, hvil-
kens förgrätna ögon vittnade om hennes lifliga
deltagande. Hon gjorde tusende ursäkter för att
fru Rosenberg blifvit sä illa emottagen.

„Yi blefvo alla sä bestörta öfver den för-
skräckliga händelsen att...“

„Men säg mig huru detta inträffat“, afbröt
fru Rosenberg.

„Yet frun inte —■ har frun inte träffat herr-
skapet? Det gär aldrig an! Min stackars fru
behöfver ali tröst hon kan fä fast det är na-
stan värre med häradshöfdingen. Yär lilla, kara,
sota engel som skulle gä bort sä hastigt!“

Under dessa och mänga flera lika litet upp-
lysande utrop, skyndande den yälmenande, men
nägot enfaldiga tjenarinnan tili sin frus sängkam-
mare. Fru Rosenberg följde henne tyst, sedän
hon genom flera misslyckade försök funnit, att
det var omöjligt at fä nägot redigt svar pä sinä
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frägor. Dä hon denna gäng öppnade dörren be-
märktes hon straxt af fru Lidman, som nti var
ensam.

Systrarnas ögon möttes. Det djupa delta-
gande, som talade ur fru Hosenbergs blick —■kanske ocksä ett framträdande minne af huru de
sista gängen mötits, äfven dä oförmodadt, åtföljda
af sinä smä flickor, som jublande omfamnade

■—■ öfveryäldigade den nu barnlösa mo-
drens härdt pröfvade hjerta. Grätande sjönk hon
i sin systers armar.

Huru ljuft i smärtan att mottagas i en sä-
dan famn, • en systers eller broders, hvilkens
hjerta klappar af det innerligaste deltagande!

Om syskon förstodo att rätt omsorgsfullt
värda den skatt de äga i hvarandras kärlek, skulle
de skörda en skön frukt deraf i framtiden. Hvarje
hjerta stär öppet för barnen, men sedän, när pröf-
ningens dagar komma, när de fordna lekkamra-
terna aro med starkare band fästade hvar och
en pä sitt häll, när de qvarlefvande af de äldre,
som leende äsett barndomens upptäg, af de full-
vuxna fordra pligtkänsla, undergifvenhet och kraft,
dä är det skönt att mötas af en syskonfamn, som
säkerligen stär lika öppen i bekymrens stund
som i glädjens.

Dessa bäda systrar voro rned innerlig ömhet
fästade vid hvarandra. Fröjd och sorg hade de
troget delat, allt ifrän den tid dä de tillsanunans
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gladdes öfver en ny docka eller en pepparkaka
samt tillsammans greto öfver agan, intill denna
tid, dä de med ömsesidigt intresse följt sinä upp-
växande barns framsteg.

Fru Lidman hade väl icke he.ller förut värit
ensam med sin sorg hon hade sin gode make,
och främst hade hon burit sin sorg tili Den Vän-
nen, förutan hvilkens hjelp hon väl visste, att in-
gen smärta kan stillas, ingen verklig tröst gifvas

men hon kände dock nu som alltid lyckan
af att ega sin systerliga van.

Sedän den första rörelsen lagt sig, berättade
fru Lidman orsaken tili sin lilla älsklings död.
Yi vilja doek heldre omtala den med vära egna
ord, än följa den stackars modrens af tärar ofta
afbmtna berättelse.

Lilla Eva hade alltifrän sin späda barndom
haft en synnerlig förkärlek för blommor. Ju äl-
dre hon blef, desto starkare blef hennes smak
för att odla alla de växter hon knnde komma
öfver. Hvar och en gjorde gerna den vänliga
flickan en glädje; derföre hade Eva redan tidigt
en ganska vacker blomstersamling, och ingen
namnsdag eller födelsedag gick förbi, utan att
denna förökades af nägon bland Eväs mänga
vänner.

En dag hade hon pä gärden tili grannens
hus, i ett fönster i jordväningen, varseblifvit en
särdeles vacker och hittills för henne okänd
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blomma. Vid hemkomsten beskref hon denna
bäde vidt och bredt och yttrade sä mycken läng-
tan att ega henne, att fru Lidman en dag, dä
Eva värit niycket snäll, gaf henne lof att gå tili
den vackra blommans egare och fräga, om hän
ville sälja henne. Eva hade nemligen utforskat
att blomman tillhörde en liten gosse, son tili en
fattig arbetare, soin jemte hustru och flera barn
bodde i en träng kammare i jordvåningen. Glad
vandrade Eva åstad, men äterkom snart med en
bedröfvad min. Gossen hade svarat, att hän haft
mycket besvär med att uppdraga blomman, och
ville behälla henne sjelf.

Eva hade redan glömt den lilla missräknin-
gen, dä en dag den samme gossen kom tili hen-
ne, under det hon pä grannens gärd lekte med
en kamrat, och frägade, om hon ännu ville köpa
hans blomma, som nu fått mänga flera knoppar.
Glad svarade Eva, att hon gerna ville det, beta-
lade gossen hvad hän begärde, emedan hon hän-
delsevis hade sin lilla kassa pä sig, samt bad
honom bära krukan tili hennes hem. Gossen gick.
En liten stund derefter skulle Eva gä hem. I
portgängen mötte hon äter gossen, ännu med
penningarne i handen, men bitter! grätande. Med-
lidsamt frägade Eva hvarför hän gret. „Ah, det
lär hon visst bry sig om, bara hon fär min vackra
blomma! Jag säg nu att hon har väl trettio —

jag hade bara en, jag men fattig mans barn
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ska’ inte ha några blommor, kan jag tro. De
fä vara glada att fä sig en slant, sä de siippa
svälta ihjäl.“

Eva blef helt förskräckt öfver gossens häf-
tighet och hörjade dessntom tycka, att det var
grufligt synd om honom, som mäste sälja sin
vackra hlomma för att fä bröd. Hon sade ho-
nom derföre, att hon niycket gerna skulle lemna
honom igen hans hlomma och ändå läta honom
kehällä penningarne. Då blef gossen riktigt ond
och sade, att de rika gjorde hvad de ville ät de
fattige, sarat att hän aldrig hade tiggt och icke
heller ämnade göra det af henne. Helt för-
skräckt skyndade Eva hem och terättä de allt
för sin mor.

Eva hade sedän ingen glädje af sin hlomma.
Hon förebrådde sig att icke nägonsin hafva tänkt
pä, att den fattige gossen knnde älska sin hlom-
ma lika mycket som hon sjelf, och tyckte att
hän icke haft orätt i att säga, att hon ansett en
slant vara nog för honom.

Eva var icke van vid att sära nägon, och
lade derföre detta tungt pä sinnet. Dertill kom
att hon trodde, att den lilla gossen var mycket
fattig sarat att lian och hans syskon hungrade.

„Det är rysligt att tanka, att de kanske icke
hafva nägot att äta“, sade hon tili sin mor; „men
aldrig kan jag erbjuda honom hvarken penningar
eller mat. Hän skulle dä tro,-att jag ville föro-
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lämpa honom, bara för att min pappa är rik och
hans pappa är fattig. 44

Sälunda grubblade Eva bäde länge och väl.
Hennes mor hittade pä flera utvägar, men ingen
tillfredsställde Eva. Hon fruktade alltjemt att
sära den stackars gossen.

En morgon densamma som blef Eväs si-
sta • kom hon strälande af glädje tili modren.

„Ack, mamma, nu vet jag!44 ropade hon.
„Ack, sota lilla mamma, lät mig nu göra det jag
ber dig om! Det skulle blifva sä förträffligt!“

„Är du säker pä det?44 frågade fru Lidrnan
litet missnöjdt.

„Nej, säker är jag icke. Det var dumt sagdt
af mig. Blif icke ledsen pä mig, mamma! Fär
jag tala om min pian nu? Jag är sä orolig att
du inte skall blifva nöjd dermed, och sä skulle
alltsammans vara gjordt, när lille Albert kommer
hein frän skolan i middag.44

Fru Lidman biföll och Eva berättade sin ut-
tänkta pian. Under de dagar hon tänkt pä den-
na sak, hade hon noga betraktat den lille gossens
boning och dervid anmärkt att fönstret, som läg
ända ned vid marken, stod öppet nastan hela da-
gen samt att fadren och modren oftast voro borta.
„Om du vill tilliltä det, mamma, hade jag tänkt
lägga minä sparpenningar mellan bladen i en li-
ten vacker bok 44

, fortfor Eva ifrigt, „sedan lägga
papper om alltsammans och bedja dig skrifva



288

utanskriften tili lille Albert, sä att ingen kunde
veta hvem sora skrifvit det. Sedän skall jag
smyga in paketet genom fönstret. Smäbarnen
aro ensamma i dag. De skola visst icke märkä
nägot och dessutom, lilla mamma, kan du tan-
ka, att jag kan se det lilla fönstret frän mnren
som skiljer vär gärd frän deras. Ack, mamma,
lät mig göra det, sedän jag slutat min spelning,
och sedän fä gä och ställa mig vid mnren och
vänta tili dess Albert kommer hem! Det vore
sä roligt att se hans öfverraskning. Tror du inte
att hän skulle blifva glad, mamina, eller kanske
du tycker att det är dumt alltsammans?“

Pru Lidman fann väl icke lilla Eräs pian
särdeles klyftigt uttänkt, men nändes icke förstöra
hennes glädje, och tyckte dessutom, att det icke
vai' sä farligt om hon blef upptäckt. Nägra in-
vändningar gjorde hon dock.

„Hur kan Eva frän muren se ned pä gär-
den? Ora du ställer dig derofvanpä, sä blir du
ju straxt upptäckt och misstänkt.“

Eva skrattade.
„Ja, sota mamma, det vore detsamma som

att säga: Se pä mig, Albert, jag har lagt dit pa-
ketet! Nej, sä tänker jag inte ställa tili. Muren
har gätt sönder pä vär sida, och pappa skickade
efter en murare som skulle laga honom, och vet
du, hän har hackat riktiga trappsteg i muren, sä
att jag kan stä riktigt säkert der och huka mig
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ned, sä att ingen kan se mig pä andra sidan.
Pappa frägade just Anders genom fönstret, hvar-
före muraren icke kömmit hit i dag och fortsatt
sitt arbete, och Anders svarade att hän är sjuk.“

Fru Lidman hjelpte nu Eva att utföra hen-
nes pian. Glad som en fogel skyndade flickan
vid middagstiden bort med lilla paketet och äter-
kom, klappande i sinä smä händer. Första af-
delningen af hennes förehafvande. hade lyckats
förträffligt. Ingen hade sett henne, dä hon hade
gätt öfver gärden och lagt paketet pä fönsterkar-
men. Nu äterstod att se, hvad Albert skulle
tycka om det.

„Jag fruktar du gjorde din spelning litet
knapphändigt ifrån dig, men för den här gängen
fär jag väl inte vara sä noga. Akta dig bara,
min lilla flicka; de der trappstegen du talade om
aro väl inte sä säkra.“

„Åhjo, mamma, jag är inte mycket tung“,
svarade Eva och hoppade jemfota tili modren,
för att fä en kyss innan hon gick.

Fru Lidman satte sig ned för att skrifva ett
bref, rnen hon hade icke hunnit längt, förrän ett
genomträngande skrik frän hennes mans rum
nädde hennes öron. Förskräckt skyndade hon
in tili honom. Dörren tili förstugan stod öppen
och hon hörde nägon springa utför trappan. En
förfärli g ängest intog henne. Nästan utan att
veta hvad hon gjorde ilade hon efter sä fort hon

10
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förmädde. Hon igenkände sin man och ropade
honom, men hän hörde henne icke, utan skyn-
dade öfver gärden tili den söndriga muren, der
de häda föräldrarne nastan samtidigt stadnade
vid deras enda harns lik. Med afbrutet nackben
och ett djupt häl i hufvudet läg Eva nedanför
muren, utan en gnista af lif.

„Det är jag soin dödat henne“,ropade fadren
utom sig. „Halfva min förmögenhet ät den, som
räddar mitt barn!“

Flera läkare tillkomrno, men ingen af dem
gjorde ens ett försök att återuppväcka Eva tili
lif. Ingen menniska, icke hennes faders rikedom,
om hau ock hopsamlat hvarje öre deraf, hade
makt att göra det för ett enda ögonblick.

Modrens sorg var djup, men stilla och un-
dergifven, dä deremot fadren visade den högsta
förtviflan och oupphörligt anklagade sig för att
hafva värit orsaken tili Eväs död. Först efter
ett par timmars förlopp knnde hän sansa tig nog
för att förklara hvad lian menade dermed.

En stund förr än olyckan skett hade lian
sett Eva klättra uppför muren. Hän hade dä
ropat ät henne att vara försigtig, hvartill hon ja-
kande niekat samt helt hemlighetsfullt vinkat ät
honom läggande fingret pä munnen, hvaraf lian
förstod att hon bad honom vara tyst. Som hon
tyektes vara varsani och stä ganska säkert, lät
hän henne hällas, men stadnade qvar vid fönstret
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för att se hvad hon ämnade företaga sig. Hon
sträckte några gänger hufvudet öfver muren lika-
som för att betrakta nägot pä grannens gärd.
Sista gängen måtte hon hafva sett nägot sorn rätt
hjertligt fröjdade henne, ty hon' vände sig med
hopknäppta händer och strälande ögon mot fa-
drens fönster. Dervid förlorade hon jemnvigten
och föll utan att uppgifva ett ljud tili marken.

Sädan ungefärligen var den berättelse, som
lilla Eväs moder gaf sin syster. Olyckan hade
inträffat endast några timmar förr än fru Rosen-
berg anländt.

„Är det icke besynnerligt, att hon kan se
sä lycklig ut? ■—■ Man skulle vilja tro, att hon
icke kännt hvarken smärta ellei- förskräckelse“,
sade fru Rosenberg i det hon betraktade Eväs
lilla milda ansigte, som omgafs af hennes ljusa
hårflätor, hvilka dolde det djupa säret i hufvudet.

„Jag trbr inte heller att hon gjort det“, sva-
rade fru Lidman. Säkerligen skulle isä fall ut-
trycket deraf qvarblifvit, men hon var visst sä
intagen af glädje öfver sitt lyckade företag och
af tanken att meddela det ät sin far, att hon inte
märkte att hon förlorade fotfästet. Alit var förbi
inom ett ögonblick. Eär vi lyftade upp hennes
hufvud säg jag en tär på hennes kind'—-detvar
en glädjetår, jag är öfvertygad derom. Sä be-
synnerligt det än kan låta, känner jag som om
glädjen ville taga öfverhand öfver smärtan, dä



292

jag tänker pä de kansioi-, som framkallade min
Eväs sista tär.“

„0, det förundrar mig inte! Det är ett ljuft
minne, som skall förtaga mycket af bitterheten
i din sorg.“

Sedän de ännu en stund samtalat, beslöt fru
Rosenberg att resa hein med Lisen samt att da-
gen derpä återvända tili sin syster.

Lisen satt tyst och nedslagen vid sin mors
sida i vagnen, Fru Rosenberg ansäg sig icke
böra låta detta tillfälle obegagnadt gä förbi, utan
att fästa sin dotters uppmärksamhet pä det oratta
i hennes uppförande under bortresan, ehuruväl
hon gerna velat bespara Lisen alla förebräelser
och sig sjelf mödan och ledsamheten att gifva
dem. Men en moder fär icke läta beqyämlighet
ellei- falsk ömhet nedtysta pligtens röst. Fru Ro-
senberg var icke bland dem som göra det. Se-
dän hon omtalat hvad fru Lidman berättat hen-
ne, tiliä de hon: „Mins du, Lisen, med hvilka kan-
sioi - du följde mig denna morgon tili staden?“

„Förlåt mig, mamma!11 stammade Lisen.
„Bed Gud förläta dig, barn, bed honom

framför allt af hela ditt hjerta, att hän mätte gifva
dig kraft att qväfva den usla fäfänga, som vill
taga öfverhanden hos dig. Ett hittert stygn
kände jag i mitt hjerta, dä din moster, midt i
sin djupa sorg, gladdes öfver de ädla, milda kan-
sioi-, hennes Eva hyst i sin dödsstund. Jag kunde
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icke läta bli att tanka att äfven mitt barn hade
kunnat blifva bortryckt denna morgon, om det
behagat Herren. Det skulle hafva synts hvar
och en vida sannolikare om våra hästar blifvit
skrämda denna morgon och olycka uppstätt de-
rigenom, än att Eva, midt under sin fars ögon,
skulle siä ihjäl sig, vid fallet frän en knappt fem
alnar hög mur. Med hvilka kansioi - skulle jag
dä nödgats erinra mig din häftiga och längvariga
sorg öfver att du icke inför din lilla enkla, ren-
hjertade kusin flck lysa med din nya hatt!
Mitt kara barn! East icke ditt hjerta sä varmt
vid denna verldens goda; du vet icke om det för-
unnas dig ett ögonblick att njuta deraf. Yred-
gas icke sä häftigt; du skall kanske icke få tid
att ängra och söka godtgöra ditt fel.“

Mängen gäng förr hade fru Rosenberg nöd-
gats förmana sin lilla flicka att taga sig i akt
för fåfänga och häftighet, hvilka voro hennes stör-
sta fel, och Lisen hade ocksä dä erkänt och äng-
rat sinä fel, men snart vid en ny frestelse äter-
fallit deri. Men hon säg dem i en klarare da-
ger, dä hon jemförde sin sinnesrörelse med sin
kusins, och kansioi - af sann ödmjukhet väcktes
i hennes hjerta, dä hon nu först rätt klart fatta-
de inskränktheten af sitt eget och alla menni-
skors förutseende och makt. Denna dags hän-
delser fästade sig djupt i hennes sinne, likasom
de föresatser, som framkallats deraf. I början
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hade hon svära strider att utkämpa med sitt häf-
tiga lynne, men när hon nägra gänger besegrat
det, blefvo dessa segrar henne smäningom lät-
tare. Yreden fick icke mera makt med henne;
icke heller syntes henne hjefs och grannläter vär-
da hennes sinneslugn. Glad och nöjd emottog
hon tacksamt de prydnader och nöjen, som er-
bjödos henne; mild och vänlig försakade hon dem,
när hon tyckte det var hennes pligt, och blef sä-
lunda häde älskvärd och älskad.

