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verkstaden.
rt» [3-n-Q •£

f WDI ?
j> i|| U veten ej, kara barn, hvad alit Julgubben har att uträtta, när julen stun-

dar, för att kumia bereda julglädje åt alla de tusencle sinom tusende barn,
som med spänd väntan längta, att han skall komma tili dem. I tagen hans

/feX gåfvor emot, men I anen icke, huru mycken möda den vänlige gubben
p¥ gjort sig redan många veckor förut. I hafven ingen föreställning om, huru

fullt upp med arbete hans tjenare, de små jultomtarne, haft för att utföra alla
hans uppdrag och befallningar, alit för att bereda eder en glacl och lycklig jul.

Och när julen sedän är öfver och det sista julljuset brunnit ut på det sista
julträdet, då känner han sig så trött och längtar tili hvila. Han stiger då, lik en
pilgrim stödd på sin långa staf, ned i en djup grotta i berget, för att sofva ut i
lugn. Hvar denna grotta finnes, det vet ingen, och så bra kan det vara, ty eljes
kunde någon gå och störa honom långt förr, an julen nalkas. Omkring honom taga
äfven hans trötta tjenare, jultomtarne plats och sträcka ut sig kors och tvärs på
grottans mossbetäckta golf.

Snart hafva alla försjunkit i sömn. Djup tystnad herskar i den stora
grottan, soni endast svagt upplyses af en matt brinnande låga. Blott en af tje-
narene sofver ej. Han håller vakt, och effcer tjugufyra timmar, då morgonen gryr
öfver berget, går han tili hvila och lemnar vakten åt en annan. När detta har skett
trehundra gånger, blåser slutligen den vakthafvande i en silfverbasnn, och detta
är tecknet, att julen åter är i antåg och att derför alla måste vakna och gå tili
sitt arbete.

Hvad Jnlgubben drömmer under denna sin långa sömn, det kan ingen veta.
I alla fall drömmer han nog också derom, huru han nasta jul skall glädja alla sinä
små vänner, och så tänker han helt visst i drömmen ut nya julklapper, nya leksa-
ker och bilclerböcker o. s. v.

Nu hade julen åter kömmit och stod redan för dörren. Julgubben och hans
tjenare hade redan länge värit i fnll verksamhet. Men intet menskligt öga såg och
intet menskligt öra hörde något deraf, ty hvad julaftonen hemtar med sig, måste
vara en djup hemlighet.

En morgon det var endast några dagar före jul sade Julgubben åt
sinä tjenare, tomtarne: „Till verkstaden! Rören på er flmkt, ty i dag hafva vi



mycket att göra. Sågarne måste hvässas och yxorna slipas, ty i morgon gå vi ut
i skogen för att hugga julgranar. Och så hafva vi äfven att göra fotställningar åt
dem, och sådana behöfva vi många. Dessutom måste några af eder gå tili vårt för-
rådshus och taga fram kälkar och slädar, så att vi må kuuna få de friska granarna
välbehållna hem från skogen. Varen nu riktigt flitiga. Barnen skola tacka er sedän."

Alla tomtarne begåfvo sig nu ner i sin underjordiska verkstad, tili hvilken
en lång och smal remua i berget förde. En hvar tog sedän ihop med sitt arbete.
Den ena hvässade sågarne och raspade med sin hl af alla krafter mellan tänderna
på sågbladen, hvilket åstadkom ett öronskärande gnisslande. Två andra ombesörjde
yxornas slipning, och de vefvade på slipstenen så att gnistor flögo omkring. Några,
som lärt sig smedhandtverket, sysslade med att laga slädarne och göra nya sådana.
Det var ett timrande och hamrande, mån I tro! Andra, som förstodo sig på träar-
bete, buro fram bräcler, sågade af dem och gjorde kors tili julgransfötterna. Somliga
åter togo ned slädarne från ett förvaringsrum i berget, och det var ej något lätt
arbete; dertill behöfdes både rep och block.

När de sålunda rätt dugtigt hade arbetat en tid, beslöto de små männen

att hvila sig en stund och pusta ut, och dervid stälde de ut vaktposter för att un-

derrätta dem, när Julgubben skulle komma, då de åter skulle gå tili sitt arbete.
Den första stod långt uppe i bergsremnan, den andra stod vid grottans ingång, och
den tredje stod midt inne i grottan.

Knapt hade de hvilat några ögonblick, så ljöd plötsligt den första vaktens

rop: „han kommer;" Den andra vakten, soin ensam hörde det, höjde upp sinä ar-

mar och ropade vidare: „han kommer!" Den tredje vakten, som stod midt i grot-
tan, lade båda händerna tili mnnnen och ropade på sanoma sätt halfhögt ut mot
grottans innersta: „han kommer!"

Alla skyndade tili sitt arbete och i ett nu voro åter sågar, filar, hammare
och yxor i rörelse.

