










Huru Hans sålde smöret, tappade pengarne,
men fann ly ekan.

(Sid. 187.) !
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Föror d.

Dessa sagor ha, tili stor del, ursprungligen
värit publicerade i ett par barntidningar i Fin-
land. Samlade utkommo de i bokform första

gången i Helsingfors 1877. Tillökt med några
nya historier och illustrerad af Carl Larsson,
utgifves nu denna andra upplaga i Stockholm,
hvarjämte en dansk öfversättning deraf ut-

kommer i Köpenhamn på den Gyldendalske
Boghandels förlag.

Författaren har företrädesvis valt folksagan
tili förebild för sinä berättelser. Men då tvenne

af dem meddelats i en i Norge utgifven samling
folkäfventyr frän särskilda länder såsom prof

på finska folksagor, torde förtjena anmärkas,
att här föreliggande srnå historier icke aro

några bearbetade folksagor, utan hemtade ur

undertecknads egen fatabur.



Ett undantag härifrån är dock »Huru hästen

gick att söka nattqvarter». Det är en gammal
finsk folksaga och icke, såsom nägon kunde

tro, en imitation efter bröderna Grimms »Bremer

Stadtmusikanten», med hvilken den bar en viss

likhet. Redan pä slutet af sjuttonhundratalet
hörde min far såsom liten gosse den berättas

af sin informator i Kangasniemi, och varianter
af den bar sedermera upptecknats äfven annor-

städes i Savolaks.
De i »Knekten och hans betjent» före-

kommande trollformlerna aro verkliga kraftord
och besvärjelser, tagna frän ett i Kittilä lapp-
mark 1819 påträffadt urgammalt, kuriöst manu-

skript, och de i samma saga anförda räknings-
sätten brukas allmänt i Sverige och Finland

af barn vid deras lekar.
Stockholm i augusti 1885.

H. v. B.



Huru hästen gick att söka nattqvarter,

ästen gick en gång att söka natt-
qvarter. Hela dagen hade lian
betat ensam i hagen, men mot
aftonen hade hän fått ledsamt och
hoppat öfver gärdesgården, Nu

gick hän sakta framåt landsvägen, för att se
åt, hvar hän kunde tillbringa natten.

Bäst som hän gick, mötte hän en hund.
»Hvart skall du hän, kara van?» frågade

hästen.
»Att söka nattqvarter,» svarade hunden.
»Det är också min afsigt,» sade hästen,

»vi kunna ju göra sällskap.»
»Ja, hvarför inte?» svarade hunden. Och

sä gick hästen förut och hunden följde efter.
När de hade gått ett stycke, mötte de

en katt.
Becker, Sagor. i
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»Hvart skall du ta vägen, kissemisse?»
frågade hästen.

»Att söka nattqvarter,» svarade kätten.
»Då kan du jukomma med oss,» sade hästen.
»Ja, jag vet ingenting, som hindrar,» sade

kätten. Och så vandrade de tillsammans vidare:
först gick hästen, och sä kom hunden, och så
kom kätten.

De hade icke gätt långt, innan de mötte

ett par gäss.
»Hvart skall herr och fru Gås gå som

längst?» frågade hästen.
»Att söka nattqvarter,» svarade gässen.
»Då kunna vi ju följas åt,» sade hästen.
»Ja, det är icke oss emot,» svarade gässen.

Och så gick hästen förut, och så gick hunden,
och sä gick kätten, och så kommo gässen.

Efter att ha gått ett stycke, mötte de en
tupp och en höna.

»Hvart skall herrskapet så sent?» frågade
hästen. « .

»Att söka nattqvarter,» svarade hönsen.
»Då kunna vi ju gå i sällskap med hvar-

andra,» sade hästen.
»Ja, det är alltid trefligare än att gå en-

sam,» svarade hönsen. Och först gick hästen,
och så gick hunden, och så gick kätten, och
så kommo gässen, och sist trippade tuppen
och hönan.





Huru hästen, gick att söka nattqvarter.



Nu började det att skymma. Tunga ooh Stora
hängde moinen på himmelen och spådde regn.

Dä kom der en liten ekorre springande
längs trädqvistarne vid sidan af vägen.

»Hvart bar du sä brådt, kära van,» frägade
hästen.