Främst af alla fick Lisens tant erfara förän-
dringen i hennes sinne. Hon gjorde allt hvad
hon förmädde för att i nägon män ersätta denna
hennes förlorade dotter. En gäng, dä fru Lid-
man tackade henne derför, och de talade om den
sä tidigt bortgängna, sade Lisen: „Den gode Gu-
den vände denna sorgliga da g tili Tälsignelse för
mig; ty en stor och god förändring skedde med
mig, dä jag hörde berättelsen om lilla Eräs död,
om hennes fröjd och hennes sista tär.“
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O.

Systrarna.

Det var en söndagsafton i början afFebruari.
Skymningen hade redan sänkt sig öfver haf och
land.

I ett litet vindsrum pä Södermalra i Stock-
holm der den lilla dager som ännu herrskade
utanför endast kunde intränga genom en vinds-
kupa, satt vid fönstret, en trettonärig flicka, med
ett sofvande barn pä sitt knä.

Hon satt och såg ut genom den dunkla skym-
ningen, öfver skorstenarne och hustaken, som i
oräknelig mängd utbredde sig frhmför henne. Det
var lätt att se att hon egentligen icke säg pä nä-
got derute. Man gör det vanligen icke dä man
tänker rätt allvarligt.

Den lilla flickan tänkte pä sin fader som var
längt borta i fremmande land, undrande om lian
var sjuk ännu, såsom dä hennes moder sist hade
underrättelser frän honom, och om hän hade nä-
gon som vårdade sig derborta.

Det var sorgliga tankar för ett barn, och
dock tänns det bland dem som efterträdde hvar-
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andra i stackars lilla Helgas sinne en som syn-
tes henne nastan ännu sorgligare. Det var tan-
ken pä modren, som hon älskade öfver allt an-
nat pä jorden och som hon dagligen säg sträfva
öfver sinä krafter, för att skaffa det nödvändiga
ät sinä smä.

Helgas tankar afbröts af en rörelse i en li-
ten soffa, som stod pä andra sidan af rummet
och af en röst som knotande utbrast:

„Är dä inte mamma hemma än?“
~Nej, men ropa inte så högt. Om lilla bror

vaknar sä gräter hän; det vet du väl!“
„Ja, det skulle jag visst inte undra pä! Här

är ju alldeles mörkt och sä fasligt kalit. Nog
är du bra stygg som inte har eldat ät oss. Mam-
ma lofvade ju att vi skulle fä tända pä en brasa
i afton, för att fira Söndagen. Men sä gör du
alltid.“

„Hur kan du säga sä, Gunborg? Men säg
hvad du vill, du; jag vet nog hvarför jag vän-
tat med brasan, jag. Ser du, Gunborg, när
mamma kommer hem är hon frusen. Dä skall
hon tycka om att här är eld, tänker jag. Och
sä roligt det skall bli att fä sitta med henne
framför brasan! Eller hur, Gunborg?“

„Ja, det kan du väl ha’ rätt i, bara hon ville
komina nu!“

„Sätt dig här och tag gossen i ditt knä, sä
skall jag elda och duka fram kaffet under tiden.
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Nu hinner det väl jemt och nätt brinna tili in-
nan mamma kommer.“

„Fä vi kaffe?“
„Ja visst fä vi det. Jag skulle tro det är

rart.“
„Men du bar ju inte kokat nägot?“
„Åh, var inte rädd du, här är kaffe qvar

som jag skulle fä värma.“
„Det hade vi ju kunnat fä för längesedan.

Usch, hvad du är ogen, Helga!“
„Och mamma skulle ha’ blifvit utan!“
Gunborg svarade icke.
Tanken pä brasan och kaffet försonade henne

synbarligen. Kanske ocksä att hon blygdes nä-
got litet vid systerns förebräelse.

Gunborg ansägs af de flesta hafva ett gla-
dare lynne än Helga. Gunborg kunde vara glad,
glittande glad, som man säger, men den glädtig-
het som utgör en dyrbar skatt i hemmet, den
som kommer frän ett förnöjsamt sinne och lef-
ver af andras glädje, kände hon icke mycket
tm.

Gunhorg var glad dä hon flck nägot vackert
att pryda sig med, nägon leksak, nägot nöje, med
ett ord nägot som omedelbart tjenade att roa henne
sjelf —• dessemellan kunde hon vara sur och tvär
nog. Elak var hon dock egentligen icke och in-
gen i hennes hem anade hur lätt hon hade att
bli det. Nu tog hon varsamt den ännu sofvande
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Hile gossen ur Helgas famn, och satte sig med
honom pä fönsterpallen, följande systern med
ögonen.

Helga gick sysslande omkring.
Snart sprakade en brasa i kakelugnen och

spred ett yänligt sken öfver det lilla rnmmet, som
var nätt ehuru enkelt möbleradt.

Framför soffan stod ett bord, pä hvilket Helga
utbredde en serviet, hvarefter hon framsatte fyra
koppar och en korg med bröd. En liten snäcka
med grädda kom derefter fram pä bordet, men
när hon tagit sockerskälen ur skänken stannade
hon och betraktade dess innehåll med en högst
bekymmersam min.

Pä botten af skälen fanns blott trenne soc-
kerbitar och dessa icke öfverdrifvet stora.

Efter nägot betänkande fattade Helga sitt
beslut.

Hon gick fram tili bordet och lade en bit soc-
ker nti hvardera af tre koppar, lemnande den utan
som var närmast dörren. Der, midt framför mo-
dren, brukade hon sjelf sitta. Hon hade just slu-
tat sinä smä anstalter och stod framför brasan
fruktande att denna skulle brinna ut, dä en väl-
känd bultning hördes pä dörren. Helga skyndade
att öppna. Hon säg genast att modren säg ned-
slagen ut.

„Ser du, mamma, är här inte trefligt?“ frä-
frågade hon sä gladt hon möjligen kunde, ty det
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sved i hennes hjerta, då hon förstod att modren
kände sig mera betryckt än vanligt.

„Jo, Gud signe dig, barn! Nog bar du ställfc
tili sä bra du förmätt. Hur är det med Gunborg?
Sofver Hjalmar ännu?“

Den lille, en söt gosse af omkring ett och
ett halft ärs älder, vaknade dä modren talade.

„Mamma ta’ Iljall ropade hän yrvaken
och sträckte aramme mot henne.

„Jasä, flck du höra mig nu, du lilla!“ sva-
rade hon smeksamt och tog barnet frän Guu-
borg.

„Nu fä vi väl kaffe“, sade denna.
„Ja, gerna, efter det finnes.“
„Det är just yarmt nu, mamma.“
„Det var bra det, du lilla hushällerska men

du har inte satt fram nägot socker, tycker jag
mig se. Jag tror att det finns bara tre bitar.
Jag dricker lika gerna utan.”

o
„Ahnej, det finns, mamma, fast jag lade det

i koppanne, efter det inte var mer.“
Vid det dunkla skenet af brasan var der in-

gen som säg rodnaden som spred sig öfver Hel-
gas kinder och icke heller det spelande uttryc-
ket i Gunborgs ögon, hvilka, huru vackra de
än voro hade det obehagliga med sig att blott
säilän öppet möta nägons blick. Man satte
sig nu kring bordet, hvar och en pä sin plats.
Helga tog pannan för att siä kaffe i koppanne.
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Dä hon lutade sig ner öfver modrens kopp hej-
dade hon sig tvärt och stirrade i koppen, lika-
som om hon sett nägot mycket märkvärdigt deri.
Det märkvärdiga bestod dock helt enkelt deri
att hon icke säg nägonting alls. Koppen vai’

tom.
„Kanske har jag lagt vilse“, tänkte Helga

och gjorde sig ärende kring bordet, för att se
efter.

Men det var icke sä. Gunborg och den lii le
brodren hade hvar sin sockerbit i sinä koppar
och hennes egen var tom likasom modrens. Hel-
ga sade intet. Hon anade hur saken förhöll sig
och visste att intet skulle mera bedröfva modren
än detta, derför qväfde hon det utrop af ledsnad
och harm som var närä att undfalla henne, men
en stor tär rullade öfver hennes kind. Att mo-
dren skulle blifva utan socker var en missräk-
ning som gick Helga tili hjertat.

„Hur mädde Farmor?“ frägade Gunborg.
„Åh, hon är ganska klen“, svarade modren

och det nedslagna uttrycket spred sig fiter öfver
hennes ansigte.

Aftonen tillbragtes sedän säsom de flesta helg-
dagsaftnar i detta hem. Modren egnade dem na-
stan uteslutande ät barnen. Hon läste för dem
och lekte med dem tili dess att hon sjelf kände
sig säsom ett barn och bekymren veko undan
för ögonblicket. Tili sist höll hon en bön, livari
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den bortavarande maken medinnerlig hängifven-
het inneslöts. När barnen sedän slumrade i sinä
bäddar gick hon frän det ena tili det andra, be-
traktande dem med blickar i hvilka ömhet, fruk-
tan och förtröstan stredo om segern.

„Gode Gud, bevara dem frän det onda, om
du ock icke vill skydda dem frän lidanden!“
hviskade hon. „Dina vägar äro icke vära vä-
gar.“

Fru Werneman brukade om hvardags-aft-
narne tillbringa flera timmar vid sitt arbete, se-
dän barnen somnat. Helgdagsqväl 1 ar ne deremot
egnade hon ät den bortavarande. Hon nedskref
dä hvad som hade tilldragit sig under veckan
jemte hvad hon för öfrigt längtade att fä saga
honom, och lade sig derefter ett par timmar förr
än vanligt. Men denna afton tycktes hon hvar-
ken vilja skrifva eller hvila. Hon släckte ljuset,
drog upp rullgardinen och satte sig pä samma
plats der lilla Helga hade setat nägra timmar
förut, hon, tankfullt i rymden.

Fru Werneman var icke född och uppfostrad
uti fattigdom. Icke heller hade hon under de
första åren af sitt giftermäl behöft vanja sig vid
försakelser. Hennes man hade värit och ännu
för blott fä är sedän ansetts vara en förmögen
köpman, dä nägra af de mänga omständigheter
som kunna skada en affärsmans kredit och kali-
kasta hans planer inträffade. Werneman käm-
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päde ett par är för att bibehälla sin ställning
och hoppades genom några lyckliga spekulatio-
nerkun na äterförvärfva sin förmögenhet, men hans
beräkningar slogo fel. Hän nödgades göra ces-

o
sion. Ater inträffade olyckor gjorde det för ho-
nom omöjligt att änyo börja sin afiarsrörelse.
Hän sökte dä plats pä handelskontor i hufvud-
staden, men ingen ville vid sinä affärer använda
den ruinerade köpmannen. I sin förtviflan beslöt
lian emigrera tili Amerika. Först ville hän sjelf
resa dit och skaffa sig sysselsättning och sedän
återvända för att hemta de sinä. Sädan var hans
pian. Hän lemnade sin hustru sä mycket pen-
ningar hän möjligen kunde anskaffa och undva-
ra, men det var icke mycket. Om lian anat alla
de försakelser och lidanden hon skulle komma
att utstä under denna skilj smessa, skulle in-
genting i verlden förmätt honom att lemna hen-
ne. Men hän hoppades pä framgäng i det
fremmande landet och hon försökte ocksä hop-
pas det bästa, för hans och deras barns skull,
men det förundrade henne att hon kunde öfver-
lefva detta afsked, sä mycket smärtade det henne.

Lille Hjalmar var ännu icke född dä hans
fader lemnade fosterlandet. Det utgjorde en af
hans moders käraste drömmar att tanka sig huru
förtjust hennes make skulle blifva, dä hän en
gäng skulle fä se det älskliga barnet och hennes
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favoritämne i brefven tili honom var att beskrifva
den lille.

Det var nu tvä är sedän Werneman lemnade
sitt land och de sinä. Motgängar upphörde icke
att förfölja honom. Det säg mörkt ut för honom
och de förhoppningar hän gjort sig redan frän
den stund hän steg i land pä NyaYerldens jord,
men rnörkare blef det ändä, sedän hän, efter nä-
got mer än ett ärs förlopp angreps af en svär
sjukdom. Lange dolde hän det, men kunde slut-
ligen icke längre låta sin hustru sakna underrät-
telser utan mäste hedja sin läkare skrifva tili
henne. Den egentliga faran var dock dä öfver-
ständen, hvilket läkaren ocksä försäkrade. Ått

underrättelsen, det oaktadt, gjorde det sorgligaste
intryck pä fru Werneman är lätt att förstä. När
barnen voro omkring henne, sökte hon, sä myc-
ket som möjligt, lägga hand pä sig, för att icke
alltförmyeket fördystra deras barndom genom äsy-
nen af hennes sorg, men dessemellan tog denna
ut sin rätt, med förduhblad kraft. Denna afton
var det dock icke blott tanken pä hennes man
som upptog fru Wernemans sinne.

„Jag är missnöjd med mig sjelf, myeket
missnöjd“, sade hon sakta. „Huru ömkligt är
det icke att den som har sä tunga sorger pä sitt
sinne, som jag, skall låta smäsaker verka ned-
tryckande pä sig! Och huru oförsvarligt det är
att jag icke med oblandad glädje öppnar mitt
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hem för min mans moder, som dock är mig in-
nerligen kär. Jag känner att jag behöfver strän-
gare pröfningar ännu innan mitt hjerta blir öd-
mjukt.“

Fru Werneman, som halft orncdvetet högt
uttalade sinä tankar, afbröts kär af att ett par
armar lades omkring hennes hals och ett litet
rnörklockigt hufvud smog sig intill hennes bröst.
Hon spratt häftigt tili.

„Gunborg, min sota flicka! Hvad gör du
nppe sä här dags?“

„Jo, jag mäste gä upp, mamma, gä tili dig.
Jag har inte sofvit. Jag kunde inte somna utan
att först bedja dig om förlätelse.“

„Kom och lägg dig, barn! Du förkyler
dig eljest. Jag skall sätta mig vid din säng.
Hvad har min lilla flicka gjort, efter hon mäste
bedja mig om förlätelse?“

Gunborg grät bittert. Det kostade pä henne
att bekänna sin svaghet, som mi syntes henne
sä simpel och ful, men dä hon hörde modrens
bön för henne och hennes syskon, blef hon be-
segrad af sitt samvete och förmädde icke dölja
sitt fel. Snyftande omtalade hon nu för modren
haru hon sett att systern lade socker i hennes
kopp och burn, när modren sedän sagt sig vilja
dricka utan, frestelsen kömmit öfver henne att
taga bort det som Helga försakade för modrens
skall, samt huru hon gifvit vika derför.
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Fru Wernemans rena, ädla kansia särades
af Gunborgs handlingssätt, och hon sade henne
det ocksä, görande en jemförelse mellan detta
och Helgas; men sträng kunde hon icke vara,
dä Gunborg besegrade sig sjelf nog för att er-
känna sitt fel. Hon hoppades ocksä deraf det
bästa för framtiden. Sedän Gunborg fätt sin mors
förlätelse somnade hon tryggt.