Långsamt och högtidligt steg Julgubben necl längs klipptrappan. Mecl en
enda blick i verkstaden såg han, att hvarje arbetare hade gjort sin pligt. Ett vän-
ligt leende drog sig då öfver hans ansigte och han sade: I ären flitiga, minä barn;
Det fröjdar mig. Nä,r i haiven slutat, så hvilen eder tills i morgon afton. I mor-

gon afton skola vi ut i skogen.







Julgubben och hans tomtar
O> -på. tili skogen.

) jlJy ■ omtarne hade arbetat hela natten och den derpå följande förmiddagen, för
att få alit i ordning tili dess de sknlle begifva sig tili skogen. Men sedän
togo de sig hvila, och detta unnade Julgubben dem af hjertat gerna. När
sedän qvällen inbröt och djupa skuggor sänkte sig öfver skog och dal,
tyckte han det vara tid att väcka de sofvande och bege sig tili arbetet.
Med en kloeka i venstra handen gick han tili tomtarnes hviloläger. En

lång stund stod han der och roade sig att se, huru godt de sofvo, och höra huru
de snarkade. Gerna hade han unnat dem att hvila ännu en stund, men tiden ha-
stade och julen var i antågande. Derför höjde han sin klocka och svängde den flere
gånger kraftigt i luften. Tomtarne sprungo upp som på kommando och skyndade
tili en frisk kalla, som rann längst inne i grottan. Der tvåttade de sömnen ur ögo-
nen och sedän skockade de sig alla kring sin husbonde.

„Barn", sade han tili dem med faderlig ton, „aftonstjernan tindrar redan
på den mörka himmelen och påminner oss om den stjerna, som de tre vise männen
från österlanden sågo och som ledde dem tili Bethlehem. Snart skall också månen
begynna sin stilla vandring och beströ de vida snöfälten på bergen och i dalarne
med millioner strålande diamanter. Ordnen eder derför nu tili aftåg. Det gäller
att i natt fälla julgranar, med hvilka vi skola glädja barnen på julaftonen. Förgä-
ten ej att taga med eder sågar, yxor, tåg, slädar och alit hvad vi kunna komma
att behöfva. Jag skall gå förut; foljen mig!"

Med dessa ord gick den gamle, hållande klockan i venstra handen och med
en lång vandringsstaf i den högra, förut och den trogna skaran följde honom.

Det var en härlig vinternatt. Den åldrige vinterkonungen kade strött ut
alla sinä skatter och uppbjudit hela sin trollmakt för att kläda naturen i en prakt-
full festdrägt, såsom det hör tili saken vid den stilla, men dock glada julhelgen.
Vägar och stigar, buskar och träd, bergskrefvor och klippstycken, alit prunkade i
hvit, gnistrancle snödrägt. Högt uppe strålade de klara stjernorna och vandrade må-
nen sin tysta stråt.

Alit detta verkade så högtidligt på Julgubben, att han bacl tomtarne sjunga
en af de många vackra sånger, de knnde. Detta lato de ej säga sig två gånger,



ty också på dem gjorde den tysta vinternatten ett upplyftande intryek. Snart hörde
man följande sång ljuda i nattens stillhet:

Snart är jnl i kvarje hus,
Snart så tändas juleljus,
Och kring gröna granen då
Dansa alla barnen små.

Gud ifrån sin ljtisa höjd
Sänder barnen julefröjd,
Och i kimlens sai också
Englarne tili juldans gå.

Var välkommen, helga qväll,
Tili de goda bamens tjäll.
Milde Jesus, kom också
Med din frid tili barnen små!

Härligt ljöd denna sång i den stilla vinternatten, och eko svarade borta bland
klipporna. Äfven Julgubben sjelf stämde in i sangen, och man hörde hans djupa
basröst genom de andra stämmorna.

Då sangen var slut, inträdde en djup tystnäd. Alla skredo tigande framåt
och voro försjunkna i tankar, som väckts af sangen.

Slutligen bröt en af tomtarne, som gick bredvid Julgubben med en såg un-
der armen, tystnaden och sade, blickancle upp: „Jag har nu tjenat hos dig i många
år och har anskaffat många julträd, men ännn vet jag ej rätt, hvarför man om
julen ställer just sådana i sitt rum. Förklara detta för mig."

„Svaret är lätt", sade Julgubben. „Om julen är alit lif i skogen dödt; en-
dast barrträden aro friska och gröna. Sålunda påminner oss granen om det eviga
lifvet hos Grud i himlen, som Jesus förkunnat för menniskorna. Derför taga de om
julen, då han töddes i Bethlehem, en grönskande gran in i rummet för att der-
igenom påminna sig om det lif, som aldrig dör."

„Och hvarför tänder mau ljus på dess grenar?"
„Genom deras klara lågor", svarade Julgubben, „upplyses rummet så vackert.

Denna klarhet påminner om den glådje det blef i himlen och på jorden, då Jesus
föddes."

Under elettä och dylika samtal gick tåget fram längs klippväggen och öfver
ängar och kullar, och snart anlände de tili den stora, snöklädda skogen.