»Att söka nattqvarter,» svarade ekorren.
. »Just som vi andra också! Vi kunna ju

alla göra sällskap,» sade hästen.
»Ja, det gär an,» svarade ekorren. Och

så gick hästen först, och så gick hunden, och
så gick kätten, och så gingo gässen, och sä
kommo hönsen, och sist hoppade ekorren.

Vägen ledde genom en ödslig tall-mo. Vid
ändan af mon låg en by. Här tittade hästen
in 1 första gård och frågade om hän och hans
följeslagare kunde få låna hus öfver natten.

»Nej, här fås icke nattqvarter! Gå tili
grannas!» svarade man.

Men när de kommo dit, erhöllo de samma
svar:

»Nej, här fås icke nattqvarter! Gå tili
grannas!»

Och så svarades dem hela raden utför.
Ingen ville emottaga dem. Slutligen sade värden
i den sista gården:

»I byn fins icke rum för er. Men der borta
vid skogsbrynet står en ensam, förfallen stuga.
I stugan bor en trollkarl, och der kumien I
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IIURU IJÄSTEN GICK ATT SOK A NATTQVARTRR.4

efter bästa behag inqvartera er, ty hän är säilän
hemma.»

Nu var det redan nästan alldeles mörkt,
och en och annan regndroppe begynte falla.
Kätten fruktade att bli våt om fötterna, och
tuppen var rädd att bli hes tili morgondagen.
Det var ej annat råd än att gå och se åt, om
man kunde få tak öfver hufvudet i den förfallna
stugan vid skogsbrynet.

När hästen och hans följeslagare kommo
dit, funno de fönsterluckorna stängda och klinkan
för dörren.

»Här är ingen hemma, här slå vi oss ned,»
sade hästen och sköt med nosen klinkan ät
sidan, så att dörren gick upp.

Förnöjda stego de in, och hvar och en
gjorde det så beqvämt åt sig som möjligt.

»Men det skola vi komma öfverens om,
att vi inte trampa hvarandra på fötterna,» sade
tuppen tili hästen.

Ja, kätten klef upp i spisen och bäddade
ät sig i den mjuka askan, gässen togo plats
under bänken, ekorren hoppade upp på kroken
bredvid fönstret, hönsen satte sig på stängen
mellan sparrarne i taket, hunden lade sig under
bordet, och hästen borta vid dörren.

Midt i natten, när alla utom kätten sofvo,
koni trollkarlen hem, Der ute var det ett
rysligt väder: det var beckmörkt, blåsten pep
och regnet stod som spö i backen. Hän hade



värit ute för att trolla och hade ingen aning
om, att huset var fullt af främmande.

Helt tyst trädde hän in och gick fram tili
spisen, der hän såg kattens ögon lysa i mörkret.
Hän trodde att det var två eldkol och lutade
sig ned och blåste pä dem, för att tända en
sticka. Men då spottade och fräste kätten och
klöste honom i ansigtet.

»Uj, uj! Det är svärmor min, som går
igen. Jag känner henne pä tagen,» tänkte hän
och satte sig förskräckt ner på bänken.

Men då vaknade gässen och knepo honom
i vadorna.

»Det är skräddaren, som gömt sig under
bänken och nyper mig med saxen, för att jag
sagt att hän skörtar upp kunderna sinä,» tänkte
hän och flyttade sig tili fönstret.

Men då bet ekorren honom i orat.
»Det är skomakaren, som sticker mig med

sylen, för att jag sagt att hän skär för breda
remmar ur andras hud,» tänkte hän och makade
sig längre bort, tili bordet.

Men då högg hunden honom i smalbenen.
»Jo, det fattades bara!» pustade lian. »Der

är länsman! Det har jagför minä fuffens’ skull.»
Nu vaknade äfven hönsen, och tuppen

flaxade med vingarne och gol. Men i sin
vånda tyckte trollkarlen, att det var mäster-
mannen, som ropade:

Hugg kroken i *na och drag hiL!
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Och hufvudstupa rusade hän på dörren.
Men i detsamma gaf hästen honom en spark,
så att hän flög utför trapporna.

»Det anade mig!» sade trollkarlen.
Och med hjertat i halsgropen sprang hän

det fortaste hän kunde tili byn och berättade
hvad som händt. Men folket bara skrattade
åt honom och tyckte att det var just rätt och
lagom.

Tili stugan vågade hän sig aldrig mera,
och med trolla var det slut.