Orsaken tili fru Wernemans ökade bekym-
mer denna afton var det beslut hon, drifven af
sin pligtkänsla, fattat att taga sin mans ruodei-
lleni tili sig. Hon hade just samma afton besökt
henne och funnit henne sä klen, att hon icke
längre nändes lemna henne ensam. Den gamla
lefde af en liten pension, som var tillräcklig för
heunes obetydliga lefnadsbehof, men icke tiliä,t
henne att hälla en tjenarinna. Hon hade förut
kunnat noja sig med ett biträde för det lilla hus-
hället ett par timmar om dagen, men hennes till-
tagande sjuklighet försatte henne numera ibehof
af en omsorgsfullare värd.

Fru Werneman höll af sin svärmoder och
hade alltid gjort hvad hon förmätt för att för-
skaffa henne en glädje, men att ytterligare in-
skränka den obetydliga beqyämlighet hon ännu
kunde förskaffa sig, jemte det för en person med
hennes finare lefnadsvanor obehagliga i att dag
och natt inrymma ännu en person i denna lilla bo-
ning, som redan var sä träng, plägade henne t.

10*
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o. m. mera än hon ville erkänna för sig sjelf,
sä mycket mer som hon ansäg det högst orätt
att hon kunde kanna motvilja för en uppofiring
som gällde hennes mans moder.

Dagen derpä inflyttade verkligen „Farmor“,
som hon kallades af hela familjen, och som vi
ocksä vilja kalla henne. Det var en god gamma
med ett verkligt välmenande sinne, men hon ha-
de, hon som andra, sitt lynne och sinä svaghe-
ter. Gunhorg med sinä skälmska, mörka ögon
och sitt lilla vackra, starkt markerade ansigte,
hade tycke af farmodren. Den gamla pästod att
hon var ett porträtt af henne sjelf, sådan hon
värit som barn. Gunhorg var ocksä hennes för-
klarade gunstling.

Frn Werneman hade numera icke räd att
hälla sinä flickor i skola. Hon läste sjelf med dem
nägra -stunder på dagen. För att försörja de sinä
hade hon tagit sig tili att sy ät modehandlare
hvarjehanda som de sälja i sinä bodar, säsom
morgonmössor, berther, kragar m. m. Hennes
små flickor hjelpte henne med hvad de kunde,
men intet plågade Gunhorg sä mycket som stilla
sittande vid sömmen. Modren ville icke gerna
tvinga henne, men som hon dels sä väl behöfde
ali hjelp, dels tyckte att Gunborg borde vanja
sig att göra nytta, fordrade hon dock att hon
skulle sy nägot litet hvarje dag. Men sedän Far-
mor kom, blef det mindre bevändt än nägonsin
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med Gunborgs arbete. Förr hade det alltid vä-

rit en mängd smä olyckor med nälen och träden
som afbrutit hennes söm; nu var del idel upp-
märksamhet mot Farmor.

Ibland hette det:
„Farmors mössband bar gått upp, tror jag.“

Och sä var Gunborg uppe och knöt banden både
upp och igen, men hon mäste stanna litet hos
Farmor och fräga hvem som sytt Farmors mös-
sa, hvar banden voro köpta och mycket annat.

En annan gäng upptäckte Gunboi'g, just som
hon fätt sin söm i ordning, att Farmors snus
var slut (gumman hade pä gamla dagar lagt
sig tili ovanan att snusa), och bad sä ifrigt att
fä gä och köpa nytt ät henne, att Farmor kände
sig helt rörd öfver sä mycken uppmärksamhet.

Om gumman hostade aldrig sä litet, försäk-
rade Gunborg att det var nödvändigt att genast
köpa karameller ät henne, men när hon flck lof
att gä samt att äta upp en pä vägen, dröjde hon
sä länge att Farmodren fick hosta bäde länge
och väl innan Gunborg äterkom med det läke-
medel, hvars ögonblickliga anskaffande hon nyss
förut förklarat vara sä nödvändigt.

Att nägon sjelfviskhet var förenad med ali
denna vänlighet, föll gumman aldrig in. Fru
Werneman hade visserligen en nägot mera öppen
blick för Gunborgs svagheter, men äfven hon säg
dem helst i en vackrare dager än de förtjenade.
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I hemmet var det blott en som rätt uppfattade
alla Gunhorgs smä finter: den äldre systern Hel-
ga. Men hon, som icke förstod burn farliga de
en gäng kunde blifva, hjelpte gerna tili att dölja
dem, i den goda afsigten att modren icke sknlle
blifva ledsen öfver dem.

Sä förgick en tid. Oaktadt fattigdomen och
bekymret öfver den fränvarande fadren, var der
alltemellanät glada stunder i det torftiga hemmet.
När lilla Hjalmar var söt oeh snäll och roade
alla med sitt barnsliga jollei-, när Gunborg icke
hade nägot anfall af sjelfviskhet, utan var glad
och rolig och Farmors ögonfägnad, när Helga
lyckats fä igenom nägot af sinä smä vänliga pä-
hitt för att fä det trefligt och upplifva modren,
var det som om smä vänliga tomtar tittat fram
ur hvarje vrå, för att jaga bort bekymren och
locka ett gladt leende af alla medlemmarne af
den lilla familjen i vindskamrarne. Sä hände
det ibland att Farmor berättade en saga för bar-
nen eller nägon period ur sitt förflntna lif och
heratta kunde hon, sä att det var riktigt roligt
att vara med och höra pä. Då glömde fru Wer-
neman alla ledsamma stunder och gladdes öfver
att hafva den gamla der och se henne bland de
sinä.

Sä kom vären och sommaren. Fru Werne-
man fick ändtligen underrättelser om att hennes
man blifvit fullkomligt frisk samt änyo kunnat
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börja att sträfva tili det efterlängtade mälet, som
skulle förena honom med de sinä. Penningar
hade hän icke tili egna behof, än mindre att sän-
da henne.

En dag kom Gunborg hein efter att hafva
uträttat ett ärende ät Farmor. Hon säg helt tvär
ut, dä hon satte sig ned bredvid Helga, som fäl-
lade remsor att garnera en mössa med.

„Der hai1 du ett hakband att fälla, lilla Gun-
borg“, sade modren. „Gör det mi snällt och or-
dentligt!“

Gunborg tog bandet, men lade det straxt äter
ifrän sig.

„Jag kan inte sy“, sade hon trumpet.
„Hvarför inte?“
„Jag har ondt i ögonen.“
„Åh, min lilla flicka! Aldrig har jag hört

dig klaga öfver dina ögon. Har du verkligen
ondt i dem?“

Gunborg sköt ut underläppen, som hon bru-
kade göra dä hon var vid däligt lynne, och sva-
rade icke.

Farmor lade glasögonen ifrän sig och gick
öfver golfvet tili Gunborg, tog henne under ha-
kan och betraktade med orolig uppmärksamhet
hennes ögon, hvilka dock sägo allt utom sjuka ut.

„Jag tror de aro litet röda vid ögonlocken“,
sade hon ängsligt. „Barnet tälbestämdt icke vid
detta beständiga syendc.“
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Helga, som eljest aldrig brnkade tala om Gun-
borgs tröghet vid arbetet, lika litet som om hen-
nes öfriga fel, tyckte kanske att det var synd att
Farmor skulle oroa sig onödigtvis, ty hon skrat-
tade och svarade:

„Åh, det är ingen fara med det; lion fällade
pä en alnsläng remsa hela dagen igår, och den
hlef ändä inte färdig.“

Gunborg föll Farmor om haisen och brast
ut i höga snyftningar. Gamman blef alldeles
hjertängslig och mycket ond pä Helga, hvilken
hon ansäg vara skuld tili hennes älsklings tärar.
Hon bannade henne sä strängt att Fru Werne-
man ansåg sig böra träda emellan.

„Helga har icke sagt annat än sanning“, sa-
de hon mildt.

„Ja, sä heter det alltid! Derför att Helga
har starka ögon och täi vid att sitta och sy hela
dagen, tror du inte att det här stackars lilla bar-
net kan lida deraf. Hur är det med dig, sota
lilla Gunborg ?“

„Jag är sä olyckligP1 snyftade Gunborg.
Farmodren satte henne pä sitt knä och vys-

sade henne sakta fram och tillbaka. Men Gun-
borgs klagan hade börjat att fä luft och hon läng-
tade efter att utgjuta sig ytterligare.

„Jag gick förbi en affisch som satt pä knu-
ten pä huset här bredvid“, fortfor hon, „och kunde
icke läta bli att stanna och se pä den, emedan
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der var bäde hästar och damer och mycket an-
dra granläter afritade, och sä läste jag det som
stod der och det var om att alla de vackra her-
rarne och damerna och mycket annat skall vi-
saa pä Djurgärden i eftei'middag. Som jag stod
der sä kommo nägra sinä flickor ur en skola,
och dä de sägo att jag läste pä affischen sä stan-
nade de ocksä. Och sä sa’ den ena att det var
pä man&gen det skulle visas och att hon skulle
he’ sin pappa att gä dit, och de andra sade att
de ocksä skulle he’ att fä gä dit idag eller nägon
annan dag. Nog aro de lyckliga och jag hra
olycklig, som inte kan fä komina dit!“

Fru Werneman fick tärar i ögonen.
„Stackars min lilla flicka, som tycker det

är sä ledsamt!“ sade hon, srnekande Gunborg.
„Det är en ganska oskyldig önskan, som jag sä
gerna skulle uppfylla, om jag kunde. Men jag
kan inte. Om jag lät dig och Helga gä, ifall
Parmor ville vara god och gä med er, sä finge
vi vara utan middag, och kanske utan qvällsvard
med. Det gär inte an.“

Gunborg började änyo att snyfta. Detta var
mer än Farmor kunde uthärda.

„Du ska fä gä, bara du inte gräter“, sade
hon tröstande. „Yisst bar jag ondt om penningar,
men det blir väl nägon räd sedän.“

„Modren säg pä Helga.
„Du ville väl ocksä bra gerna gä?“ sade hon.
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Helga rodnade. Hon ville men kunde icke
förneka att det skulle vara en fröjd att fä se
allt det som Gunborg taiat om,

„Jag kan inte köpa biljett ät flera än en“,
sade Farmor tvärt, ty hon var ännu missnöjd
med Helga.

„Nej, det fär Farmor inte heller göra“, svarade
fru Werneman och säg bekymrad ut.

»Vili du gä ut med mig en stund i stället?“
frägade Helga blygt.

»Hjall med! Hjall med!“ ropade den lilla
gossen, som just nu vaknade och hörde att det
var fräga om att gä ut.

„Ja, mamma skall gä ut och taga Hjalmar
och syster Helga med sig.“

Och sä var den saken afgjord och sorgen
vänd i glädje. Gunborg var sä glad att hon dan-
sade utät golfvet, och var vänlig mot alla.

En stund före middagen voro systrarna en-
samma. Farmor hade gätt ut för att köpa Gun-
borg ett par handskar, modren sysslade i köket
med middagen och hade lilla Hjalmar hos sig.
Helga skyndade sig allt hvad hon kunde för att slu-
ta sin remsa och Gunborg satt och säg pä. Hon
hade lagt fram det hon skulle hafva pä sig pä
eftermiddagen, men nägot annat kunde hon icke
tanka pä underfdenna dag. Farmor kunde icke
föreställa sig att Gunborg kunnat vara annor-
lunda eller bättre än hon var, och modren lät-



313

sade icke märkä hennes bristande arbetshäg, för
att icke genom nägon anmärkning störa en glädje,
den lion sä innerligt gerna unnade henne.

„Säg mig en gäng, Gunborg, hur kan du
narras sä lätt som du gör?“ sade Helga ochsäg
upp frän sitt arbete blickande pä systern med
sinä ärliga ögon, hvilka tydligt uttryckte hennes
förundran.

Gunborgs kinder blefvo högröda.
„Hvad är det jag nu bar narrats?“ frägade

hon häftigt.
»Jo, du sade att du hade ondt i ögonen, dä

du inte ville sy i dag, och jag tror knappt du
nägonsin kändt nägot ondt i dem.“

„Var det intet annat! Yet du att dä narra-
des jag inte riktigt. Det var sä träkigt att jag
verkligen tyckte att minä ögon gjorde ondt, dä
jag säg pä sömmen.“

„Det mä nu sä vara, fast jag inte förstär
hur man kan tycka sä der, som det faller sig.
Men det vet jag, att dä jag nägongång vill för-
söka att narras, är det som om minä ögon sutto
i vägen öfverallt och jag tycker att alla se pä
mig. Vore jag i ditt ställe, skulle jag vara rädd
för bäde Gud och menniskor.“

„IJsh, sä du talar, Helga! Det läter ju som
om jag vore riktigt elak och syndig.“

„Ar det inte synd att säga osanningar?“
„Det mätte väl vara skilnad pä dem också!“
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Jag säger aldrig nägra farliga osanningar. Det
kan väl inte göra nägon annan nägot ondt öin
jag säger att jag har ondt i ögonen, jag mä nu
ha’ det eller ej. Det är minä egna ögon, skulle
jag tro! Du ärstyggbara för att du är afundsjuk
derför att jag fär gä pä manegen i afton och
inte du. Men jag skall tala ora för Farmor hur
elak du värit raot mig.“

„Gör det du! Hon kommer i trappan; skynda
Gunborg!“

Men detta var en alltför ömtälig punkt, för
att Gunborg skulle velat röra vid den och göra
Saken tili föremäl för en närmare granskning.
De alldraflesta kanna ätminstone nägot litet tili
sinä svagheter, fastän de icke tro att andra se
dem och derför gerna tala sora ora de icke fun-
nos, för att icke låta nägon märkä dem. Sä var
det ock med Gunborg, ehuru ännu temligen omed-
vetet. Hon visste rnycket väl att hon hrukade
narras, fastän hon ocksä verkligen tyckte att hon
gjorde det pä ett oskyldigt sätt, att det icke var
nägot ondt i det. Idag var Gunborg dessutom
allt för gladt stämd för att vilja vara ovän med
nägon: Hon skyndade sig derför, att, innan far-
modren inträdde, säga med en liten vänlig min.
„Nog vet du att jag inte vill säga nägot ät Far-
mor; men du talar väl inte heller nägot med
mamma i eftermiddag om det der med ögonen,
eller nägot annat!“
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„Nej, du kan vara lugn. 11

Gunborg var lugn, ty hon visste att hon
kunde lita pä systern. Hon hoppade glädtigt
emot Farmodern som gaf henne ett par smä vack-
ra, ljusa handskar, hvilket gjorde henne utom
sig af förtjusning. Hon säg sä söt ut i sin glädje,
att ingen i familjen kom ihäg att hon, alltför of-
ta, var raka motsatsen.

Eftermiddagen kom ändtligen, fastän den i
Gunborgs tycke dröjde alltför länge att infinna
sig. Gunborg hade, likasom Helga, en liten, Ijus-
röd kattunsklädning, som var nystärkt och fin.
Hvar sin lilla runda, hvita schäferhatt hade de
ocksä. Sä utrustade sägo de nätta och tina ut
och tägade gladeliga ästad, Modren, Helga och
lille Hjalmar gingoförst, och togo vägen ätSkepps-
holmen. Det var den vackraste eftermiddag man
gerna kunde tanka sig. Solen sken och vattnet
stod säsom en spegel. Ocksä hade mänga mö-
drar tagit sinä smä ut med sig och flera hade
styrt kosan tili den vackra Skeppsholmen.

Fru Werneman gick en stund omkring med
barnen, som voro förtjusta öfver att se sä mänga
andra barn. Pä ett ställe hade flera samlat sig
för att leka. Dä fru Werneman gick förbi dem,
släppte hon händelsevis lille Hjalmars hand och
hän begagnade sig genast af sin Mb et för att
tulta fram tili de lekande barnen. Dä Helga
kom for att taga fatt pä honom, var hän redan
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omgifven af en tät krets barn, som kälade för
honom, och tyckte hän var sä söt, att de alla
ville kyssa honom. Lille Hjalmar var icke blyg,
ulan tycktes linna sig ganska väl vid den vän-
liga uppmärksamhet hän väckte. Sä blef der
fräga om hvad den lille gossen heite, om lian
var Helgas bror och hvad hon heite och tili sist
om man icke kunde fä „läna“ den lille en stund
samt om Helga ville leka med dem. Helga var
blygare än den lille brodren, men hon tyckte
ändä att det skulle vara roligt attstanna en stund
hos de vänliga barnen. Fru Werneman satte sig
pä ett säte straxt bredvid och säg pä huru de
lekte. Barnen sprungo omkring och voro sä
muntra att Helga var alldeles „uppspelad“, dä
hon äterkom tili sin mor.

„Jag tror du haft riktigt roligt, min lilla flic-
ka“, sade denna gladt.