Jularbete i skogen.

/: HM \är de anländt tili skogsbrynet, lät Jtdgubben dem göra hait. Alla tom-
tarne fingo nu uppställa sig i en rad, och arbetet förclelades noggrant mellan
dem. Tre af tomtarne, hvilka voro äldst, fingo i nppdrag att söka npp de

H/ vackraste och tili julträd lämpligaste granarna; andra skulle arbeta med
'|° sågen och yxan, några åter fästa fötter under granarna, och några andra
"*" släpa de fälda träden tilsammari.

Skogen, i hvilken de trädde in, var ej uteslutande barrskog, utan bestod af
björkar och ekar, blandade med nnga granar och tallar. Den erbjöd i sin vinter-
drägt en vacker anblick. På hvarje gren lågo flockar af snö, hvilka sågo ut som
mjuka dunbolster, och tili och med björkarnas och ekarnas kraftiga stammar voro
omgifna af den präktiga vinterdrägten, och öfver alit var det tyst och stilla och hög-
tidligt, som i en stor kyrka.

„Jag bar med afsigt", sade Julgubben, „ej valt någon sadan skog, som be-
står af endast granar och tallar, emedan träden der växa så tätt, att de hindras att
fullt utveckla sinä vackra, gröna kronor. Här i denna skog stå barrträden ensamma
för sig eller i små grupper och äro helt ståtliga att skåda. I veten ju att en julgran
skall vara yppig och väl växt, med vackra och jemna grenar, ty eljes duger den ej.
Och gån nu tili edert arbete!"

Tomtarne grepo im raskt verket an. Då hördes röster i skogen. Den ena
granen sade: „Tagen mig med! Jag är vacker ocli ståtlig, och man skall nog tycka
0111 mig. Men jag »kiille gerna vilja stå i ett palats för att se, lmru de rike fira
sin julafton." En annan sade: „Tagen mig med! Jag är också rak och vacker.
Men jag ville gerna stå i armodets liydda, för att bereda jnlglädje åt de fattiga barnen,
som ej liafva några gåfvor att vänta." En liten gran hördes säga: „Tagen mig
med, men fören mig tili det lilla Iniset i byn närä kyrkan; der känner man mig
redan, ty de små barnen der liafva i somras plockat smultron bland mossan vid min
fot, och de sntto of ta och hvilade sig i sknggan af minä gröna grenar. De skola
visst bli glada att se mig på julaftonen klädd i små, tindrande ljus." Ett annat
trädbad: „Tagen mig med och fören mig tili ett sjnkt barn. Jag viii stå vid dess
bädd och berätta, lmru Jesns var ett litet barn och låg i en krubba, och huru eng-



larne då stego ned från himlen och omgåfvo honom. Och då skall det sjuka barnet
glömma sinä plågor och firä en glad julaffcon."

Sålunda ville alla träden komma med. Endast en nng gran bad att få
stanna qvar: „låten mig vara orörd", sade den, „och gören mig intet illa. Se, jag
har ett litet fogelbo på minä grenar, hvilket en munter bofink bygde i fjol. . När
det blir vår, skall den lilla fogeln komma tillbaka, och den skulle sorja så mycket,
om den tunne sitfc treniga bo förstördt; låten mig derför blifva qvar!"

Tomtarne lade akt tili trädens önskningar och gjorde så, som de bådo om.
Och muntert ljödo nu yxhnggen i skogen, och sågbladens raspande och hammarenas
bultande hördes långt omkring. Det ena trädet effcer det andra böjde sig ned på
snön. Alla arbetade, så att svetten stod i pannan, och tili och med Jnlgnbben hade
fullt upp att göra; ty han tillfrågades ofta,' om det ena eller det andra trädet passade
tili julgran. Och han var mycket noga dermed. Var något träd- ej fuUkomligt rakt
och tadelfritt, sade han: „låt det stå; det fins nog vackrare!"

Ett tnngt arbete hade de, som skulle släpa träden tili slädarne, ty somliga
träd voro rätt stora och tanga; men ännumer kostade det på krafterna att skjuta
och draga de med träd lastade slädarne genom skogen ut tili skogsbrynet, der träden
sedän försågos med korsformiga fötter, så att de skulle kumia stå inne i rummet.
Det fordrades två eller tre maa tili hvarje släde och de hade fullt upp att göra, ej
blott med att iå slädarne fram, utan äfven med att halla emot, när det gick ned
för en backe.

Julgubben såg med stilla förnöjelse på det flitiga arbetet och berömcle de
outtröttliga arbetarene. „Det gläder mig," sade han tili dem, „att se er så flitiga.
Veten att hvarje er möda skall blifva en fröjd tili för tusende goda barn, som nu
med längtan vänta på den kara julen."

Sedän tillräckligt många granar blifvit fälda och alla slädar voro försedda
med höga låss, gaf Julgubben tecken tili hemfärd. Trötta och andtrutna kommo
tomtarne i daggryningen med sinä lass fram tili klippgrottan.







Julklapperna.