Men hästen och hunden och kätten och
gässen och hönsen och ekorren voro så belåtna
med sitt nattqvarter, att de beslöto reparera
stugan och göra den tili sitt högqvarter. Och
der bo de som goda vänner ännu i dag. Den,
som ej tror det, kan sjelf helsa på dem. Vägen
är icke villsam. Först går man åt höger och
sedän åt venster och så rakt fram. Stugan
käns lätt igen. Hon är grå med hvita fönster-
poster och röd dörr. Tätt invid växer en gran.
I fönstret sitter kätten, påtrappan ligger hunden,
på backen betar hästen, gässen vandra vid
dikeskanten, ekorren klättrar i grantopparna
och hönsen krafsa på sophögen.

6 HUHU lIÄSTEN GICK ATT SÖKA NATTQVARTER.



Starke Matti.

et var en gång en herreman, soin var
så rik, att hän ej visste, hvar lian
skulle göra af med alla sinä pengar;
men hän var så girig, att om hän
gaf ut en skilling, ville lian strax

ha en claler igen. Hän läste in sinä pengar i
en stor kista, och hängde sju hänglås för, och
om nätterna gick lian sjelf utanför byggningen
och skälde som en bandhund, ty lian hade nu
icke råd att hålla sig hund, kan tänka.

Men så hände det en gång, att hän skulle
städsla sig en dräng, och då måste hän ut på
långresa, för i hemtrakten kunde hän icke linna
någon, som ville tjena hos honom. Hän spände
derför hästen för släden och begaf sig af.

Då hän kom tili första gård i grannsocknen,
band lian hästen vid trappan och gick in i
stugan. Vid ändan af bordet satt husbonden,



och på begge sidor om honom satt den ene
unga, raska karien efter den andre, och alla
sågo de ut att vara goda arbetskarlar.

»Är här någon, som vill taga tjenst soin
gärdsdräng hos mig?» frågade herremannen.

Nej, det var då ingen som ville, ty man
hade nog hört talas om, hurudan kari hän var.

Då nu ingen svarade, så sade husbonden
tili slut, att det låg en främmande kari borta
pä ngnen; kanske hän ville taga tjenst.

»Hveni är det då?» frågade herremannen.
Ja, det kunde då icke husbonden svara

nägot på; hän visste bara att hän hette Matti
och hade kömmit vandrande hit för en stund
sedän och lagt sig upp på ugnen med det
samma. »Men ni kan ju spörja honom sjelf,»
sade bonden och ropade på Matti.

»Vänta litet! vänta litet!» hördes nu en
sömnig röst bakom ugnen, och ner klef der
en sotig kari, med luggen hängande i pannan,
och begynte sträcka på sig och gäspa. Men
stor och stark var hän, det kunde man se.

»Har du lust att bli gårdsdräng hos mig?»
sade herremannen.

»Äh nej! Lust har jag då inte,» svarade
Matti, »men jag kunde väl fresta på likafullt,
om vi bara blefve ense om lönen.»

»Hvad lön fordrar du då?» frågade herre-
mannen.
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»Åh, jag får väl mat och kläder, soin de
andra drängarne, och när jag så har tjent ett
är, vill jag ej ha annan lön, än att jag får
lof att knäppa er på näsan en gångv

»Sicken en oförskämd slyngel!» utbrast
herremannen och reste sinä färde, i tanke att
annorstäds ha bättre lycka.

Då hän koin tili närmsta gård, gick det
alldeles soin på förra stället. Ingen ville taga
tjenst hos honom, för man hade hört talas om,
huru girig hän var. Men så sade husbonden, att
borta på ugnen låg en kari, som hade kömmit
in för en liten stund sedän. Kanske hän ville
taga tjenst hos herremannen. »Men ni kan
fråga honom sjelf,» sade bonden, och ropade
på Matti, som låg bakom spisen.

»Vänta litet! vänta litet!» svarade Matti
och började att sträcka på sig och gäspa, och
så koin hän fram, sömnig och sotig, med luggen
ned i pannan.

Herremannen frågade, om Matti ville taga
tjenst som gårdsdräng och fick samma svar
som förra gången. Matti ville ha mat och
kläder och få lof att knäppa herra på näsan
en gång, när hän hade tjent ett år.