„Ack ja, mamma! Denna eftermiddag skall
jag aldrig glömma.“

Fru Werneman tog nu barnen med sig upp
pä en höjd, hvarifrän de hade en herrlig utsigt
öfver vär sköna hufvudstad. Der tog hon fram
en liten matsäck, som hon helt oförmärkt tagit
med sig, gömd i sin väska. En god bakelse
utgjorde desserten. Det var en treflig mältid och
barnen voro ocksä fprnöjda. Fru Werneman
hade fruktat att Helga skulle sakna att hon icke
fätt vara med pä manegen, men det syntes tyd-

i



ligt att hon icke ett ögonblick tänkte derpå. Tili
sist sutto Helga och hennes mor en lång stund
samtalande, under det att lille Hjalmar småpjoll-
rade för sig sjelf och bar tili dem alla de blom-
mor och ali den mossa han fick tag uti. Fru
Werneman kände sig nu, såsom ofta, lycklig att
ega sin lilla ömhjertade och förståndiga Helga,
som uppfattade henne så väl, och Helga var al-
drig lyckligare än när hon fick „rå om sin mam-
ma", som hon sade. Nöjda med sin eftermiddag
och uppfyllda af fridfull tillfredställelse med hvar-
andra och hela verlden, vandrade de hem. Far-
mor och Gunborg skulle icke komma på länge
ännu, fru Werneman satte sig som vanligt att
sy och Helga fick, för denna gång, lof att också
sitta uppe och att läsa för henne ur en „rolig"
bok.

Emellertid hade Farmor och Gunborg lyck-
ligen anländt tili Djurgården, efter att hafva fa-
rit öfver med en båt, en såkallad vefslup som ilade
framåfc, dragen af fyra dalkullor, om också icke
på långt när så fort som vara nutidasmåångslupar,
doek fort nog för den tidens fordringar. Gun-
borg var förtjust öfver alit hvad hon såg, men
när hon kom in på manegen och musiken bör-
jade och de vackra hästarne visade sig, ridne af
herrar och damer, hvilka föreföllo Gunborg så-
som prinsarne och prinsessorna i feesagorna,
blef hon alldeles utom sig. Det bästa skulle dock

317
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komma tili sist. När Gunborg trodde att allt
var slut, började musiken änyo och tvenne smä
flickor insväfvade, klädda i ljusröda flors kläd-
ningar och med silfverglittrande vingar fästade
pä axlarne. I ögonblicket voro de uppe pä tvenne
hästar, Gunborg visste ieke huru.

„Ack Farmor, Farmor'”, hviskade hon, „kan
man se nägonting vackrare! De aro ju som
englar. O, hon faller! Hej se! Hon dansar ju
pä hästen, liksoin de stora damerna gjorde!“

De smä dansöserna sägo verkligen täcka ut
och tillvunno sig de lifligaste bravorop. Ett par
konfektpäsar kastades tili dem, dä de visade sig
för andra gängen, för att efterfölja äskädarnes
önskan, hvilka högt ropade pä dem. De logo
och nickade, kastade slängkyssar och sägo lyck-
liga ut. Gunborg kände sig öfvertygad om att
de voro de lyckligaste varelser i verlden.

„Äck, om jag knnde dansa sä der ! Om jag
fick komma hit tili manegen och lära mig bli
danserska! Tror du det vore möjligt, Farmor ?“

sade Gunborg, dä de voro pä hemvägen.
„Gud bevare dig, barn! De stackars smä

ha’ inte sä roligt som det ser ut. Du mä tro
det är inte lätt att dansa säder pä springande
hästar. De ha’ nog fätt mycket stryk innan de
lärt sig det. För öfrigt vet man inte om de ha’
nägon som tager reda pä sig, dä deras husbonde
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reser land och rike omkring. Kanske fä de dä
fara illa nog.“

Men Gunborg kunde icke tro att det som
var sä vackert och säg sä roligt ut, kunde hafva
nägon mindre god sida. Hon var viss pä att de
smä dansöserna, alla dagar, bokstafligen och fi-
gurligen dansade pä rosor, sorn hon hade seit
dem göra denna afton. En brinnande önskan
att fä komina tili dem och blifva dansös uppsteg
hos Gunborg. Dä hon hörde att farrnodren an-
säg det för sä fasligt och omöjligt, förstod hon
att modren skulle anse det ännu värre och gömde
derför sin önskan inom sig sjelf, men den hindrade
henne att sofva ora natten. Att modren och Helga
fick en lysande beskrifning pä aftonens tilldra-
gelser, förstäs af sig sjelft.

Sälunda hade de bäda systrarna haft en glad
eftermiddag och känt sig lyckliga, men de följ-
der som redan dagen derpä visade sig derafvoro
mycket olika. Helga satt som furut vid sitt ar-
bete, men ett mer än vanligt gladt leende smog
sig öfver hennes läppar och hon gjorde emellanät
några smäroliga anmärkningar öfver gärdagen.
Gunborg deremot sait och säg ut som olyckan
sjelf. Hon ville icke sy; hon ville icke silta i
den lilla vindskammaren der hon förr trifvats sä
väl. Hon tyckte icke om sin hvardagsklädning
idag. Hon ville dansa i den granna salongen
der borta pä Djurgärden, klädd i flor och med
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glittrande englavingar. Hon ville hafva blom-
mor och konfekt af de granna äskädarne oeh
höra dem klappa händerna och ropa Gunborg!
Gunborg! Om delta drömde Gunborg dag och
nait, men hon vai- icke glad, ty det var icke en
dröm sådan som alla lifliga, känsliga menniskor,
bäde stora och smä, ibland kunna hafva, och hvar-
ät de le som åt en fröjd den de sjelfva linna
mycket barnslig, men som roar dem ändå. Det
var icke en sådan leende dröm, framkallad af
ett gladt minne, det var en ide som förföljde
Gunborg och hindrade henne att linna något dräg-
ligt, utom denna.

Gunborg var hiot! ett barn, blott tolf är gam-
mal, men hon hade redan vant sig att pä ett el-
lei 1 annat sätt, fä sinä önskningar uppfyllda. Hon
hade vant sig att bruka hvilket medel som helst,
för att nä det mål som för ögonblicket syntes
henne lockande. Slutligen hade hon kömmit der-
hän, att hon icke längre tänkte pä att motstå en
frestelse. Hennes vilja hade blifvit en makt, den
hon dock aktade sig vai att alltför öppet förråda.
Om Gunborg hade försökt att trotsa sig tili nå-
got, visste hon att det blott skulle ädragit henne
bannor. Hon valde andra utvägar, hvilka för
tillfället tillfredställde henne, men hvilka smä-
ningom förstörde hennes karakter och hjerta. Sy-
stems önskan att göra allt för att icke modren
skulle blifva bedröfvad, var henne dervid en god
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hjelp. Om Gunborg önskade något som hon icke
ville begära ellei- icke kunde fä, tog hon det om
det var henne möjligt. Ville hon befrias frän nå-
got som icke roade henne sä hittade hon alltid
på någon ursäkt. Derför syntes det nu Gunborg
o möjligt att öfvervinna sin önskan att blifva konst-
beriderska. Af alla hennes fordna önskningar
var der ingen som sä lifligt lekt henne i hägen.

Emellertid väntade man alltjemtförgäfves un-
derrättelser frän fadren. Fru Werneman sökte
som förr dölja sin oro, men den blef henne öf-
vermäktig. I förening med det öfverdrifna arbetet
undergräfdes hennes krafter deraf, och huru myc-
ket hon än sträfvade emot, mäste hon slutligen
intaga sängen. Oron inom den lilla familjen
blef stor. Helga var förtviflad, men lade hand
pä sig, för att kunna vara den älskade modren
tili hjelp och alla tili nytta. Läkare mäste an-
litas. Hän förskref medikamenter och tili allt be-
höfdes penningar. Farmors smä tillgångar med-
togos snart. Hon gaf gerna allt, men det förslog
icke länge. Hvar och en skulle ju halva föda
för dagen. Lille Hjalmar ropade högt pä sin del.
Med svidande hjerta hade Helga pantsatt de smä
nipper modren hade qvar, men de voro icke
mänga och man säg sig snart tvungen att tillgripa
hnsgerädssakerna. Modren var alltjemt sjuk.
Dä satt Helga en natt vid hennes säng. Helga
och Farmor turade troget om att vaka, ellei- att,

11
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när faran icke syntes sä stor, liggande halfpä-
klädda passa pä den sjuka. Gunborg tälde icke
vid det, försäkrade Farmor. En'natt ville dock
ocksä hon försöka vaka, men vid midnatten med-
gaf hon att farmodren hade rätt.

När Helga setat en stund, grubblande öfver
hur hon skulle skaffa penningar, fick hon plöt-
sligt en ingifvelse. Tyst som en ande skyndade
hon att taga fram några spetsar, litet tyg och
nägra smä, bandbitar som funnos qvar efter mo-
drens arbete för modehandeln. Helga hade sä
länge hjelpt modren, att hon rätt väl förstod bäde
att klippa och sy. En god vilja är dessutom en
god läromästare. Helga ville försöka att sy smä
dockkläder och sälja. Hon var sä ifrig att tim-
marne, som förut synts henne länga och äng-
sliga, försvunno med en förunderlig farl, och söm-
men som ofta, mot hennes vilja, velat tynga hen-
nes ögonlock, lät icke kanna af sig.

Yid fyratiden, dä Farmor vaknade, sof mo-
dren lungt. Helga kunde derför lägga sig, utan
att nägon behöfde intaga hennes plats under det
äterstäende af natten. Hon gjorde det med ett
lugnare och förhoppningsfullare sinne än hon
egt allt sedän modren insjuknat. Tvenne smä,
alltför sota mössor, den ena med röda, den an-
dra med blä band, ett litet spetskantadt förkläde
och tvenne smä näsdukar var frukten af hennes
nattliga arbete. Hagen derpä, tägkte Helga, skulle
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hon sy nägra smäsaker tili och sä skulle Gun-
borg gå ut och sälja dem. Hon kunde tala sä
väl för sig, att, att hon nog skulle blifva af med
nägot. Och sedän skulle Helga sy mycket,
mycket! „Gud lät det lyckas, för min stackars
mammas skull!“ hviskade Helga, och somnade
sedän tryggt.

Hagen derpä gaf Helga Farmor del af sin
pian.

„Du kan ju försöka“, svarade gamman suc-
kande, ty hon hoppa des icke mycket deraf.

Gunborg blef förtjust och hoppades allt. Hon
ville mycket gerna taga försäljningen pä sin del.
Helga sydde allt hvad hon förmädde och Gun-
borg var nu ytterst villig att hjelpa tili. Frain
pä förmiddagen hade de ytterligare fätt ett par
kragar, nägra smä rosetter och en florsklädning
färdig. Straxt derefter gick Gunborg. Hennes
äterkomst afvaktades med största otälighet. Hon
skulle icke fä vara borta öfver middagen. Dä
hon koin tillbaka, säg Helga straxt pä hennes
min att hon icke haft framgång. Hon hade ocksä
blott fätt sälja en krage och de smä mössorna.
Detta var dock nägot, tyckte Helga och Gunborg
ville dagen derpä änyo försöka sin lycka. Det
dröjde verkligen icke länge innan hon fann rätt
mänga soin tyckte att det var synd om den lilla
Hiekan, som koin sä artigt och bjöd ut sinä smä-
saker, och den lilla affären gick snart förträffligt.
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Ibland kunde Gunborg t. o. m. komina hern med
„utsäldt lager“ d. v. s. tomma händer och full
börs. Systrarnas förstjusning var dä lika stor,
ty Gunborg deltog lifligt i framgängen af deras
lilla företag. Hon saknade i allmänhet alls icke
kansia för andras glädje och mildrade gerna en
sorg, blott det icke kostade benne nägon egent-
lig ansträngning eller obehag. Det roade benne
att gå upp i de granna husen och bjuda ut sinä
sinä varor. Hon var icke högfärdig och möttes
dessutom oftast af vänlighet. Mänga gänger fick
hon höra att hon var en liten söt och vacker
flicka och ständigt berömdes hennes smä arbe-
ten, hvilkas förfärdigande hon alltid tog på sin
del. Helgas tillvaro omtalades aldrig.

Sälunda hade omkring trenne veckor förflu-
tit. Modren började smäningom blifva bättre,
men läg ännu tili sängs. Hon hade fätt del af
Helgas pian och rördes deraf, men säg icke gerna
att Gunborg sä ofta gick ut och blef borta flera
timmar. Detta kunde doek icke hjelpas, dä han-
dein med dock-kläderna var allt hvad man hade
att lefva af jemte Farmors pension, hvaraf äter
ett qvartal utfallit.

Gunborg hade icke glömt sin längtan tili
konstberidaretruppen. Hvarje dag stannade hon
ochläste affischerna, och med hvarje gäng honläste
blef hennes längtan större. Dä började sä smä-
ningom en tanke insmyga sig hos henne. I bör-
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jän var det blott som en dröm, ät hvilken hon
roade sig och med saknad stötte bort igen; men
drömmen äterkom allt oftare och tili sist fick
den makt öfver henne. Gunborg tänkte; „Om
jag skulle gå tili Djurgärden och söka upp den
herra som rår om hela den granna truppen och
fräga om jag kan fä gä tili honom och lära mig
dansa. Mamma och de andra behöfva ju icke
veta af det förr än sedän.“

En dag hade Gunborg tidigt fätt sälja en
stor del af sitt lilla lager. Några af de vackra-
ste smäsakerna hade hon dock qyar.

„Om jag skulle gä nu“, tänkte hon. ~Men
det är så längt och jag hittar inte. Om jag skulle
ta’ några skilling och fara öfyer pä bäten, som
Farmor och jag gjorde, och sedän säga att jag mä-
ste sälja de smä klädningarne tili billigare pris.

Yisst är det synd att taga af Helgas pen-
ningar men för en gäng . Dessutom
bör jag väl ocksä ha’ nägot för besväret. Jag
syr rätt rnycket.“

Nu hade Gunborg tänkt ut. Hon tog vägen
ät bäten och rodde öfver, men det roade henne
icke sä mycket som förra gängen, ty hon var
icke lugn. Hon vände sig oupphörligt ät alla
häll, likasom hon fruktat att nägon gömt sig
bakom henne. Kommen tili land igen, gick hon
med hastiga steg tili manegen. Alla dörrarne
pä yttre sidan voro stängda, men Gunborg hörde
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röster frän andra sidan, gick dit och fann en dörr
öppen. Rädd rnen djerf ändä gick hon och ställde
sig i dörren. Hv ad hon såg derinne förvänade
henne ganska mycket. I ett mm, som liknade
ett lider, stod en trähäst, öfverdragen med ett
smutsigt täcke. Pä denna hoppade en liten tra-
sig flicka och gjorde allehanda spräng och kon-
ster, men troligen icke sä förträffligt som Gun-
borg tyckte, emedan en kari klädd i grofva stöf-
lar som gingo öfver knäna, hvilken gick fram
och tillbaka i rummet, ofta stannade och ban-
nade den dansande Hiekan, kallande henne vid
allehanda, allt utom vaekra öknamn. Bakom
hästen stod en annan liten flicka, lika däligt klädd
som den förra, och räckte ut tungan ät den pro-
menerande mannen, hvar gäng hän vände henne
ryggen. Hon säg säkeet Gunborg, emedan hon
stod nastan midt emot henne, men brydde sig
icke om henne. Vid en af sinä vandringar vände
sig karien mot dörren och fick se Gunborg.

„Hvad är du för en“, frägade hän temligen
barskt.

„Jag ville hara sälja doeksaker“, svarade
Gunborg skyggt, och rodnade sä att kinderna
brände.

Mannen kom fram tili henne, men sköt un-
dan den lilla äsken, som hon bjöd honom.

„Det der är inte för oss, vi ha’ andra saker
att roa våra barn med“, sade lian, skrattande.
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„Men du är just en liten vacker byting! Du skulle
iute passa illa tili konstberiderska, du.“

„Tror herra ?“ hviskade Gunborg halft and-
lös, ty nu kom hennes längtan ånyo öfver tien-
ne, trots den föga inbjudande anblicken aföfnings-
rummet oeh eleverna.

„Ja, visst tror jag det! Har du lust?“
„Ja, svarade Gunborg troskyldigt och med

strälande ögon och brännande kinder. Jag var
här och säg pä de smä englarne och alla
granläterna för en tid sedän, och jag tänker sä
ofta pä dem!“

Mannen skrattade pä ett obehagligt sätt.
„Det kan inte vara sä grannt alla tider pä

dagen“, sade hän och „de smä englarne“ aro myc-
ket olik sig sä här dags. Hvad tycker du nu
om dem?“

Mannen och Gunborg sägo ät alla sidor, men
de bäda flickorna tycktes vara försvunna.