4 MM pj blott djupt inne i klippgrottan blefvo förberedelser tili julen vidtagna,
litan också högt oivan stjernorna hos de små engiarne. Redan here mana-
der före jul sutto de tillsamman och rådgjorde, huru de tänkte smyeka alit

3sl der nere på jorden, för att julen skulle blifva glad och lycklig.
Sedän flögo några af dem öfver ängen och skogen och tryekte

sv blommornas ögon tili, så att de skulle gå tili hvila och sofva godt, tills
våren åter skulle komma. En sadan brokig blomsterklädnad passade ej tili den
stilla julhelgen, menade engiarne, utan borde alit vara allvarligt, men vackert och
strålande på samma gång.

Andra englar drogo genom skogarne och drefvo foglarne bort, att alit skulle
vara högtidligt och stilla under julen, och endast menniskorna sjunga glada sånger
och klockoma ringa. „Om våren fån I komma åter", sade de åt foglarne, „och då
fån I sjunga och jubla af hjertans lust."

En annan skara englar gingo tili vinterkonungen och bjöd åt honom sinä
tjenster. Han kunde nog behöfva hjelp, mente ele, för att hinna få hela den vida
naturen klädd i högtidsskrud tili den heliga festen. Den gainle konungen tog med
glädje emot deras anbud, och snart voro de i full verksamhet. Somliga omspunno
qvistar och grenar med fransar af silfver, så att hvarje träd såg ut som en god fe
i högtidsskrud; anch'a hängde glittrande kristaller vid takrännorna, och hvar helst de
sågo en vattendroppe, förvandlade de den genast tili en silfverperla; några andra
englar befalde bäokarne, att ej mera plaska och brusa, för att ej störa den heliga
nattens stillhet, och då bäckarne hade svårt att halla sig tysta, satte englarne glas-
tak öfver dem, hvarpå alit blef lugnt och tyst.

När alit detta var uträttadt, vände engiarne tillbaka tili himlen och började
ställa i ordning alla de julklapper, som skulle utdelas bland barnen. De kommo
mycket vai i hog, huru lyckliga de sjelfve kade värit, då ele en gång voro små
jordiska barn ock julen koni med julljus och julklapper. Derför sysslade de nu både
dag och natt, för att ingen heller nu skulle bli utan, när julen instundade.

Det var riktigt en lust och glädje att se, hur flitigt och muntert de små

engiarne arbetade. Der sågades och höflades, der täljdes och svarfvades och hain-



rades, der limmades och klistrades och målades och syddes och virkades och brode-
rades. Dag och natt växte högen af julklapper alit större, och ju närmare jul det
led, dess flitigare rörde sig englarnes små händer.

Men också i klippgrottän hos tomtarne var lif och rörelse. Der stöptes
vaxljus, der kliptes flaggor och prydnader tili julgranarna, och der träddes äppel
och karameller på tråd, så att de skulle kumia hänga på träden.

Då slutligen alit var färdigt, sade Julgubben: „Nu är det tid att vi gå och
taga emot de julklapper, som englarne bestämt åt alla goda barn. Följen mig der-
för nu alla!"

När de kömmit ut från grottan på en öppen plats, vinkade Julgubben tre
gånger upp mot lumien, och då visade sig deruppe ljusa, glansande moln. På dessa
moln sväfvade englar, hvilka lato sinä julgåfvor i otalig mängdregna ner. Alit detta
skedde helt tyst och stilla, såsom bladen falla ned om hösten från trädens kronor.
Med innerlig glädje' och hjertlig tacksamhet blickade Julgubben upp mot lumien,
och tomtarne stodo helt förundrade och öfverraskade omkring honom. Men då de
längst borta sågo Jesus-barnet sjelft, likasom omstråladt af solljus, knäpte de ihop
sinä händer och sjöngo:

Helige G-uds son, o kom
Från din himmel tili oss ned,
Och. i hvarje menskobröst
Grjut försoning, fröjd och. fred.







Julklapperna lackas in.

i Jt>M l a vackra julklapperna fördes sedän tili klippgrottan. Hade barnen
nu kunnat kasta en blick det in ocli fått se ali denna härlighet, så skulle

jjuuj de visst tänkt, fulla af förundran: „hvilken af alla dessa sköna gåfvor skall
<°°> vai i morgon blifva min?"
1 Qvällen före julaftonen var inne. „I morgon ba vi jul!" jublade

alla barn! „i morgon komina julklapperna." Mången kunde ej sofva af
längtan o cli oro, ocli när sömnen ändtligen kom, instälde sig drömmarne ocli upp-
rullade för ögat en hei rikedom af de allra vackraste julklapper.