Förargad reste herremannen tili nasta gård.
Men ocksä här hände honom det samma

som på de begge andra ställena. Ingen ville
träda i hans tjenst, utom en nyss tili gården
anländ främmande kari, hvilken hette Matti
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och i lön begärde att vid ärets siat fä knäppa
honom en gång på näsan.

Nu tyckte herremannen att hän hade rest
långt och länge nog, och sä begynte hän att
tanka öfver, att Matti nog blefve en billig
gårdsdräng ändå. Och när hän kunde spara
in hela årslönen, mente hän, sä kunde hän väl
tåla att Matti en gång gaf honom en knäpp
pä näsan.

Och så städslade hän Matti och satte sig
i släden ffch sade att Matti kunde få stä bakpå
medarne, och det bar af tili herrgården.

Följande dag infann sig Matti hos hus-
bonden och frågade, hvad denne befalde att
hän skulle företaga sig.

Husbonden gapade förvånad på honom
och ville ej tro sinä ögon; den nyss så late
och sotige Matti nu helt snygg och ren,
sömnigheten var liksom bortblåst. Hvad man
uppdrog åt honom att göra, utförde hän flinkt
och raskt, huru svårt och tungt arbete honom
än förelades. Den nye tjenaren uträttade ensam
lika mycket som gärdens alla andra drängar
tillsammantagna. Och aldrig knotade hän, huru
ondt hän än slet och huru hårda och orättvisa
beskyllningar hän än fick uppbära. Den snåle
herremannen riktigt gladde sig att för så godt
köp ha fått sig en så dugtig och stark dräng.

Vintern gick och våren kom, och alltid var
Matti lika hurtig och oförtruten. Men när
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sommaren inföll och Mattis styrka blef allt
förundransvärdare, började husbonden draga
sig tili minnes sitt löfte, att Matti vid årets
slut skulle få knäppa honom på näsan och blef
ängslig tili mods. Och hän begynte fundera
ut något medel att i tid göra sig af med Matti.

»Hör på, du!» sade hän en dag tili Matti
och tog på sig sitt blidaste ansigte, »du kan
just gå tili ängen och drifva hem fåren. Tag
vägkost med dig! vägen är lång.» *

Ja, det skulle då Matti göra, och så gick
hän åstad. Under vägen lagade hän hvarje-
handa smått, som behöfde hjelpas upp på
egorna; än stack hän in en ny stör i någon
lutande gärdesgård, än ryckte hän upp någon
videbuske från ängen; men inga fär kunde hän
finna. Slutligen satte hän sig ned bredvid en
lada, för att smaka på vägkosten, ehuru hän
tyckte, att det var liksom litet smolk i mjölken.
Med ens hörde hän ett hiskligt tjut bakom
ladan, och fram kom der rusande en skock
glupande, utsvultna vargar, som ville siitä honom
i tusen stycken. »Ahå! är det sädana får!»
sade Matti och bröt af en ung gran och dref
med den alla gråbenen hem tili herrgärden och
stängde in dem i fårahuset.

»Nu äro fåren hemma,» sade hän åt hus-
bonden.

Då herremannen kom och tittade genom
fårhusdörren, hade hän så när tallit på näsan
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midt i vargskocken, så hapen blef hän. Men
hän lät ingenting märkä, utan klappade Matti
på axeln och sade:

»Det var väl uträttadt ärende! I morgon
får du gå ut i hagen och hemta hem hästen
också.»

Ja, det skulle då Matti göra. Hän lade i
väg med betslet på armen, men huru hän än
sökte, någon häst kunde hän icke finna. Då
tyckte hän att hän kunde hvila sig litet och
satte sig ner vid kanten af ett kärr, tittade
framför sig och fann att der låg en hund be-
grafven. I det samma prasslade det i buskarne
bakom honom; hän hörde ett doft brummande,
och då hän såg sig om, stod der en stor, raggig
björn med brinnande ögon och uppspärradt
gap just färdig att kasta sig öfver honom.
»Jaså, är det en sådan häst!» sade Matti, nappade
nalle i pelsen, satte betslet i rnunnen på honom
och hoppade upp på ryggen, hvarefter hän red
hem och band besten fast i stallet.