„Det är sä likt dem, de smä odjuren, men
jag fär väl reda pä dem. De ha’ rymt för att
siippa dansa mer idag, men jag skall minsann
tala vid dem om saken, dä vi räkas! Lefver
din pappa?“

„Jo, men lian är i Amerika.“
„Din mamma dä?“
»Ja-“
„Hvar bor hon?“
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„Hon bor här i Stockholm, men nu är hon
mycket sjuk.“

„Hon är väl fattig, kan jag tro?“
„Ja.“
„Har du nägra syskon?“
„En syster och en liten bror.“
„Om din mor vill lemua dig ät mig, sä slip-

per hon fylla en mund. Vill du vara läraktig
så kan du snart bli skicklig och få visa dig pä
theatern grann och präktig. Det är roligt, mä
du tro. Tänk pä saken och fräga din mamma.
Har hon Just att lemna dig, sä lät mig höra af
dig. Annu stannar jag här en mänad, ungefär,
och träffas alla förmiddagar här. • Jag tämjer
minä smädjur vid den här tiden, mä du veta“,
tillade hän skrattande.

Dä Gunborg vände tillbaka var hon yr i
hufvudet af tankar. Hon ville försöka huru det
kunde vara derborta, fastän förtjusningstebern
blifvit betydligt svalkad. Att tala om saken hem-
ma föll henne aldrig in, emedan hon dä var sä-
ker att hon icke skulle fä gä.

Dagen derpä stod Gunborg äter vid dörren
tili öfningsrummet pä manegen. Scenen var un-
gefär densamma som under gärdagen, blott med
skilnad att den ena af flickorna troligen nyss hade
tällit af hästen och slagit sin arm, ty hon satt
och lindade den under en sakta jemner.

„Vill du vara tyst, unge!‘; ropade mannen



frän gärdagen, som vi vilja kalla herr R. „Du
borde ha’ stryk tili. Tror du jag har räd att
läta dig bryta armen af dig midt under sejouren!
Du lär dig väl se upp en annan gäng, tänker
jag! Jag skall väl gä tili doktorn med dig, din
lilla markatta."'

Gunborg närmade sig.
„Ja sä, är du här redan?*Du mätte vara

het pä gröten. Har du något skriftligt frän din
mamma? Eljest kan jag inte ta’ emot dig.“

„Nej, det har jag visst inte“, svarade Gun-
borg förskräckt. „Mamma helsade sä mycket
och frägade om jag inte kan fä gä hit tvä eller
tre förmiddagar i veckan, för att försöka först.“

„Yill hon föda och kläda dig under tiden?
„Ja, mycket gerna.“
~Nä ja, den glädjen kan hon väl fä. Men

hvar förmiddag mäste du komma hit ett par tim-
mar.“

„Jag skall försöka, men om jag skulle vara
borta nägongäng, sä var god och förlåt mig.“

Herr R. skrattade.
„Fär gä!“ sade hän. „Upp med dig pä hä-

sten nu, och visa att du kan vara qvick!“
Gunborg stod och såg pä den stora hästen

utan att kunna begripa hur hon skulle kunna
komma upp. Flickorna fnittrade, äfven den som
hade ondt i armen.

329
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~Gif henne en stol att börja med, Azora, och
visa henne vägen!“

Hur det var kom Gunborg upp pä hästen,
och hon var sä rädd för att falla och att icke
göra den barske herrn i lag, att hon icke tänkte
pä annat än att göra som lian sade, huru svärt
det än föreföll henne. Också säg herrn rätt vän-
lig ut tili sist, Jyftade henne sjelf af hästen och
klappade henne pä kinden.

„Kom igen i morgon och helsa din mamma",
sade hän.

Gunborg neg och gick. Hon tyckte att det
värkte i alla lemmar och kände sig mycket illa
tili mods. Icke desto mindre gick hon sä ofta
som möjligt tili manegen. Ibland mäste hon
hitta pä hvarjehanda skäl för att komma ut; men
hon gjorde olit. Hon var likasom förhexad vid
tanken pä att en gäng, säsom engel, fä komma
fram för publiken. Gunborg, som aldrig velat
arbeta, sträfvade nu sä att stora svettdroppar per-
lade utför hennes panna, för att göra sin lärare
tili viljes. Hvarje gäng tyckte hon att hän var
elak och att det var odrägligt der, och föresatte
sig att aldrig komma tillbaka men dagen derpä
var hon äter der, sävidt möjligt var. De smä
kamraterna gjorde hvad de kunde för att pläga
henne. En dag, dä flickorna ett ögonhlick voro
ensamma, sade Isabella tili henne: „Yi ha’ inte
druckit duskäl ännu“, och i ögonblicket slog hon
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en skopa vatten i Gunborgs ansigte. Hon och
Azora sprungo derefter i en vrä storskrattande
åt upptäget. Dä Gunborg skulle lära sig dansa,
släppte de ärter pä golfvet, för att hon skulle
snafva pä dem. Gunborg föll. Herra som lärde
dem dansa det var icke herr R— upptäckte
orsaken och kallade fram Azora och Isabella.

„Hvem har släppt hit de här?“ frägade hän.
„Hvilka?“
„Åh, ni vet nog, ni smä vidlkattor. Bekänn

bara!“
„De ha’ visst gätt hit“, trodde Azora,
„Eller ocksä ha’ de kömmit genom taket,

menade Isabella.
Dylika scener förekommo nastan dagligen

och i alla möjliga variationer. Flickornas uppfin-
nings förrnäga var otrolig.

Gunborg hade i sjelfva verket anlag för dans,
men dä hon fann deu förenad med så mycken
möda tröttnade hon. Efter tvä ä tre veckors tid
var hägen borta. Ombytet var lika tvärt som
bestämdt. Hon kunde icke mera begripa hur
hon nägonsin kunnat vilja frivilligt sträfva med
det. Kamraterna väckte hennes vämjelse och
ovilja; läraren syntes hennes sädan hän verkli-
gen var: härd, egennyttig och obildad. Men det
var dock nägot som ännu lifligt lekte henne i
hägen.

„Det dröjer länge innan du kan fä upptra-
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da“, sade herr R. „Men, om du följer med oss
utrikes kan du fä visa dig i tableaux vivants,
ty vi skola förena oss med en trupp som ger
sädana. Der kan du fä spela engel ulan ansträng-
ning och bli sä grannt klädd som möjligt.“

Delta var just i Gunborgs smak. Det vore
att fort och utan möda komma tili mälet, tyckte
hon.

Konstberidaren hade synbarligen fästat sig
vid Gunborg, som också, jemförd med kamra-
terna, icke kunde annat än förefalla som en en-
gel, och ville icke förlora henne. Utrikes ville
Gunborg gerna komma. Yisst blefve det svärt
att skiljas vid Farmor, modren och syskonen,
men Gunborg trifdes numera alls icke i hemmet
och saknaden gick väl öfver, tänkte hon. Värst
var hur hon skulle kunna tala om allt detta.
En dag sade herr R. att hän skulle gä tili mo-
dren, för att göra upp kontrakt om Gunborg.

„Men jag vill inte dansa“, sade hon, ~jag vill
hara stä i tableaux vivants.“

„Du skall sä fä“, svarade herr R.
Gunborg vände sig händelsvis om och fick

se att Åzora och Isabella räckte läng näsa ät
henne och grinade pä ett uttrycksfullt sätt, men
hon var van vid det och brydde sig icke om
det. Gunborg beslöt sig nu för att säga herr R.
att hon gätt dit utan modrens vetskap. Hon var
icke sä rädd för att låta honom veta det, eme-
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dan hon hade för liten aktning för honom, för
att bry sig särdeles om hvad hän tänkte. Hän
säg litet bekymrad ut. „Kom väl ihäg att jag
inte lockat dig“, sade hän. „I morgon skalljag
tala vid din mamma. Tror du att hon läter dig
följa med oss?“

Gunborg skakade pä hufvudet.
Dä tycktes herr R. fä en ide. Hän drog

Gunborg tili ett hörn af salen.
„Du är en modig flicka“, sade hän. „Kan

du ocksä tiga med hvad jag nu säger dig?“
„Ja.“
„Svär pä det vid nägot som du anser heligt.

Svär det vid Gud!“
„Men jag lofvar inte att göra hvad herra

ber mig om, förr än jag fär veta hvad det är.“
„Du skall hara lofva att inte tala om det.“
„Det lofvar jag.“
„Nä, sä hör dä, och kom ihäg att du blir

evigt olycklig, om du bryter ditt löfte. Inte gör
du din mamma nägon glädje med att du gär och
plägar henne med böner att få resa och slutli-
gen tar afsked af henne, som är det sväraste man
kan göra. Har du mod, sä kom ändä. I nasta
vecka fara vi. Jag skall säga dig dagen och
timman. Säg ingenting, utan gä blott ut som
vanligt. Ingen vet att du värit här och derför
frägar man icke efter dig hos oss. Om du kom-
mer dä jag säger tili dig, skall jag gömma dig
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pä ett ställe der ingen skall se dig, förr än vi
vilja det. Jag har mycket saker med mig. Har
du lust eller kanske du har sä präktigt hemma ?

Gunborg svarade intet.
„Det kunde kanske inte vara sä tokigt att

en dag komma hem fin och grann och ha’ pen-
ningar att ge sin fattiga mor och att uppträda
här som en prinsessa, men jag vill visst inte öf-
vertala dig. Gör som du vill.

„Jag skall ge svar i morgon.“
„Gör det, min flicka! Vili du öfva dig litet

pä hästen eller vill du siippa?11

Ovanligt nog föll det Gunborg in att öfva
sig en stund. Knappt var hon uppkommen pä
hästen, förr än hennes fot fastnade i en ny reuma
pä täcket. Hon ville göra ett hopp och rycka
sig lös, men tog för stark fart, snafvade och föll
af hästen släende pannan och näsan härdt mot
golfvet. Gunborg svimnade och visste icke mer
hvad som hände, förr än hon kom tili sans igen
och för första gängen säg Isabella och Azora
visa henne verkligt deltagande, i det de täflade
om att badda hennes hufvud med vatten. Hr R.
hjelpte dem.

„Hur skola vi nu ställa tili?“ sade lian, dä
hon blifvit nägot bättre. Nu lär vär pian gä om
intet. Du mäste tala om hvar du fätt de här
skavanken, som dock inte är farlig, ser jag, fast
näsan fätt en grundlig törn. Jag skall skafla en
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droska och följa dig hem, men kom ihäg: icke
ett ord om vär pian.

«Ja-*
Gunborg var sjok och hjertängslig. Hvad

akulle de säga derhemma, dä hon kom hem sä-
lunda! Emellertid skaffades en vagn och herr
K. for med henne. Gunborg hade sans och för-
ständ nog att bedja honom bulta pä köksdörren.
„Käre herr R. gä nu“, sade hon, jag vill heldre
tala om allt sjelf.

Herr R. lät icke bedja sig mycket Hän
var glad att siippa undan alla förklaringar. Se-
dän hän sjelf följt Hiekan hem, kunde hän icke
gerna anklagas för omensklighet, tyckte hän, och
hvad det öfriga beträffade, rädde hän verkligen
icke för att Hiekan bedragit honom angäende mo-
drens samtyeke tili hennes öfningar. Den sista
punkien förslaget om rymning hoppades
hän aldrig skulle omtalas och stödde detta hopp
pä Gunborgs egen fördel. Hän hade fullkomligt
rätt deri. Gunborg omtalade det aldrig. För
närvarande hade det stackars förvillade barnet
ocksä nog att bekänna ändå.

Helga öppnade dörren. Hon tog förskräekt
ett steg tillbaka, dä hon säg Gunborg stä fram-
för sig, nastan oigenkännelig. Hon hade en plä-
sterlapp öfver pannan, ditsatt af herr R., som
var förfaren i dylika saker och hade ett husapo-
tek tili hands för möjligen inträffande srnärre
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skador. Gunborgs näsa intog en ofantlig plats
i hennes lilla ansigte, och säg förunderlig ut.

„Säg ingenting ännu, Helga!“ bad Gunborg.
Hon drog systern med sig i ett hörn af kö-

ket och berättade henne sannings-enligt allt hvad
som tilldragit sig, med undantag, som sagdt, af
förslaget tili rymning, hvarpå hon ju icke heller
gifvit nägot svar. Helga hörde på stum af för-
undran och förskräckelse.

„Söta Helga! Skulle vi inte bara kunna
säga att jag fallit och slagit mig, fast jag nu i
första förskräckelsen taiat om allt för dig?“ sade
Gunborg ängsligt, sedän hon slutat sin berättelse.

„Hvarför skulle vi narraa?”
„För att inte bedröfva mamma. Du brukar

ju tycka sä med, Helga.“
„Ja, jag har gjort det, men jag kommer al-

drig mer att göra det. Nu först förstär jag hur
oratt jag gjort. För att inte göra mamma led-
sen öfver dina smäfel, har jag hjelp tili att dölja
dem och sä gär du tili slut och gör bäde dig
och henne olyckliga, genom att göra uägonting
riktigt uselt. Det skall jag inte hjelpa tili med.
Hädanefter ska’ mamma fä veta allt, sä att hon
fär straffa dig, medan tid är. Tro inte att jag
är omensklig! Stackars Gunborg! Jag tycker
det är mycket synd med dig nu, men jag ryser
ändå, när jag tänker pä hvad du gjort. Att kuuna
gå sä och narraa dag ut och dag in! Nu gär
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det liite an att tala om det för mamma, sålänge
hon icke är frisk. Jag skall tala om det för
Farmor, om du inte vill göra det sjelf.“

„Hvarför ska’ Farmor veta det?“
„Derför att rätt skall vara rätt hädanefter.

Jag hjelper dig aldrig mer att bedraga nägon
menniska. Du ska’ fä se att det blir mycket ro-
ligare sedän. Gud väre lof att du är här! Gör
det mycket ondt i din näsa?“

„Ja, och i hela hufvudet."
Denna gäng klagade Gunborg icke i otid.

Hon smog sig in genom dörren, däFarmor vände
ryggen tili, kröp opp i sofflrörnet, drog schwa-
len öfver hufvudet och grät bittert öfver sinä fel-
slagna förhoppningar, öfver sin värkande näsa
och öfver den uppständelse hennes bekännelse
skulle ästadkomma, men ännu gret hon icke öf-
ver sig sjelf och sinä fel. Farmor tog saken
annorlunda än man skulle kunna hafva väntat.
Hon var en mycket redbar gumma och fann Gun-
borgs uppförande högst dåligt, ehuru det af Helga
Iramställdes i sä god dager som möjligt. Hon
blef mycket ond och sade först att „en sä elak
flicka borde ha’ stryck, om hon ocksä vore dub-
belt sä gammal som Gunborg.“ Men när hon
fick se huru stackars Gunborg säg ut, mildrades
hennes vrede. Läkaren, som skötte fru Werne-
man undersökte sären och förklarade att de icke
voro farliga, men tillade att Gunborg troligen

11*
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skulle fä sned ruis a för alltid. Gunborg grät,
men det hjelpte icke. Hermes vackra näsa, var
och förblef sned, hvad man än mätte göra.

Först när fm Werneman tillfrisknat fick Iron
MI reda pä Gnnborgs äfventyr, som smärtade
henne djupt. Hon ryste vid tanken pä den fram-
tid Gunborg hade kunnat gä tili möte och sörjde
öfver det själstillstånd hvari hennes dotter mätte
vara, för att kunna sä öfverlagdt bedraga sinä
närmaste, så mycket mer soin hon fann sig sjelf
icke vara utan skuld deri. Om hon icke sä ofta
öfversett med Gunborgs små fel och osanningai-,
skulle hon mähända icke kömmit att försöka sig
med de stora. Från den dagen tog hon Gunborg
under en närmare uppsigt och sysselsatte sig
mycket med henne, mildt och vänligt, men dock
strängare än förr. Gunborg fann henne aldrig me-
ra blind för sinä smä knep, och mäste tili slut
vanja sig af med dem. I början kostade det pä,
men den dagen var icke längt aflägsen, dä Gun-
borg smog sig i hennes fanin, grätande öfver
sinä fel.

„Vet du, Gunborg; jag hoppades sä mycket
af den änger du visade öfver sockerbiten, som
du tog ur min kopp, förleden vinter. Visst äng-
rade du dig dä uppriktigt, barn?“

„Ja, mamma, men det var blott för ett ögon-
blick. Dä jag hörde dig bedjaföross, tycktejag
att jag var sä dälig; jag mäste bedja dig om för-
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lätelse, för att bli lugn. Tror du Gud förläter
tnig uu?“

„Ja, Gunborg, alltid, alltid. Men Hän ser
tili hjertat, hvilket, din stackars, blinda, försum-
liga moder icke gjort. Hau vet alltid hvar lian
bar sinä barn.“

„0, mamma, hur kan du kalla dig försumlig!
Du bar vakat öfver oss och glömt dig sjelf för
oss beständigt. Jag skall försöka att blifva god,
äfven för att du icke skall göra dig förebräelser.“

Gunborg böll ord. Hon bjöd allvarligt tili
att bättra sig. Säkert bar ingen gjort det utan
att lyckas.