För Julgubben och hans tomtar återstod ännu mvcket att göra. Det gälde
nu att ordna, fördela ocli sorgfälligt inpacka alla de oräkneliga julklapperna. För-
delningen måste ske med den största samvetsgranhet, så att hvarje barn skulle få
de skänker, det förtjenat. Men för att kuuna veta, burn hvarje barn hade uppfört
sig under året och burn nitigt det hade värit i skolan, befalde Julgubben tomtarne
anskaffa barnens dagböcker. Tomtarne gjorde, som lian befalt, och snart såg mau
dem komina med stora högar af dagböcker, i blåa, gula, röda och gröna permar;
såväl det rikaste, som det fattigaste barns dagbok var med, tv en hvar skulle dömas
efter sin förtjenst. Julgubben satte sig nu på sin stol af ekträ, lät hemta fram dag-
böckerna en efter annan och såg noga igenom dem. Den, som nu gaf akt på hans
ansigte, skulle mvcket väl kunnat veta, bvad han fann i hvarje af böckerna. Ibland
drog sig nemligen ett vänligt leende öfver hans ansigte, ibland åter drog lian sin
panna i rynkor, ibland nickade lian helt förnöjd, ibland åter skakade han missnöjd
på bufvudet, alit som han såg att barnen hade värit flitiga och uppfört sig väl, eller
tröga och obeskedliga. Stundom hörde man också honom säga: „bra! bra!" eller:
„det der var en dugtig pojke!" eller: „en snäll liten flicka!" Derimellan hördes han
någon gåug äfven brumma ett „oj! oj! det der var inte riktigt bra"; eller något
dvlikt. Ibland kunde han tili och med helt förgrvmmad kasta en dagbok ifrån sig
på marken, såsom Moses gjorde med de två stentahorna.

När dagböckerna voro genomgångna, lades de i skilda högar. I den första
bögen lågo de böcker, i hvilka det fans endast berömliga vitsord; i den andra högen
lågo ele, i hvilka det fans nöjaktiga vitsord, i den tredje åter de med försvarliga,



och i den fjerde de som hade behjelpliga eller svaga. Alit effcer dagböckernas godhet
bestämde Julgubben nu, huru julklapperna skulle fördelas, ocb de flitigaste barnen
fingo de vackraste och flesta. Men äfven de barn, som värit tröga och obeskedliga,
blefvo ej heller alldeles glömda. „Kanske", sade Jitlgubbeii, „skola de derigenom
nasta år blifva flitigare och snällare, och besluta att göra sinä föräldrar och syskon
och den gamle Julgubben glädje."

Man kan tanka sig, att tomtarne hade händerna fulla med arbete. Vi be-
höfva endast kasta en blick på hiiden för att se, huru alla voro i tuli sysselsättning
och ingen fick sitta sysslolös. Somliga stodo på trappstegar och togo julklapperna
ned från klipporna. Den ena bar fram en mängd brokiga fanor, den andra stälde
i ordning stora korgar. Somliga hade åtagit sig att packa in julklapper för flickor,
andra åter julklapper för gossar. På hvarje färdig packad korg måste äfven med stora
bokstäfver skrifvas deus namn, som skulle få den, så att intet misstag skulle uppstå.

Sålunda såg man snart stora, fullpackade korgar med namnen Robert, Paul,
Frans, Richard, eller Lilli, Mimmi, Betty o. s. v., alla färdiga att skickas bort. Och
så var nu alit i ordning för julen. Julgubben och tomtarne hade arbetat hela natten
ända tili dess solen gick upp, och det gjorde de så gerna för de små, kara barnen,
hvilka under tiden lågo och sofvo godt i sinä varma båddar.

När den sista trumpeten och den sista dockan voro inpackade och alla jul-
klapper färdiga att bäras bort, sade Julgubben tili tomtarne: „fören nu först clag-
böckerna bort igen, och tagen eder sedän hvila, så att I ären färdiga i qväll att
med friska krafter fullborda vårt verk!"







Julaftonen i palatset.

:" ÅJ "° en heliga aftonen sänkte sig ned öfver jorden. När klockringningen, som

kallade tili aftonsång, slutat och den första stjernan visade sig på himlen,
begynte tomtarne sin verksamhet. Vi kumia ej följa med dem alla och se,
huru de utförde sitt uppdrag. Yi vilja derför kasta en blick in endast i
tvenne hus, och börja med en rik mans hem.

På en kulle stod en byggnad, som liknade ett palats, så stor och
präktig var den. Der bodde en rik köpmansfamilj med sinä fyra barn. Den tolfåriga
Ella, den tioåriga Robert, den sexåriga William och den femåriga Lisbeth voro snälla,
hjertegoda barn, så stilla, flitiga och lydiga, att deras föräldrar hade endast glädje
af dem. Dessa barn kunde derför vänta sig många vackra julklapper, och man
kunde se, att de redan på förhand gladde sig utomordentligt deröfver. De sutto i
barnkammaren omkring ett stort rundt borcl, alla festligt klädda, men bakom lås
och bom. Vid skymningens inbrott hade fadren läst dörren tili barnkammaren, som
låg strax bredvid den praktfulla salongen, och hade dervid sagt åt barnen, att de
skulle tåligt vänta, tili dess julbocken koni.