Se så! nu är hästen hemma,» sade Matti.
När nu husbonden kom och såg björnen

i spiltan, blef hän hvit som ett lärft i ansigtet,
men klappade Matti ännu vänligare både på
axeln och på sidorna och sade:

»Du är mig just en riktig baddare, dig
kan man använda i förtroende-uppdrag. Långt
bort i skogen på andra sidan kärret är ett berg,
och i det berget bor ett rå, som är skyldigt
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mig pengar. Förgäfves har jag kräft honom
Hera gänger, men nu vill jag ej vänta längre.
Gå du i morgon tili bergsrået och säg att jag
sändt dig för att heruta pengarne. Men tag
en säck med dig, så att du kan få alltsammans
med dig på en gång.»

Ja bevars, det skulle då Matti göra, och
följande dag vandrade hän öfver ängar och
mossar med en stor säck under armen bort
tili utskogen. Knapt gaf hän sig tid att
plocka ens ett blåbär under färden; hän bara
gick framåt. Och så kom hän tili berget, der
rået bodde. Rundt omkring växte höga, gamla
furor, sora kastade en dyster skugga öfver
trakten. Man kunde riktigt bli hemsk tili mods
att vara der allena i den djupa vildmarken, så
ödsligt och tyst var der. Det enda tecken tili
lif, Matti såg, var ett par ugglor i mossen.
Men Matti gick obekymrad fram och bultade
på berget.

»Hvem vågar störa mig midt i min middags-
lur?» ropade en ilsken stämma inifrån berget.

»Ah, det är bara jag,» svarade Matti, »jag
kommer för att hemta pengarne, som ni är
skyldig.»

»Hvad pratar du för slag! Jag är icke
skyldig ens ett runstycke!» röt trollet, och
sant sade det, ty husbonden hade ju skickat
Matti dit, bara för att trollet skulle göra ända
på honom.
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Men Matti mente tro på, att bergsräet
fick allt punga ut med pengarne ändå, för haa
ville icke komma hera, utan att haa fullgjort
sitt äreade.

Det der var mer aa ett bergsrå kunde
fördraga. Det bullrade och brakade i bergets
iaaaamäte, så att steahällea remaade och flisoraa
röko Matti ora öroaea, och ur skrefvaa kora
bergsrået framspriagaade, yrvaket raed aatt-
raössaa i haadea, argt som ea getiag.

»Jag skall ge dig peagar, jag!» skrek det
och flög fräsaade soai ea katt Matti i håret.

»Sakta, sakta, raia gubbe lilla! eljest kora-
aier du i påsea,» sade Matti och grep bergsrået
i aackea. Nej, så det sprattlade, sä det faös
och sparkade! Mea i påsea måste det äadå.
Och sä kaöt Matti tili baadet, släagde säckea
på ryggea och vaadrade hem.

Der hearraa hade herreraaaaea gått och
satt sig på loftsvalea, hvarifråa haa hade ea
vidsträckt utsigt öfver fältea ruadt orakriag.
Saål och kaarrig satt haa der och lurade på,
hara haas fattiga uaderhafvaade trälade och
stretade i sitt aaletes svett, för att öka haas
rikedomar.

»Dea der Matti har äadå värit mig tili
aiycken aytta uader året,» sade haa för sig
sjelf, »mea så aär hade det också gält lifvet
för mig, om jag icke värit hoaom för slug.»
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Starke Matti





Men just i det samma koin Matti fratn ur
skogsbrynet med säcken på ryggen.

»Kors i alla dar!» skrek husbonden och
skuttade högt tili af förskräckelse. Och ett
riktigt underverk var det, att hän ej damp
pladask ned från loftet och bröt nackenafsig;
så hastigt kom hän ned derifrån. Lemnande
allt hvad hän egde och hade i sticket, lomade
hän af, bort från gods och gård,* undan för
Matti, så att kasketten vickade och rockskörten
fladdrade i vädret.

Då Matti kom tili herrgärden och fann
att husbonden rymt, öppnade hän stalldörren
för nalle och gråbenen, löste på säckbandet
och sade åt trollet:

»Gör dig liten hu, din kaxe, så slipper du!
Med dig har jag ingenting obytt. Res, både
med häst och får, så långt vägen räcker!»