Under alla dessa för Gunborg sä smärtsam-
ma s tri der, hade Helgas dagar flutit fram, lika
en flod belyst af en klar värsol. Hon hade väl
lidit för andra, bade lidit rnycket ibland, men i
hennes hjerta hade under tiden en gäst bosatt
sig, som förde med sig nägot förunderligt lug-
nande vid alla faror och alla sorger. Hän hette
Samvets-frid.

Annu en vinter gick förbi ulan att nägon
underrättelse hördes af frän den bortreste fadren.
Helga och Gunborg kunde arbeta mera denna
vinter och deras bidrag underlättade icke sä obe-
tydligt modrens börda, ehuru Gunborg numera
icke fick gä ut och sälja deras smä varor. Helga
fick lemna dem ät fruntimmer som hade salu-
ständ och fick pä detta sätt sälja rnycket mera
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Ehuru bekymren för deras utkomst sälunda min-
skades, syntes det alltför väl att fru Werneman
blef sorgsnare med hvarje dag som gick. Hon
började frukta att hennes älskade make var död.

Sä blef det äter vär. En dag, dä de som
vanligt sutto och arbetade, bultade det pä dörren.
Fru 'Werneman gick sjelf och öppnade. Förun-
drade öfver att icke höra nägon tala, sägo bar-
nen upp och deras förväning minskades icke, dä
de sägo modren sjunka i den inträdandes arraar.

„Pappa! Pappa!“ ropade Helga, som först
fattade sammanhanget, ehuru hon icke kunde se
mannens ansigte, som var nedböjdt öfver modren.
Helga och Gunborg ilade fram och fadren slöt
sinä armar omkring dem alla. Sä stodo de en
stund, förstummade af glädje. Dä hördes plöt-
sligt en barnslig stämma hotande ropa:

„Lät bara bli, du!“
Det var lille Hjalmar, som inkommit frän

köket och som ryckte den fremmande i rocken,
genast färdig att försvara de sinä, hvilka hän
trodde vara i fara. Men den lille gossen blidka-
des snart, dä hans mamma lyfte honom upp i
fadrens famn.

Herr Werneman blef mycket förvänad, dä
hän hörde att icke nägot bref pä sä läng tid köm-
mit tillhanda frän honom. Före sin ankomst
hade hän visserligen dröjt en tid att skrifva, för
att fä öfverraska dem, men förut hade hän skrif-
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vit flera bref, alltjemt förvänad och ängslig öfver
att icke fä nägot svar, hvilket dock vai' mycket
naturligt, emedan det bref hväri hän uppgaf sin
nya adress förkommit, hvarför lian icke heller fick
det deri hans hustru underrättade honom hvart
hon flyttat. Hän hade, det sista året, lyckats för-
tjena sä mycket att hän ansäg sig kumia börja
sitt fordna yrke, ehuru i mindre skala än förr, i
sitt eget land, hvilket hän föredrog framför en
rikare utkomst pä fremmande jord.

S ålunda randades äter lyckliga dagar för
den lilla familjen. Fru Werneman var innerligt
tacksam och nöjd; men rätt lycklig blef hon först,
dä, genom hennes yngsta dotters tilltagande för-
bättring. Helga och Gunborg blefvo ett par hvar-
andra värdiga systrar.
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io.

Gamle Herrn och hans pudel-
I Södermanland, vid en af de mänga smä sjöar

som i sä hög grad försköna detta landskap, lig-
ger ett gammalt herresäte, sedän tvenne ärhun-
draden bebodt af samma slägt. Numera eges,
det af en aflägsen gren af denna slägt, och den
gamla slottslika byggnaden fär säilän hysa nä-
gon af dess medlemmar inom sinä murar. Dess
länga konidorer hafva icke värit vittne tili deras
barndoms lekar, dess salar icke genljudat af de-
ras ungdomsdagars glada skratt. Andra ställen
förvara åt dem dessa kära minnen, och det gamla
slottet stär ensamt och öfvergifvet; ty de besök
som emellanåt göras af egendomsherren, för
att se tili att inkomsterna korama honom odelade
tillhanda, hvarvid familjen en och annan gång
ätföljer honom och med en öfvervägande kansia
af obehag söker för ett par dagar ellei- veckor
komma tili rätta i den främmande byggnaden,
aro icke att räkna. Vid början af 1820-talet
egdes ' och beboddes det ännu af den siste ättli-
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gen af den „gamla stammen“, för att begagna
dennes sätt att uttrycka sig. Det var en besyn-
nerlig gammat man. Hän yar blind och lefde i
nastan beständig afsöndring frän verlden i sitt
gamla slott, hvilket jemte en liten svart pndel
under mänga är tycktes ega hela den tillgifven-
het hvaraf lian var mäktig.

Den gamle herrn tillbringade större delen af
dagen med, att, ledd af den lilla hunden, genom-
vandra skogen i herregärdens grannskap Det
var en hemlighet för hvar och en huru den blinde
mannen oskadd kunde komma fram genom den
tätä skogen, soin sedän läng tid var sparad af
yxan, men man hade sett honom dag efter dag,
är efter är komma och gä, företrädd pä tre eller
fyra stegs afständ af pudeln, i hvars halsband
ett snöre var fästadt och vid andra änden knutet
om den gamle herrns högra handlof, och man
fann det slntligen vara den naturiigaste sak i
verlden.

Endast några af de äldsta pä gärden, hvar-
ibland kammartjenaren, gamle Håkansson, sora
var jemnärig med sin herre, mindes att det fun-
nits en tid, då „gamle herrn“ var „unga herrn”;
då hän icke var hvarken blind eller ensam.

Fröken Ringborg •—■ en aflägsen slägtinge
tili Gamle herrn och husets siratliga, i allo måtto
dugliga föreständarinna hade icke värit med
pä den tiden, hvilket hon ocksä rätt gerna med-
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gaf, huru angelägen hon eljest var att omtala sin
slägtskap med sin busbonde och hans familj.

Äfven de aldra bästa menniskor hafva sinä
svagheter, och den stätliga fröken Ringborg hade
fätt pä sin del litet bördsstolthet och litet förkär-
lek för att andra skulle tro henne nägra är yngre
än anteckningarna i kyrkboken medgäfvo. Vi
fä icke förtänka henne dessa svagheter; ty hon
hade aldrig lätit dem skena bort med sitt sunda,
förträffliga förständ, och de hade derför ästad-
kommit högst ringa förargelse i verlden.

Fröken Ringborgs proraenader stodo icke ef-
ter hennes husbondes, fastän de hade vida min-
dre utsträckning. Större delen af hennes dag
förflöt nemligen under oupphörliga vandringar i
kök, källrar, skafferier, handkamrar och hvad
alla den gamla byggnadens öfriga förvaringsrum
kunde kallas. Der herrskade hon med enväldig
spira, och väl vore det, i sanning, om hvarje så-
dan fördes med lika mycken eftertanka, redbar-
het och outtröttlig omsorg sorn fröken Ringborgs.
En hjertesorg hade den gamla damen, och vi
kuuna icke säga annat än att den var ganska
befogad; den nemligen, att hennes husbonde pä
det hela taget tycktes så ringa akta bäde henne
och hennes möda för hus och bohag. Hän urakt-
lät visserligen aldrig att visa henne ali aktning,
ja t. o. m. en utsökt artighet, dä hän tilltalade
henne; hän lät hvarje Nyårsdag inkalla henne,
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för att pä det förbindligaste tacka henne för det
förflutna äret sarat fräga ora hon hade nägon
önskan sora lian kunde uppfylla, men det förra
inträffade blott ytterst säilän och sedän den sed-
nare storartade kallelsen var ätlydd, tacksägelsen
mottagen ocb önskefrägan öfverlagd och besva-
rad, visste fröken Ringborg, att nägot vidare er-
kännande icke skulle gifvas henne, förr än tre-
hundradesextiofem dagar äter gätt ali verldens
väg.

„Innan dess kan jag vara gängen med“, suc-
kade fröken Ringborg, när hon kände sig högtid-
ligt stämd; men dessemellan puttrade hon ibland
i en helt annan tonart och menade, att „det lö-
nade sig bättre att sofva dygnet igenom, än att
gä sig trött i trapporna pä *** och att taga reda
pä dens egendom, sora aldrig frägade efter hvad
sora kom tili, och aldrig saknade hvad sora fat-
tades.“

Dessa resonnementer höllos dock blott när
fröken Ringborg befann sig i djupaste enslighet.
Eljest skulle hon säkert heldre bitit af sig tungan
än sagt ett förklenande ord ora sin „husbonde och
anförvandt“, sora hon helst kallade honom.

För öfrigt förde fröken Ringborg ett mycket
regelbundet lif. KL 9 hvarje morgon var hon i
matsalen, för att siä i kaffe ät „husbonden“
en ära sora dock mycket säilän förunnades hen-
ne, emedan denne dä oftast redan längesedan
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vandrat ut i skogen med sin e n de, oskattbare
följeslagare; klockan 2 pä minuten inträdde hon
äter der, lika visst som att hennes herre ganska
länge uteblef, samt lät servera fem rätter lika
ihärdigt som hän vidblef sin vana att icke smaka
mer än en och denna enda utan att hafva
synnerligen reda pä dess beständsdelar. Kl. 7
hvarje afton satt fröken Ringborg i stora förma-
ket, uppsträckt i styf mössa och ännu styfvare
krage, för att hälla sällskap, ehuru detta, med
undantag af Nyärsdagarna, dä Gamle herra tyck-
tes en gång för alla ansäg sig skyldig att vara
sällskaplig, icke en enda afton under tjugo ärs
tid tagits i anspräk af nägot lefvande väsende,
sä vida vi icke säsom sädana skola räkna de
fyra brinnande, massiva vaxljnsen, hvilka i ett
slags gammalmodigkandelaber af ebenholtz stodo
midt pä det ofantliga bordet.

De sista trenne ären af gamle herrns lefnad
skedde dock en mycket stor förändring i hans
och fröken Ringborgs lefnadssätt. Den blinde
träffades nemligen dä af en förlust, som tili en
början tycktes vara bittrare än hän kundebära:
hans enda vän, hans kara, lilla hund sjuknade
och dog.

Den dagen var Gamle herrn icke osällskap-
lig. Hän, som icke pä nägot vilkor liilat att lä-
kare hemtades, dä hän sjelf var sjuk, skickade
nu ät alla häll för att tillkalla veterinärläkare
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och lofyade dem, snart sagdt, huru mycket som
helst, om de kunde bota hans Rolf. De bjödo
ärligt tili, säväl för den blinde, gamie mannens,
för deras egen och för det trogna djurets skull,
men förgäfves. När aftonen kom slickade Rolf
för sista gängen sin herres hand.

Dä gret den allvarlige, tili utseendet för öm-
mare känslor otillgänglige, inannen som ett barn,
och ville tili en början alls icke tro att hunden
var död. Men tili slut måste hän tro det. Då
smekte hän ännu en läng stund Rolfs ulliga huf-
vud. „Tack hedersvän“, sade hän slutligen, „tolf
är ha’ vi vandrat tillsammans. Du tröttnade förr
än jag stackars Rolf! Du rädde icke för
det, eljest hade du visst icke gjort mig den sor-
geu!“

Frän den dagen var det slut med Gamie
herrns vandringar. Hans kammartjenare erbjöd
sig att försöka ersätta Rolf, men det sade hän
icke mer än en gäng. Pä tjugo är hade hau
icke sett sin herre ond förr än denna gäng, men
det glömde hän aldrig.

Det instängda lif den blinde förde, sedän hän
„blifvit ensam“, som hän sjelf sade, inverkade
sä skadligt på hans helsa, att fröken Ringborg
blef ytterligt bekymrad. Hon och Håkansson
höllo länga öfverläggningar om hvad som skulle
kunna företagas, för att ästadkommma förändring
tili ett bättre, men deras uppfinningsförmäga stran-
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dade emot Gamle herraa envishet. Hän satt en-
sam, som hän förr hnde gjort om aftnarne, hela
dagen igenom i sinä rum, der icke en enda sak
pä femtio är blifyit rubbad eller införd, med un-
dantag af Rolfs dyna, som tolf är förut inqvar-
terades i ett hörn och som förblef der sä länge
husbonden lefde. Men „i Rolfs tid'1 hörde den
som om aftonen gick förbi husbondens dörr of-
tast att den gamle halfhögt talade för sig sjelf

öppnade man då försigtigt dörren, kunde man
icke säilän fä se att Rolf, på sitt sätt deltog i
samtalet. Om Gamle herra hade satt sig ned pä
en hög pali, som hade sin bestämda plats lika-
som allt annat här, stod den lille hunden på två
fötter framför honom, hvilande sinä framtassar
pä husbondens knän, och skädande upp i hans
ansigte med sinä kloka, djupt liggande ögon. Dä
höll husbonden tai tili Rolf och det förstäudiga
djuret visade genom ett sakta qvidande, en ond-
sint morrning eller ett muntert gläfsande, som
nägon gäng ätföljdes af glada hopp, huru väl
det uppfattade sin herres siunesstämning. Men
om husbonden, hvilket oftast var fallet, gick fram
och tillbaka i rummet, med afmätta steg, kunde
det icke hända Rolf att afbryta honom eller pä
minsta sätt störa honom, utan hän följde honom
dä likasom en liten skugga, färdig att gifva tec-
ken om husbonden atVek frän den utstakade strä-
ten, och att äter införa honom derpå. Endast
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när det hände Gamle herra, att stäende försjun-
ken i drömmerier, allt för länge qvai-blifva pä
samma plats, visade Rolf att hans smak kunde
afvika frän hans herres. Hän stod stilla bredvid
honom bäde länge och väl, men tyckte hän att
det blef för länge, buffade hän sakta raed hufvu-
det pä husbondens ben, och hjelpte icke det, bör-
jade hän lätt kraffsa pä hans fot. Dä vaknade
Gamle herra ui; sinä drömmar, klappade Rolfs
hufvud med ett: „Jasä gamla gosse, jag förstär
dig; jag har glömt mig nu igen“, och säbörjade
herra och hunden åter sin promenad.

Numera höllos inga promenader och inga
samtal i Gamle herrns rum. Hän satte sig om
morgnarne tyst och dyster i sin stora karmstol,
och der satt hän ännu när aftonen kom. Frö-
ken Ringborg var förtviflad och Håkansson hängde
hufvudet.

„Har alltid trotfc att husbonden och jag sknlle
få följas ät, men varan detta länge, gär hän före
mig“, pugtade den trogne tjenaren.

Dä kom der en dag ett bref, som ingaf frö-
ken en tanke, den hon genast i sin glädje skyn-
dade att rneddela Håkansson. Gemensamt bekym-
mer öfver den af dem bäda högt älskade hus-
bonden hade blifvit en föreningslänk mellan „hus-
rädinnan“ och tjenaren, och fröken Ringborg ef-
terskänkte gerna en del af sinä bördsskrupler,
för att i detta fall fä höra Häkanssons mening.
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Den gamle tjenaren skakade misströstande
pä hufvudet.

„Det gär dock an att försöka“, sade hän.
Brefvet var frän fröken Ringborgs yngsta

systerdotter, sorn ernellanät skref tili mostern,
dels för sin moders räkning, dels ock nägon gäng
för sin egen, för att tacka fröken Ringborg för
nägon liten gäfva, som denna skickat henne. Un-
der de tjugo är som förflutit sedän fröken Ring-
borg tillträdde sin befattning säsom öfverstyre
pä *** hade hon icke sett nägon af sin familj,
men det var icke hennes sak att glömma. Tre
gänger om äret afgingo frän *** bref tili fröken
Ringborgs bäda systrar, alltid tili det yttre sä
utomordentligt lika de som afgingo fyra mänader
förut, att man kunde frestas tro att de legat i
postväskan sedän dess.

Fröken Ringborgs intresse för sinä systrar
och deras familjer var alltid lika stort, och de
medlemmar af densamma som hon aldrig skädat,
emedan de blifvit födda efter hennes flyttning tili
***, lägo henne lika varmt om hjertat som de
öfriga.