Ella tog fram ett perlbroderi, för att sysselsätta sig clermed, men arbetet
ville i clag alls ej gå. Snart märkte lion, att hon allcleles blanclat bort mönstret och
hade satt en svart perla, der det skulle vara en röd, och en blå, der det skulle vara
en gal. Ibland gick tråden af, ibland fälde lion en perla i golfvet. Hon var så
uppfyld af glad väntan på det, som skulle komina, att lion alls ej kunde arbeta.

Robert tog en bilderbok och ville läsa. Der stod många vackra och under-
bara sagor oin Åskungen, oin Snöhvit, oin De sju skräddarene o. s. v., och der fans
trefhga bilder tili alla dessa. Men ingen af sagorna kunde i dag roa honom soin

förr, och ej ens bilderna lockade honom. Hans tankar voro alit för mycket upp-
tagna af julklapperna, soin snart skulle komina.

Afven lilla William och syster Lisbeth sökte att sysselsätta sig på något
satt. William tog fram en ask med tennsoldatei' och Lisbeth lekte med sitt dock-
skåp, men för hvar femte minut frågade de, om ej granen redan skulle tändas. Slut-
ligen steg lilla William upp och gick tili fönstret för att se effcer, om ej julbocken
redan syntes derute. Och dervid klappade och bultade hans lilla hjerta just som en
hammare i bröstet.



Plötsligen ropade lian: „kom och se! Nu kommer julen! Se nu hur det lyser
klart der borta på himlen!"

„Du misstager dig, häre William", sade Ella, „det är rnånen, som går upp."
Efter en stuncl sade William åter: „Nu såg jag julgubben skymta förbi

fönstret. Nu kommer lian säkert. Jag såg alldeles tydligt lians hvita rock."
„Ack, kara du, det var bara snö, som blåste ned från taket", sade Robert.
Under det de fyra barnen sålunda inom lasta dörrar väntade på julens an-

komst, steg Julgubben med sinä tomter redan uppför kullens sluttning och nalkades
palatset. Det såg ut, som om en hei karavan hade dragit uppför den snöhöljda
kulien. Midt i den rymliga salongen uppstäldes sedän julgranen, och nu var det
riktigt en lust och glädje att se, med hvilken ifver och beliändighet tomtarne klädde
den och stälde alla julklapperna på sin plats.

Då julgranen var myeket stor och dertill ännu var stäld på ett bord, måste

tomtarne stiga upp på stegar för att räckas att fästa ljusen, daggorna och öfriga
vackra och goda saker på cless grenar. Tili och med de, som hade att pryda de
nedersta grenarne, måste stå på tå, för att räcka upp.

Sedän alla vaxljusen ja, ele voro visst sextio styeken voro påfästade,
kom ordningen tili äpplena och pepparkakorna, och de granna glaskulorna; pe.ppar-
kakorna voro formade som stjernor, ur, dockor, grisar, hästar, hunclar och andra ro-
liga figurer, som tittade fram öfver alit mellan de gröna grenarne.

Under det en del af tomtarne sålunda sysslade och pyssla.de med julgranen,
buro andra in julklapperna och ordnade elein på skilda bord för hvart och ett af
barnen. Bland annat buro de in en stor gunghäst åt William, och tomtarne tyckte
att det var lustigt, att hästen, som var bestämd att bära andra, nu sjelf blef buren.

Julgubben hade sinä ögon mecl öfverallt och såg tili, att alit blef ordentligt
oeli prydligt gjordt. När slutligen den sista pepparkaksgrisen var upphängd i graneh
och den sista julklappen stäld på sin plats, lät lian tända på luisen. Ack, hui- det
tindrade och lyste, alldeles som små stjernor. Det kuncle inte halva värit klarare
och ljusare bland herdarne i Bethlehem, clå ele sågo englarne komina ner från himmelen.

Knapt hade Julgubben mecl sinä tömtar försvunnit, så öppnades dörren tili
barnkammaren och mecl af giädje strålande ögon trädde barnen in i salen. Deras
öfverraskning ocb fröjd kan ingen skildra, men en hvar, som vet huru det går tili
om jnlen, kan nog fatta den ändå.







Julaftonen i kojan.

>3WB< en ensam by stod ei långt från kyrkan en hydda. I denna torftiga boning
>*& bodde fader Joakim, en fattig kolare, med sin hustru ocli sinä två barn,

Hans och Maria. De lefde i den största fattigclom ocli liade knappast mat
I Hgp för dagen. Men de" liade ett fromt ocli förnöjsamt sinne i sin fattigclom,
&c!7p® och livarje dag börjades ocli slutades med en varm bön tili Grud. DerfÖr

liade också Hans och| Maria blifVit tvenne snälla ocli goda barn, soin aldrig gjorde
sinä föräldrar sorg och bekymmer, och hvilka aldrig knotade och klagade, fastän
de mången gång fingo stilla sin hunger med endast en bit hårdt bröd.