Och det behöfde hän inte säga två gånger.
Derefter ringde hän i dagsverksklockan,

så att det hördes rundt kring egorna och alla
godsets underhafvande skyndade tili - gården.
När nu Matti berättade dem, att de sluppit
sin eläke husbonde, blef det en fröjd och ett
jubel. Gossar och flickor togo sig en svängom
i den tomma herrgårdsbyggningen, och Matti
satte sig på husbondens gamla kista med de
sju hänglåsen och stampade takten; och då
glädjen stod högst i taket, gaf hän kistskrället
en spark, så att bottnen flög ut och alla hus-
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bondens blanka silfverpengar trillade på golfvet.
Nu var det bara att plocka upp; ty alltifrän
rättaren ända ner tili hönsgumman hade ingen
fått ut sin lön på långliga tider. Men sjelf tog
Matti ingenting för sig, ooh när det öfriga
tjenstefoiket undrade, hvarför icke Matti äfven
ville ha sin andel af pengarne, skakade hän
bara på hufvudet och sade:

»Nej! min sak är att knäppa herrn på
näsan; det var min utlofvade lön, och jag skall
nog kräfva ut den. Farväl med er!»

Och så drog Matti ut i vida verlden för
att söka upp husbonden.

Efter att ha vandrat någon tid, kom hän
ned tili hafsstranden. Ute på fjärden såg hän
en stor farkost, och i den satt en kari och
metade. Men det var intet vanligt metspö,
som hän hade. Spöet utgjordes af ett väldigt
mastträd' och refven bestod afett tjockt ankartåg.

»Det är en kari, det!» tänkte Matti. »Det
kunde just vara roligt, att göra hans bekant-
skap. Hän tycks vara af mitt skrot och koni. »

Och sä nickade Matti åt honom och ropade
honom an:

»Hallå!»
»Hallå! hallå!» svarade denne med dänande

röst, »jag är litet grof och härd i målet, jag.»
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»Sä är jag ocksä!» svarade Matti sä det
ekade bland bergen. »Hvad är du för en?»

»Jo, Ja g är Askare, jag, och håller pä att
meta hvaiAskar; men hvem är du?»

»Folket kallar mig för Starke Matti,» gen-
mälde Matti. »Jag bar för ro skull tjenat ett
är hos en riktig snålvarg ti 11 husbonde mot
löfte att vid årets slut få knäppa honom pä
näsan. Men gunstig herrn tog tili fötters, och
nu är jag stadd på vandring för att söka upp
honom och kräfva ut min lön. Tycker du
som jag, så kunde vi just bli kamrater.»

»Det går an!» sade Askaren. »Det nappar
ej i dag. Vänta litet, så ror jag i land och
gör dig sällskap. Det lyster mig att se, huru
du reder dig med din snåle husbonde.»

Och sä virade Askaren refvenkring metspöet,
lade det ned i båten, rodde med ett par dugtiga
ärtag i land, drog upp båten på stranden och
vandrade af tillsammans med Starke Matti.

De hade icke gått långt, innan de sågo
ett besynnerligt, stort, rundt föremål, som
glimmande i solskenet kom styrande emot dem
från en sidoväg.

»Hvad kan det vara för slag?» sade Starke
Matti.

»Ja, låt oss se!» svarade Askaren; och de
stannade, för att låta undertinget komma litet
närmare. Dä märkte de att det var en kraftigt
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bygd, axelbred man, som hade på sitt hufvud
en stor, blankskurad koppargryta. Den var sä
stor och tung just som en bryggpanna, men
mannen bar den så lätt, som om det bara hade
värit ett äggskal.

»Den der gossen är visst jemnstark med
oss,» sade Askaren.

»Ja, det ser sä ut,» svarade Matti. »Jag
har just lust att fräga honom, om hän vill bli
kamrat tili oss.»

»Ja, gör det!» sade Askaren. Och sä lyfte
Matti artigt på mössan och frågade:

»Hvad är du för en?»
»Jo, jag är kopparslagare, jag,» svarade

mannen och svängde på grytan, för att vara
lika artig tillbaka, »men hvilka ären I?»

»Mig kallar folket för Starke Matti, och
hän här är Askare. Har du samma väg som
vi, så kunde vi ju göra sällskap.»

Det hade kopparslagaren icke något emot,
och så vandrade alla tre förtroligt vägen framåt
och berättade för hvarandra sinä lefnadsöden.
Men det blefve nu för vidlyftigt att här tala
om, hvad de allt, en och hvar, hade sett och
erfarit.