Det var derför alltid med nöje som hon mot-
tog sin lilla systerdotter Ingrids bref. Den Stora
pian som dervid uppsteg i fröken Ringborgs hjerna
allstrades mest af de smä näpna, om ett gladt
lynne och ett godt omdöme vittnande anmärk-
ningar, som fanns i systerdotterns bref. Mänga
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gänger hade den ensamma, gamla fröken tänkt,
att det akulle värit henne bra kärt att fä se nä-
gon af de sinä, och kärast om de hade kunnat
komina tili henne, ty icke ens i tanken kunde
fröken Ringborg aflägsna sig frän ***, der hon
ansäg sig lika oumbärlig soin stenfoten tili den
gamla byggnaden, men aldrig hade hon lagit ett
steg för att förverkliga dessa önskningar, sä länge
det gälde endast hennes eget nöje. Nu var det
frägan om husbondens, och det var något helt
annat.

Fröken Ringborgs spekulation gick icke ut
pä mindre än att taga sin systerdotter Ingrid tili
% * *

„Hennes ungdom och glädtighet skall kan-
ske kunna sprida litet lif inom dessa gamla mu-
rar, och locka husbonden att tala med henne“,
sade hon tili gamle Håkansson, dä de möttes för
att änyo hälla räd.

Kammartjenaren skakade alltjemt pä huf-
vudet.

Det var ocksä ett sä utomordentligt företag
att söka införa en ny medlem i detta gamla hus,
att den goda fröken var närä deran att förlora
modet och tiga med hela förslaget, dä hon pä
Nyärsdagen efter vanligheten ätlydde kallelsen
och inträdde i Gamle herrns eget gemak.

Tili dess hade hon, utan ett ögonblicks tve-
kan uppskjutit alla försök, ty att göra ett sädant
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brott mot den gamla ordningen, att dessemellan
störa den blinde herra med en begäran, kunde
icke falla henne in.

Gamle herrn satt som vanligt i sin karmstol.
Hän lutade hufvudet mot handen och tycktes helt
tanklöst leka med de gyllne fransarne kriug sam-
metsdukeu som läg pä bordet framför honom.

„God morgon, nädig herre!“ sade fröken
Ringborg och neg sä djupt och siratligt, att det
var synd att ingen säg det.

Sedermera framfördes och ätergafs nyärs-
önskningar och tacksägelser, sä formligt som det
nägonsin kunde ske i ett kungligt audiensrum.

„Det skulle vara mig kärt om jag kunde
göra nägot för eder, fröken Ringborg“, fortfor
sedän den gamle. „Men hvad skulle väl jag,
gamle, blinde enstöring kunna göra? Jag tror
knappt att fröken nägonsin haft nägon önskan
att framföra?”

„Jo, mänga, Ers Näd. Men nu“ frö-
ken Rinborg stapplade litet pä rösten „nu
skulle Ers Näd kunna göra mig en stor glädje.“

„Jag!“ Den blinde skrattade bittert. „Det
vill jag höra, fröken Ringborg.“

„Först rnäste jag bedja att Ers Nf ui icke
upptager miu begäran, som skulle jag icke veta
att uppskatta allt det goda jag ätujuter i detta
högt aktade hem, det Herren bevare. Detta är
verkligen icke fallet, det försäkrar jag, men det
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är med mig som med huset och oss alla: jag
börjar blifva gammal och önskar att fä se nä-
gon af de minä, innan den aran förunnas mig,
att sänkas i eder familjegraf “

„Fröken vill lemna mig?“
„6ud bevare mig ifrän en så syndig tanke!

Nej, nej, så länge Ers Näd kan fördraga Ring-
borg **hjelm i sin närhet, skall hon sköta sitt
kali här, ora Herren icke styrer annorlunda.
Rent ut sagt, jag bar en systerdotter som för en
tid sedän skref mig tili att hon gerna skulle vilja
se det gamla ståtliga ** * och sin moster. Skulle
Ers Näd vilja tilläta att jag pä nägon tid tog
flickan tili mig. Det är ett godt barn, har man
sagt mig.“

„Mycket gerna, min bästa fröken! Är det in-
genting annat?“

Derpå följde tacksägelser för den medgifna
tillätelsen, ytterligare några försäkringar, hvar-
efter audiensen var slut för den gängen. Fröken
Ringborg. aflägsnade sig, pä en gäng glad öfver
att den fruktade stunden var väl förbi och litet
misslynt öfver att Garnle herra tog sä liten notis
om henues kara systerdotter.

Fröken Ringborg hade taiat sanning dä hon
sade tili sin husbonde, att Ingrid hade yttrat sin
önskan att se det gamla herresätet. Redan un-
der sin barndom hade flickan med lifligt intresse
hört bref från moster Ringborg uppläsas af mo-

12



354

dren, nemligen sävida de innehöllo nägra beskrif-
ningar pä ** * och dess innevänare, hvilket icke
säilän inträffade, emedan fröken Ringborg höll
bädadera i alltför stor vördnad och kärlek för
att icke tala om dem, dä det lät sig göra.

Sä snart brefvet med bjudningen anlände tili
Ingrid, skyndade hon att meddela dess innehäll
ät föräldrarna, och bad dem sä ifrigt att fä resa,
att det dröjde en stund innan hon knnde fatta
deras svar, att de icke ett ögoblick knnde tveka
att uppfylla moster Ringborgs. önskan, och att
det derföre gladde dem, att hennes egen var i
öfverenstämmelse dermed.

Man reste icke dä sä mycket som nu, och
isynnerhefc var det icke vanligt att unga flickor
reste utan fru mammas eller annat äldre qvinn-
ligt beskydd; men Ingrid hade tjugo mil att fär-
das, vintern var för sträng för de gamla damer-
na, och derföre blef hennes resa föremäl för otä-
liga öfverläggningar, innan man knnde kornma
tili visshet ora huru den skulle kunna företagas.

- Slutet blef att hennes farbroder erbjöd sig att
följa henne, sarat att hans beskydd, i förening
med familjens ärevördiga kusks, ansägs nog för
Ingrid.

En klar dag i slutet af Januari körde den
breda, tunga, med björnhudar klädda slädan, fram,
dragen af tre svarta, eldiga, med mästarhand
styrda fälar, för att föra Ingrid tili ***. Under
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mycken undran och otaliga varningar sattes hon
i slädan och for af frän de sinä, hvilka stodo
qvar pä gärden och blickade efter „resenären“,
sä länge kölden tillät.

Glad satt den lifliga, femtonäriga flickan i
slädan och njöt af den friska farten, af solen som
kastade en herrlig belysning öfver det snöiga fäl-
tet, men mest dock mähända af känslan af sin
egen storhet; ty att en resa företogs sä der en-
kom för henne, och att vara efterskrifven säsom
sällskap, var icke smäsaker för Ingrid, som hit-
tills alls icke värit van att behandlas säsom en
personlighet. Att fä „slinka med“ nägon gäng
när plats blef ledig, genom förhinder för nägon
af de äldre systrarna, var det aldra mesta hvar-
till Ingrid ansett sig berättigad; men äfven detta
var sä längt ifrän säkert, att Ingrid hade fätt
lära sig att vara nöjd ändä. Den förmäga hon
förvärfvat, att med lätthet och godt lynne foga
sig efter omständigheterna, förhöjde oändligt be-
haget af den nnga fliekans sällskap.

Det fann i första hand farbror Sven, som
med bästa vilja i verlden icke alltid kunde skaffa
särdeles passande mat eller beqvämt rasteställe
nnder resan; det fann fröken Ringborg, när hon,
icke utan fruktan, att det ovana, ensliga lefnads-
sättet sknlle blifva enformigt för den glada, nnga
flickan, införde henne pä det vackra men öd-
sliga ** *.
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„Gud gifve Hans Häd kunde se det välsig-
nade barnets kärvänliga leende; det skulle göra
hans hjerta godt, likasom det gör mitt“, tänkte
den yälmenande gamla damen.

Men den gamle visade icke ringaste lust att
se Ingrid. När Håkansson omtalade hennes an-
komst, skickade hän honom att välkomna henne
ä sinä vägnar, men det var ocksä allt. Hän lem-
nade aldrig sinä rum, der hän numera bestän-
digt intog sinä mältider, hvaraf följde att Ingrid
värit pä *** flera veckor utan att halva sett en
skymt af dess herre.

Tngrids största förnöjelse bestod i att vandra
omkring i de länga korridorerna och de ödsliga
salama, betraktande de porträtter af familjen i
närmare och fjemare led, som prydde väggarne,
sjungande de gamla ballader hon funnit i en af
de tysta salama. Om fröken Ringborg eller nä-
gon af husets gamla tjenare mötte henne pä dessa
ströftäg, kunde de icke utan en besynnerlig kän-
siä se detta unga, lifliga väsende bland alla dessa
minnen af hvad som värit ungt och lefvande som
hon.

I korridoren utanför Gamle herrns rum var
Ingrid förbjuden att vandra, och det skulle visst
icke hafva fallit henne in, att, med vett och vilja,
bryta mot detta förbud. Men för den som icke
kände den gamla byggnaden dess bättre, var det
lätt nog att komina dit man icke önskade, och
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svärt nog ibland att hitta tillbaka igen. Sä kom
Ingrid en dag in pä det förbjudna omrädet, utan
att veta det. Hon sjöng med klar och ganska
ljudelig stämma visan om „Stolt Ingeborg och
Riddar Hagobert.“ Korridoren var längre an de
flesta andra i huset; slntorden af Ingrids säng
ätergafs af de hvälfda, gamla murarna, och det
roade henne att flera gänger vandra fram och
tillbaka, utan att hon varseblef att en dörr sakta
öppnades och en gammal man försigtigt stack
fram hufvudet, icke för att söka henne med blic-
ken, men för att lättare uppfånga hennes säng.

Frän den dagen gick den gamle mannen ofta
nt ur sitt rum och lyssnade om icke den ung-
domliga stämman åter skulle framkalla echot i
dessa öde gängar. Hörde lian henne dä pä af-
ständ, sä följde lian henne försigtigt, ledd aflju-
det och sin fullkomliga kännedom om alla vägar
i detta gamla slott, som sett honom födas och
skulle se honom dö. Hän letade snart ut att hon
nastan alla förmiddagar vistades en stund i Stora
pelarsalen. „Det var ett oförlikneligt sängrum“,
sade hon tili fröken Ringborg, och sä fick hon
löfte att fä gä dit med vilkor att icke stä stilla,
för att icke förkyla sig i den kalla salen. In-
grid lofvade och Ingrid höll ord. Hon gick med
Jätta steg rundt omkring salen, och stadnade blott
en liten stund ibland, vexlande en blick med nå-
gon af sitt talrika sällskap, för att nyttja hennes
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egna ord. Det dröjde länge innan hon yisste att
husets herre, dold af de tjocka förhängena, satt
i en af de djupa fönsternischerna, dit hau letat
sig väg pä förhand, i hopp att fä fröjda sitt dy-
stra sinne med hennes glada säng. Sä snart den
förklingat och äfven Ijudet af hennes steg i kor-
ridoren bortdött, gick ocksä den blinde derifrän,
begagnande sig af de hufvudnycklar, som fanns
i hans mm, och hvilka hän lärt att igenkänna
genom att lätt rulla dem mellan sinä händer.
Äfven detta var dock sedän mänga är öfverflö-
digt för honom, ty hvaije nyckel hade sin egen
plats, och hän hade väl reda pä deras ordning.

En dag hade Gamle herra glömt att draga
draperiet för sitt gömställe, eller hade mähända
ovetande gjort det illa. Ingrid gick som vanligt
fram och tillbaka, sjungande af hjertans lust, dä
hon, i det hon vände sig om, hastigt tvärtystnade
vid äsynen af den gamle mannen. Hans utseende
var sä vördnadsvärdt; det bleka, dystra ansigtet
omgifvet af hvitt här, som blandade sig med det
silfvervägiga skägget, bar spär af ett sä djupt
lidande, och den oförändrade ställningen, när hon
stadnade framför honom, vittnade sä tydligt om
hans blindhet, att Ingrid kände ett innerligt del-
tagande för den gamle, som hon genast förstod
måste vara husets herre. Hon böjde sig tyst ned
och kysste vördnadsfullt hans hand.

Den blinde spratt tili. „Jag är säledes upp-
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täckt“, sade hän; „min unga gäst lär icke fatta
särdeles god tanka om sin värd, sedän hon öfver-
raskat honom säsom lyssnare, men om hon vis-
ste hvilken glädje dessa toner beredt honom, skulle
hon kanske icke kanna nägon harin. 11

„Harm! Nädig lierre, icke kan jag hysa
annat än vördnad och medlidande för er. Men

ni är ju herre här om min säng roar er,
hvarför har ni icke befallt mig att komma och
sjunga för er?“

„Barn“, svarade hän sorgset, „du är ung och
glad, du vet att du kan sprida glädje omkring
dig; ditt sinne är fullt af ljusa förhoppningar
dä är det lätt att säga: kom tili mig men för-
sök ett ögonblick att försätta dig i min belägen-
het. Om du vore gammal, om din syn vore för-
mörkad och du visste med dig sjelf att din hjelp-
löshet och ditt dystra sinne gjorde dig tili ett be-
dröfligt sällskap, skulle kanske ocksä du heldre
sky menniskorna, än tvinga dig pä dem.“

„Ack, Ers Näd! Icke äro alla menniskor
så sjelfviska och härdhjertade, att de endast tanka
pä sitt eget nöje. —■ Jag ätminstone vill sä ger-
na, komma tili er och sjunga för er, och“, tillade
Ingrid med barnslig liflighet, „det skulle vara sä
roligt om ni blef litet glad!“

Erän den dagen smog sig Ingrid ofta in i
Gamle herrns rum för att sjunga och prata bort
en stund för honom. Hon lärde sig snart att
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läsa i hans ansigte, om hon skulle blifva välkom-
men eller icke, lärde sig förstä hans mänga egen-
heter och rättade sig rned ömhet och urskiljning
derefter. Pä detta sätt smog hon sig också in i
hans hjerta, och hennes närvaro spridde ett skim-
mer af glädje öfver den blinde enslingens sista
lefnadsär, ty Ingrid lemnade honom endast nägon
gäng, för att helsa pä föräldrar och syskon. Lange
nändes hon aldrig stanna. „Det finnes en som
behöfver mig bättre an I“, sade hon tili de sinä,
och de kunde icke motsäga henne.

Gamle herra delade snart Ingrids smak för
att vandra omkring i slottet. lian hade en berät-
telse om nastan hvarje porträtt, sä snart Ingrid
beskrifvit det och sagt honom ärtalet som stod
skrifvet i ett hörn pä hvarje talla. Roligast tyckte
Ingrid det var, dä hän beskref nägot frän sin
egen tid, dä hän icke hän som satt bredvid
henne men den unge kavaljeren pä väggen
midt emot, hän med de sköna, blä ögonen och
den höga, srnärta gestalten, tillika med den der
vackra damen med päfägelsfjadrarne högt upp i
cheveluren, trädde dansen just i denna sai, eller
dä hän ■ — återigen icke riktigt hän, men den der
glada gossen, som höll sin syster i hand och
tycktes småle åt Ingrid sprang „tag fatt“
med denna syster genom de länga korridorerna
utanför.

Den gamle hlef barn och ung pä nytt, dä
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hän sälunda talade om förgängna tider, och In
grid var riktigt viss pä att hon var med.

„Onkel“ Gamle herrn hade bedt Ingrid
kalla honom sä „har aldrig taiat om för mig
nägot från sinä resor“, sade hon en gäng.

„Mina minnen från den tiden aro sä sorg-
liga, att det icke kan vara annat än ledsamt att
höra dem. Det har icke funnits mer än en, som
hört mig tala derom: min trogne Rolf. Hän för-
stod hvad det var frägan om, sä snart jag nämnde
naimien Alice och Birger, och tröstade mig pä
sitt sätt.“

Den blinde säg sä sorgsen ut, att Ingrid icke
mer ville fråga om hans resor.

Om aftnarne brukade de sitta i Gamle herrns
rum, Ingrid med sin harpa, ett handarbete eller
en bok, hvarur hon läste högt. Tili och med
fröken Ringborg fick komma in med sin knyp-
peldyna och hvem var dä glad och stolt om icke
hon.

Men om sinä minnen kunde den gamle,
slutne mannen endast tala när hän var ensam
med Ingrid.

„Lät oss då lätsa att Rolf är med“, sade
hän ibland, „jag som inte ser, kan lätt inbilla
mig att hän ligger just här vid min högra sida,
som lian brukade. Medan jag talar vid dig mä-
ste hän hälla sig stilla, eller hur?“

„Ja, Onkel, hän är för väl uppfostrad att
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icke göra det. Jag kan riktigt se honom, men
sä gjorde Ingrid nägon fräga om Rolf, och

sä fick den gamle nöjet att änyo beskrifva ho-
nom och hans goda egenskaper, och bäde lian
och Ingrid var beläten dermed.

En afton sade Gamle herra helt oväntadt:
„Du frågade mig en gäng om minä resor.