Äfven i denna hydda herskade jnlaftonens frid. Barnen liade visserligen
inga julklapper att vänta sig, men de fröjdades stilla i sitt hjerta öfver aftonens
heliga och stora betydelse. När det blef mörkt, tähde modren den gamla bleck-
lampan och stälde den på bordet, som lion liade ffyttat närmare spiseln, och snart
sutto alla kring lampan. Padren stoppade sin sista tobak i kritpipan, och Hans
räckte honom en brinnande sticka att tända den med. Modren stickade strumpa,
och de båda barnen sutto på en bänk, med ryggen lutad mot spiseln.

„Barn", sade fadren, sedän lian fått sin pipa tänd, „vi hra i dag minnet
af vår frälsares födelse. I hela kristenheten herskar nn fröM och Ide rikas
hns brinna vackra i de gröna julträden, och alla, som kumia det, gifva
åt hvarandra vänliga julgåfVor. Vi kumia ej hafva något sådant, men kanske nasta
jul. Ni måste gifva er tili tåls och vänta så länge."

„Ett skola vi dock ej förgäta, sade modren. „Grud har gifvit oss helsa, och
detta är ändock den bästa julgåfvan."

Under det att den lilla familjen derpå satt kring eldbrasan och talade ora
frälsarens barndom, började kyrkklockorna ringa.

„Hör, klockorna ringa", sade ladren då. „De kalla oss tili Guds hus. Kom-
men, barn, och låtom oss gå att stämma in i englarnas sånger. Vi skola fira vår
julafton i den ljusa kyrkan; altaret med sinä vackra vaxljus skaU vara vårt julträd."

Snart voro alla iardiga att begifva sig af. Med psalmboken under annen
gick kolaren vid sin hustrus sida, och Hans, soin också bar en stor psalmbok, följde
efter med sin syster Maria, båda vai oinbonade och med vantar på händerna, ty
det var kalit clerute.



Knapt hacle de gått in genom kyrkporten, så kom Julgubben med sinä
tomtar gående längs landsvägen. En af tomtarne bar en jnlgran, fyra andra drogo
en släde, på hvilken två fullpackade korgar stodo. De öfrige buro handkorgar, som
också voro fylda med goda saker.

„Låt oss gå in i denna armodets hydda, sade Julgubben, då de kommo tili
det lilla huset. „Tänden julgranen derinne och läggen edra gåfVor dit. Under detta
tak bor en familj i fattigdom och bekymmer; inen det är rättskaffens folk; de bara,
likasom Job, sin lott med tålamod, och barnen aro goda och arbetsamma. Vi vilja
bereda dem en julglädje, sadan de ännn aldrig upplefvat."

Sagdt och gjordt. Efter några minuter strålade derinne en vacker jnlgran
och en mängd julklappar lågo på bord, stolar och bänkar i clen prydligaste ordning.
Der såg man varma vinterkläder, nya kängor, nllstrnmpor, äppel och nötter, lek-
saker, bilderböcker o. s. v. för barnen. Men också på föräldrarne hade Julgubben
tänkt. Eadren fick tobak och en ny pipa, och modren fick ett skålpund kaffe och
en påse gryn och en påse mjöl.

„Jag är säker derpå", sade Julgubben, då de åter lenmade hyddan, „att vi
här hafva beredt den största julgiädjen!"

Efter en timme kom kolaren med hustrun och barnen hem från kyrkan.
Huru förundrade de sig ej, när de redan på afstånd sågo att det sken ljus ifrån
hyddans fönster. De trodde redan, att elden kanske hade kömmit lös der inue.

Men hvem kan beskrifva deras glädje och förvåning, då de hunno hem och sågo
den strålande julgranen och de vackra julgåfvorna. Hvarifrån alit detta hade köm-
mit, visste de ej. Men förrän de rörde vid någon af gåfvorna, knäpte fader Joakim
sinä händer och sade:

„Låt oss tacka och bedja, ty ali god gåfva kommer ifrån Grud i höjden!"







Julglädje och julnattsdröm.
s*sBjf ■• ■ . ■
,' jJff§l? lockan slog 10 på aftonen, men ännu rådde glädje och fröjd i alla hem.
\°-\.A°-J Barnen behöfde ej denna dag gå och lägga sig så tidigt som vanligt, utan
j-.y*./'-o fingo vara uppe tili långt på natten och fröjda sig åt sinä julklapper.
'<sf\ Och det tog alit sin ticl; bilderböckerna skulle ses igenom, trumpeterna och

J4O
trummorna skulle pröfvas och de nya leksakerna beundras.

För den gamle, vänlige Julgubben var jularbetet clermed fullbor-
dadt. Trött och matt gick hau hem tili sin klippgrotta, elit småningom också tom-
tarne en efter annan infunno sig. Äfven på dem kunde mau tydligt se, att de voro
myeket trötta.