Solen stod redan högt på himmelen, när
Starke Matti slutligen sade:

»Huru vore det, om vi nu skulle göra hait
och äta middag?»
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»Ja, det vore en skön sak,» svarade de
bäda andra. Låt oss gå in i skogen ett stycke,
så ha vi det angenämare.»

Förslaget antogs, och de kommo tili en
vacker, grön äng, omgifven af doftande ung-
skog. Midt på ängen stod en lummig häng-
björk, och vid dess fot % var en klar kalla.

»Här är oss godt att vara!» tyckte de alla
tre, och så begåfvo de sig in i skogen och
samlade bränsle, hvarefter de gjorde upp en
muntert sprakande brasa bredvid källan och
satte kopparslagarens kittel pä elden.

»Nu kan kopparslagaren stanna här och
fylla grytan med vatten och passa på elden,
medan Askaren och jag gå och se oss om efter
något att äta,» sade Starke Matti.

Det voro de andra med om; och så gingo
Askaren och Starke Matti hvar sin väg, för att
fånga litet Ask och vildt, och kopparslagaren
stannade qvar och fylde kitteln med vatten frän
källan. Men det var ett förunderligt vatten. Ju
mera det kokade, desto rödaktigare blef det,
och när det sjudit och bubblat en stund, antog
det en fullkomligt rosenröd färg. Den förvånade
kopparslagaren tog slefven och läppjade litet
på anrättningen och fann, att det var en den
yppersta, rara soppa, hän kunde tänka sig.
Hän lyfte grytan varsamt ned på marken, men
i det samma kände hän att nägon sakta knyckte
honom i rockskörtet. Då hän vände sig om,
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fick hän sigte på en liten dverg i grå jacka och
röd toppmössa, med ett långt grått skägg och
en näsa just som en rödbeta.

»Hvad är du för en liten puttifnask?» frågade
kopparslagaren.

»Åh, jag bor här strax bredvid och så fick
jag se att du kokadc /soppa af mitt källvatten.
Jag kan väl få lof tili att smaka en tår, jag
också,» sade dvergen.

»Ja, smaka du på bara! Du kan icke dricka
mycket,» svarade kopparslagaren.

Dvergen klef upp på en sten, för att räcka
tili grytkanten; men knapt hade hän fört läpparne
tili grytan, innan den i ett nu var alldeles tom,
så att icke enx enda droppe återstod. Och förr
än kopparslagaren hunnit säga ett ord, hoppade
dvergen med pilens hastighet ned i kallan och
försvann.

Om en liten stund kommo Starke Matti och
Askaren tillbaka. Den ene hade lyckats fånga
en elgkalf, och den andre hade litet fisk med
sig. Bäda två voro dugtigt hungriga, och när
de sågo att kopparslagaren ej ens hade vatten i
kitteln, blefvo de förtretade och började förebrå
honom hans försumlighet.

»Ja, nog är det lätt att gräla,» sade koppar-
slagaren, »men hade ni värit i mitt ställe, så
tror jag, att det gätt er på samma sätt, som det
gick mig.» Och hän berättade för kamraterna,
hvad som tilldragit sig under deras frånvaro.
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Men Askaren mente att det var en skain att
kopparslagaren icke kunnat få fatt i pysslingen,
och så sade hän att de andra två kunde taga
sig en lur i småskogen, så skulle hän koka maten.
Visade dvergen sig, skulle hän nog knipa honom.

Hän fylde nu grytan med vatten och satte
den på elden igen. Snart började vattnet att
förändra färg, det sjöd och bubblade, blef rosen-
rödt, och soppan var färdig. Hän lyfte grytan
ned på marken och fann att kopparslagaren icke
taiat osant: en så fin soppa hade hän aldrig
någonsin smakat. Men då kände hän att nägot
nappade i rockskörtet.

»Får jag lof att smaka litetf» sade dvergen,
för det var hän.

»Ja, smaka du, om du har lust!» svarade
fiskaren och gjorde sig färdig att hugga dvergen
i nacken, om hän bara drack ett skedblad för
mycket. Men det gick icke en smula bättre an
förra gången. Dvergen satte läpparne tili grytan,
och med ens var den tömd tili sista droppen
och den lille grå mannen försvunnen i källan.

I stället för att fatta tag i dvergen, hade
fiskaren slagit miste och träffat grytan, så att
den bullrande och skramlande trillade utåt ängen
bort tili Starke Matti och kopparslagaren.