Tvenne olyckshändelser som tilldrogo sig under
den tiden, gjorde mig tili den blinde enstöring
jag värit allt sedän. Vili du höra dem?“

„Om det icke bedröfvar onkel för mycket
att tala derom.“

„Icke för dig. Jag tänker ändock nastan
beständigt derpä. Rolf förr och du nu hafva vä-

rit de enda som skingrat dessa tankar. Du barn
är dock hra mycket förmer än stackars Rolf.“

„Som jag sagt dig, var jag under min ung-
dom lika glad och meddelsam, som jag nu är
dyster och sluten. Jag var tili och med allt för
liflig; minä föräldrar fruktade att jag aldrig skulle
blifva stadig, och min fader varnade mig ofta.
Detta behagade mig icke. Jag längtade efter full-
komlig frihet, och bad derför min far att fä resa
utrikes. Hän vägade icke släppa mig, men jag
skulle snart blifva min egen herre. Närjagvar
25 är, dog min mor och min fader följde henne
kort derefter. Sedän den häftigaste sorgen lagt
sig, tänkte jag pä att söka förströelse och begaf
mig derför ut pä äfventyr. Jag genomreste nä-
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stan hela Europa. Rik och fri hade jag Intel
som liöll mig tillbaka. Tili en b,orja n tvingade
rnig minnet af min aflidne faders varningar att
tora ett nägorlunda ordentligt lefnadssätt, meu
småningom blefvo de glömda, och min lust tili
äfventyr tog sä öfverhand, att jag icke mera frä-
gade efter, hvilka medel jag begagnade mig af.
Jag var hardt närä förlorad. Men detta var icke
försynens mening. En räddande engel kom i
min väg, när det säg som mörkast ut. En
gäng hade jag sintit mig tili ett slags theater-
trupp af lägsta slag, som reste omkring pä märk-
ii ader. Det var i södra Frankrike. En dag, dä
jag jemte minä kamrater händelsevis gick öfver
en promenadsplats, sägo vi en ung flicka sitta
ensam der och voro oförsynta nog att tilltala
henne. Hennes värdiga svar och det mildt före-
bräende uttryck hvarmed hon betraktade oss, dä
hon gaf det, tystade oss alla, men pä mig gjorde
det ett outplänligt intryck.

Det var som hade alla de lättsinniga hand-
lingar jag begätt stätt skrifna i eldbokstäfver pä
min panna, och som om den oskyldiga Hiekan
kunnat läsa dem. Jag hörde icke minä kamra-
ters tanklösa prat, endast mitt samvete, som lä-
nade den unga flickans röst. Dä fattade jag ett
fast beslut att blifva bättre. Att jag höll det, der-
för hade jag icke min egen kraft att tacka.

När man allvarligt önskar vända sig tili det
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goda, känner hjertat behofvet af ett bättre stöd
än det egna svaga jaget, och kännedomen om
detta behof är det första steget tili förbattring
ehura man icke då vet det. Dagen efter den,
dä jag mötte flickan pä kyrkogärden, lemnade
jag truppeu och dolde mig i trakten utan att
gifva dem nägot spär efter mig. Först sedän
skädespelarne farit tili en annan marknad reste
jag äter tili stället och tog in pä köpingens bästa
värdshus, under mitt eget namn, hvilket jag al-
drig uppgifvit för minä f. d. kamrater. Den
okända från kyrkogärden ätersäg jag snart pä
en promenad. Tili min förtviflan säg jag, att hon
igenkände mig och päskyndade sinä steg för att
undvika mig, men jag tog mod tili mig, gick
fatt henne och bad henne stadna. Hon hörde
min bön och jag bekände för henne att jag köm-
mit pä Tillovägar och att jag ville bättra mig
samt bad henne icke skaffa mig däligt ryckte pä
orten, genom att tala om mitt första uppträdande
inför henne. Hon lofvade det vänligt, tilläggan-
de, att hon skulle blifva mycket glad, om hon
en gäng flck höra, att mitt beslut bar god frukt.

Snart fick jag veta att hon hette Alice von
D. och var dotter tili en af ortens förnämsta fa-
miljer. Öfverallt omtalades hon med aktning,
hvarigenom min önskan att närmare lära kanna
henne blef allt varmare. Jag lyckades blifva he-
kant med nägra unga män, hvilka snart införde
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mig i deras familjer, hvarest jag ätersäg Alice.
Hennes närhet inverkade förädlande pä mig; jag
fick kraft att fortgä pä bättringens väg, lyckades
ocksä att vinna hennes tillgifvenhet samt hennes
föräldras bifall tili vär förening, som en solklar
värdag beseglades i den lilla kyrkan i Alices fö-
delseby. Samma dag lemnade vi hennes hem,
för att göra en resa tili Italien och sedermera
bosätta oss här pä ***. Alice var road af att
resa och jag fann en glädje i att visa henne de
vackraste platser jag förr besökt. Såluuda ut-
sträcktes vär resa vida längre än vi från början
ämnade. Efter ett ärs förlopp föddes mig en
son, som vi kallade Birger efter mig. Yi voro
innerligt lyckliga. Resan kun de icke fortsättas,
sä länge den lille gossen var sä späd. När hän
var ett är gammal beslöto vi att fara hem. Vi
hade nyss anländt tili staden H., dä jag erhöll
ett bref från en landsman, som vanligen bodde
der, men för närvarande var, jemte sin familj, pä
ett sommarnöje ett stycke utauför staden. Hän
visste af min ankomst och bad mig helsa pä sig.
Min Imstru ville ej fara, emedan lille Birger icke
var riktigt frisk, men öfvertalade mig att resa.
Jag hade värit omkring tvenne timmar hos min
vän, dä ett bud anlände, pä en löddrig häst.
vi hlefvo alla förskräckta, men min förtviflan, dä
karien berättade, att en våldsam eldsväda utbru-
tit i hotellet, der vi tagit in, och att ingen visste
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hvar min hustru och mitt barn voro, var utom
alla gränsor. Jag kastade mig pä en häst och
jagade tili staden. Yillervallan omkring liotellet
var utomordentlig, men Birgers sköterska fick
dock se mig och skyndade genom trängseln emot
mig. Den lille, som hon bar pä armen, sträckte
armarne emot mig. Jag tog honom i min famn.
„Hvar är din matmoder?“ frägade jag Hiekan,
men icke särdeles oroligt, ty jag kände mig öf-
vertygad, att bäda voro räddade, då jag säg gos-
sen, och var för lycklig, för att kunna tanka re-
digt. Flickan bleknade och pekade pä det brin-
nande huset. „Du menar väl icke att hon är
der?“ sade jag isad af fasa. „Jo, herre! Jag
kunde endast ryeka barnet ur vaggan - hon —“

Jag hörde icke mer. Nastan med väld mäste
jag öppna lille Birgers smä händer, som hän fast
knutit tillsammans i det lian lindat armarna om
min hals. Jag lade honom i flickans famn och
ilade in i det brinnande huset. Hvad som sedän
hände vet jag icke. Många timmar förgick innan
jag äterfick sans. Jag var dä blind, men för öf-
rigt, märkvärdigt nog, icke myeket skadad. En
af folket, som arbetade med släckningen, hade
funnit mig sanslös liggande mellan nägra bjelkar,
hvilka för ögonblicket skyddade mig. Min hu-
stru var innebränd. Tnsen och åter tusen gän-
ger har jag föreställt mig hennes lidande, och
värit närä att förlora förständet dervid. Min lille
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Birger blef mig nu dubbelt kär. Redan vid 3
ärs älder var lian min ledsagare. Hän somnade
middag och afton i min fanin. Det var en vän-
lig, frisk och hurtig gosse, och jag var lycklig i
min olycka att ega honom. Jag korn mig icke
för att fara hein tili Sverige, emedan minnet af
den förskräckliga händelsen, som inträffade pä
resan dit, plägade mig ännu mera vid tanken
derpä. Tredje sommaren efter min hustrns död

Birger var dä fyra är bosatte jag mig med
honom vid stranden af Rhen. Läkarne hoppa-
des, att klimatet skulle stärka min helsa, som
blifvit vacklande. Jag brukade alla dagar bada
jemte lille Birger. Man hade anvisat mig en sä-

ker plats. I förlitande derpä och pä min skick-
lighet att simma, gick jag ensam med gossen,
ty jag var redan dä blefven skygg för menni-
skor. Jag brukade gä i vattnet med gossen pä
armen och släppte honom aldrig förr än vi äter
voro pä land. Men en dag klädde lian af sig
sä längsamt, att jag fick vänta pä honom en läng
stund efter det jag sjelf var afklädd. Jag sade
honom, att jag skulle förkyla mig, om hän dröjde
längre. Dä skulle hän skynda sig, drog sitt
strumpeband i knut och kunde icke fä upp det.
Hän började gräta, och sade, att lian väl visste,
att jag skulle dö, om jag förkylde mig. För att
lugna honom gick jag i vattnet, sägande, att jag
skulle gä upp och hemta honom. „Här är jag,
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pappa", sade hän en liten stund derefter. Jag
gick, som jag trodde, mot stranden, men hade i
dess ställe sannolikt vändt rnig utåt floden.

„Här är min hand, mi när jag pappa", sade
min Birgers röst änyo, och dessa ord voro de
sista jag hörde frän honom. Ett litet plumsande

helt svagt blott hördes derefter och sedän
var det alldeles tyst omkring mig. Jag ropade
och simmade omkring, för att leta rätt på bar-
net, tili dess jag icke visste, hvar jag var och
sjelf skulle hafva drunknat, om man icke hört
minä rop och skyndat tili min räddning. Min
gosses lik hittades först flera dagar derefter, längt
frän stället. Frän den dagen bar det icke vä-

rit rnycket med mig. Yiljelöst lät jag föra mig
hit. Jag fruktade menniskors närhet, emedan
jag icke ville visa min sorg, och tälde derför icke
att nägon ledde mig. Heldre stadnade jag hein-
inä, innesluten i minä rum. Sä förgingo ätta är
de dystraste i min lefnad. Dä kom en gäng en
zigenare tili slottet och bad sä enträget att få
tala vid mig, att jag slutligen måste gifva vika.
Hän sade, att hän kunde gifva mig en trogen led-
sagare, som aldrig skulle pläga mig, och nämnde
ett orimligt pris. Jag gaf det, mest för att blifva
mannen qvitt.

Stackars, kare Rolf! Om jag hade betalt
hundradubbelt för dig, skulle du dock icke värit
uppskattad tili ditt värde. Under de tolf är det
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trogna djuret lefde hos mig, lemnade hän mig
aldrig. En moder kan icke varsammare leda
sitt barn än hän mig. Vid minsta tecken tili
fara varnade hän mig. Hän sockade när jag
led, och slickade min hand för att trösta mig.

När stackars Rolf dog, trodde jag, att jag
skulle blifva alldeles ensam tili min död, men
en ännu bättre tröst skulle skänkas mig. Gud
välsigne dig, Ingrid, för hvad du gör för mig!
Jag har länge stapplat på orden: „Herren gaf
och Herren tog, välsignadt väre Herrans narnn!“
Men högmod och tröghet ha uppehällit mig
du vill ju hjelpa mig att säga ut dem af fullt
hjerta!

12*
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11.

Yggdrasil.

Bland de mänga egendomliga sagor och sän-
ger vi ega frän vära hedniska förfäder, är mä-
hända Yggdrasilsmythen sagan om verldsträ-
det den mest storartade. Ehuru den nordi-
ska mythologiens bilder icke i allmänhet synas
hafva blifvit skapade, för att beteckna vissa med-
vetna begrepp, späras dock den efter upplysning
sökande anden i dessa bilder, hvilka just genom
deras sagolika dunkelhet aro sä betecknande för
den fidpnnkt dä de nppstodo. De af den tidens
folk, soin voro utrnstade tned starkare tankekraft
och lifligare faniasi an mängden, tolkade, enligt
vär uppfattning, genom dessa sagor den längtan
efter tydandet af naturens och menniskosinnets
underbara föi - eteelser, som börjat kampa med
okunnigheten.

Vi bifoga icke någon förklaring öfver Ygg-
drasilsmythen, ntan vilja blott söka framställa
den tydligt, i hopp att de af vära läsare, som
vilja nägot litet anstränga tankeförmägan, skola
fatta vär mening. För öfrigt fmnas icke nägra
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bestämda fakta som säga oss, att andemeningen
i denna saga är den vi antaga, utan stär det hvar
och en fritt att bilda sig en tanke derom.

Ordet Yggdrasil är sammansatt af ett af
Odens tillnamn Yggr (den grubblande) och drasill
(häst). Denna sammanställning hänsyftar pä en
gamma! sägen, att Oden under nio nätter hängt
pä verldsträdet.

Verldens beständ, säger sagan, beror af ett
träd af askslägtet, som uppkommit pä samma
gäng som verlden. I skapelsens morgon läg un-
der mutten den späda grodd, som akulle utveckla
sig tili detta underbara träd. Grodden sköt upp
och växte, sä att trädets krona nått himmelens
hvalf, och dess grenar utbreda sig öfver hela jor-
den. Trädet sväller af lifskraft. Ständigt grön-
skande är det fagert att skäda; nya knoppar och
blad framdrifvas alltjemt af safven, som i en oupp-
hörlig rörelse genoraströmmar stam och grenar.
Dess trenne rötter ha hanat sig väg tili dekällor
frän hvilka lifskraft, godt och ondt, flöda star-
kast. Den ena gär tili Midgärd, gudarnes och
menniskornas verld, tili Urdarbrunnen, lifvets
kalla, i hvars kristallklara vetten tvenne svanor
simma. Nornorna, ödets och tidens gudinnor,
Urd, Yerdander och Skuld, hvilka bestämma öf-
ver menniskornas lefnadslängd och ödhn, hafva
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der byggt sin sai, hvarest också gudarne sam-
las och hälla dorn.

Den andra roten gär tili Rimtussarnes (jät-
tarnes) yerld, tili kunskapens brunn, som egdes
af den vise jätten Mimer. Oden, gudarnes fader,
kommer hvarje morgon dit för att dricka, ocb
fär derigenom kunskap om allt, äfven ora det
onda, om jätteverldens raot gudarne fiendtliga
krafter. Men icke ens för Oden står kunskap
tili buds ulan mellangift, ty ban bar mäst gifva
sitt ena öga, för att fä dricka ur brunnen. Men-
niskorna åter bafva vunnit derpä, ty frän Odens
öga, som ftr gömdt i brunnen. letar sig en flod
med friskt, läskande, stärkande yatten: kunska-
pens flod, väg tili dem.

Den tredje roten gär tili Helbem, dödsriket,
tili förgängelsens brunn Hvergelmer. Roten gna-
ges der af den obygglige draken Nidhögg, hvil-
ken jemte en mängd andra ormar och skadedjur
bor i denna brunn. Detta är tili en del orsa-
ken tili det onda hvaraf trädet, ehuru det fram-
stär sä kraftfullt, synbart lider, ocb hvarför det
hvitnar pä ena sidan, der nägra grenar ocksä
börja vissna.

Menniskorna se icke den nöd trädet lider,
kanna icke alla de faror hvari det sväfvar, men
dessa aro icke mindre för det. I det stora trä-
det finnas lefvande väsenden, som tära ocb skada
det, ehu!'u menniskorna icke se dem. Trädets
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kromi gömmes i den blä luftrymden undan de
dödligas blickar, och deruppe ila i stäudig äflan
fyra hjortar frän gren tili gren, uppätande och
nedtramparnde knoppar och blad, hvilka dock
ständigt förnyas. Ratatösk är namnet pä ett ill-
fundigt, lismande litet väsende: en ekorre, näpen
och oskyldig nog tili sitt yttre, men opälitlig och
listig. Hans färg skiljer sig föga ellei- intetfrän
askens stam, hvilket, tillika med den utomordent-
liga suabbheten i hans rörelser, gör det nästan
omöjligt att taga reda pä hvarifrän hän komrner
och hvarthän hän styr kosan. Hans lömska be-
ställsamhet visar sig isynuerhet i den ifver hvar-
med hän förer hvarje ord som talas af en i askens
topp bosatt örn ned tili den onde Nidhögg i dju-
pet. Örnen skädar vida omkririg och vet myc-
ket; men hän ensam kan icke bota trädet. Hvem
skall göra det? Örnen betraktar och talar endast.
Detta är icke nog. Yid makt hälles trädet af
de tre Nornorna, hvilka dagligen osa öfver det
af Urdarbrunnens klara vatten, i hvilket en out-
tömlig lifskraft finnes nedlagd. Den underbara
vätskan genoinfar susande askens krona, och ned-
faller droppvis säsom regn och dagg, bringande
fruktbarhet ät jorden och rik välsignelse ät dess
bebyggare.
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