Då Julgubben såg alla tomtarne åter församlade omkring sig, bad han dem
taga plats och berättä, hyad de hade upplefvat. Då fick man höra mången nöjsam
och lustig historia, men också mången rörande tilldragelse. Den ene berättade, huru
en gosse, som hette Herman, hade i sin otålighet sprungit från den ena dörren tili
den andra och tittat genom nyckelhålen. En annan berättade, hurusom en gosse,
som visste med sig, att han ej hade värit riktigt flitig nnder året, började läsa och
skrifva med dubbel ihärdighet, ju mera det nalkades tili jul, för att sålnnda försöka
godtgöra sin försummelse, så att Julgubben ej alldeles skulle glömma honom. En
tredje berättade om en liten flicka, som hette Betty, och som satt vid sin sjuke brors
säng och gret och sade, att lion gerna ville vara utan julklapper, bara hennes bror
skulle blifva frisk igen. Andra åter talade om, huru barnen hade blifvit skrämda för
julbocken, fast de nog visste huru snäll och vänlig han var. En af tomtarne hade
träffat på en vänlig familj, der barnen skänkte några af sinä julklapper åt tvenne
fattiga barn, som bodde i samina gård.

Julgubben hörde med nöje på alla dessa skildringar. När tomtarne hade
slutat att berätta, sade han: „Ja det är underbart, huru alla barn fröjda sig åt julen.
Det ges ingen annan fest, hvarken påsken eller pingsten, hvarken födelsedagar eller
namnsdagar, ja inte en gång den vackra midsommaraftonen, som skulle kuuna jem-



föras med julen. Derför firas också julaftonen öfver alit på jorden. Tili och med
långt uppe i Eappland och i Amerikas skogar brinna julljus i den minsta koja, och
hvarje lrjerta fylles dervid af en ren och stilla glädje. Och äfven de äldre deltaga
i barnens fröjd och tanka med rörelse på, huru också de en gång värit små glada
och vånliga barn."

Vid dessa ord såg mau tydligt, huru de goda tomtarne blefvo rörda. Som-
liga förde sin afviga hand tili de små, gråblåa ögonen, för att torka bort en tår,
andra togo sig om skägget, liksoin för att låtsa, som om ej äfven de hade litet vått i
ögonvrån. Efter en kort stund sade Julgubben: „Nu, minä vänner, låtom oss gå
tili hvila, sedän vi fullbordat vårt verk. Nu hafva ljusen i granarna redan brunnit
ut och alla barnen sofva på sin fröjd, några med sin käraste julklapp bredvid sig.
Hafven tack för edra tjenster, och sofven godt! God natt!"

„Gk>d natt, god natt, du kara Julgubbe!" ropade tomtarne. Snart blef det
tyst och stilla i klippgrottan. En hvar sökte åt sig en beqväm plats och lade sig
att sofva. Blott Julgubben låg ännu vaken en stund och genomgick i tankarne
aftonens tilldragelser. Slutligen sonmade också han.

Knapt hade lian somnat, förrän en härlig drömbild gick nnn för hans själ.
Han såg framför sig en hei mängd ståtliga julgranar och omkring dem voro försam-
lade lmndradetals barn, gossar och flickor, klädda i festdrägt. Ur allas ansigten
lyste den inneiiigaste giädje och barnslig lycka. En skara flickor dansade kring jul-
granarna och sjöng:

Vaokra, gröna julgran du,
Hur i ljus du strålar nu!
Hvarje qvist ett äppel bar,
Karameller lysa der.
I den vida verlden är

Ingen gran som du oss kär!

Midt under sangen ljödo trumpeter, pipor, karmonikor, fioler och trummor,
sora gossarne med ali kraft bearbetade. Ora denna musik också var något bullrande,
så var den likväl särdeles nöjsam, ty i den ljöd barnens glada jnlefröjd. För den
drömmande Julgubben var detta en riktigt ljuflig och vacker musik, som fröjdade
hans gamla lrjerta och framlockäde ett gladt leende på hans skäggiga ansigte. Det
roade honom obeskrifligt att se, huru en hvar af barnen hade iatt den julklapp, det
nrest tyckte ora. Haa såg två gossar, soin voro ifrigt sysselsatte med att se i en
bilderbok. Tili venster om dem roade sig en annan med sin snurra. En liten soh
dat stod samvetsgrant på post utanför sin skyllerknr, under det att en annan svängde
sin officerssabel i luften, liksoin ville hau hugga in på fienden. En gosse stoltserade
med sin fana, en annan lade an på en hare med sin pilbössa, och en tredje galop-
perade fram på sin ridhäst. Lilla Hedvig förde sin docka ut att spatsera och Anna



dansade en poika med sin. Eugeni målade vid sitt staffli, under det att Augusta
kokade litet te i sitt nya kök för dockornas främmande.

Julgubben drömde länge ocli hans ansigte blef dervid alit nöjdare och
gladare. Slutligen tyckte lian sig höra en stilla, silfverren sång: „Ära väre Grud 1

höjden och frid och fröjd på jorden!" Och drömbilden försvann då soin ett aflägset
ljussken, och Julgubben sonmade djupt in, för att ej vakna förr an nasta jul
åter nalkas.
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