»Ohoj! hvad är nu på färde?» ropade Starke
Matti

»Äh, det var bara den der dvergen, som
var framme igen,» svarade fiskaren, och så mäste
hän tala om, huru det hade gått.

21STARKK MATTI.



»Och du knep en inte!» hånade honom kop-
parslagaren skadeglad öfver att fiskaren haft
samma missöde som hän; »eller vrickade du
kanske fingrame mot grytkanten?»

»Jag skall vricka dig! Vili du kanske dra
fingerkrok,» skrek fiskaren uppbrusande.

»Kanske vill du bryta arm!» ropade koppar-
slagaren och spände ögonen i honom.

»Det är inte tid nu att käbbla, om vi skola
få någon middag,» sade Starke Matti. »Fiskaren
må hemta hit kitteln igen, efter hän kastat den
utåt ängen. Nu skall jag i min tur koka mat.»

Snart var grytan åter på elden; Matti satte
elgen pä spett och stekte fisken på glöden, vattnet
sjöd och bubblade och blef allt rödare och rödare,
och ändtligen var då middagen färdig.

Men så gick det likasom de två andra
gångerna: dvergen kom och ville smaka på.

»Jaså, du är här igen!» sade Starke Matti
och ville försöka, om hän ändå inte kunde lura
honom. »Ja, du må nu få en tår,» sade hän,
»men dricker du en droppe för mycket, ger jag
dig en släng af slefven, så att du aldrig mer
sticker din näsa i andras gryta.»

»Det är bra att jag vet,» svarade dvergen,
satte munnen tili grytan och drack ut alltsam-
mans, hvarefter hän blixtsnabbt plumsade ned i
den djupa källan och försvann.

»Vänta du, din spetsbof!» ropade Starke
Matti och störtade sig hufvudstupa ncd i källan
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efter dvergen, sä att vattnet stänkte och porlade
om honom.

Hän sjönk strax tili botten och hade just
tid att se, huru dvergens röda mössa slank undan
genom en dörr, som dvergen ämnade stänga
igen efter sig. Men Starke Matti haun få fingrarne
i dörrspringan och ryckte upp dörren. Begge
kommo nu in i en lång hvälfd gång, som var
upplyst af mänga hundrade lampor, så att det
glimmade och glittrade i väggarne, för de voro
gjorda af bara koraller och snäckor. Men Matti
lät sig ej förbrylla, utan sprang efter dvergen.
Båda rände de af’allt hvad tygen höllo. Men
dvergen var ändå flinkare på foten än hän, så
att Matti blef efter; och då Matti kom fram tili
ändan af gangen, hade dvergen redan sluppit
undan genom en koppardörr som hän hunnit
slå igen efter sig. Efter att en stund fåfängt
ha ansträngt sig att öppna dörren, återvände
Matti tili uppgången tili kallan, stack hufvudet
öfver vattenbrynet och ropade pä Askaren och
kopparslagaren, att de skulle komma ned och
hjelpa honom. Men ingen svarade.

Hvad kan ha händt dem för märkvärdigt!
Ha de blifvit stendöfva! tänkte Matti och steg
upp på ängen, för att se åt, hvad som felades
vännerna. Men ingen Askare eller kopparslagare
kunde hän upptäcka; de voro borta, ali maten
hade de ätit upp, och grytan hade de tagit med
sig. Starke Matti ropade och kallade på dem,
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men blott ekot svarade honom. Det syntes
tydligen att de begagnat sig af Starke Mattia
frånvaro för att öfvergifva honom, just när hau
bäst behöfde dem.

»Åhå! var det sådant folk,» sade Starke
Matti; »men jag träffar er väl ännu en gång.
En duktig kari hjelper sig sjelf.»

Och så sökte hän upp ett stenblock, för
att använda det som murbräcka mot koppar-
porten, och steg dermed på nytt ned i kallan,
gick genom den hvälfda gången, der lämpöinä
brunno som förr, och begynte bända och bryta
på dörren, så att den bågnade och brakade; men
upp gick den icke. »Man måste väl försöka på
annat vis då!» sade Matti och trädde ett par
steg tillbaka och slungade stenblocket i dörr-
spegeln, så att det klang och dånade efter; och
dörren flög upp.

Dvergen hade stått bakom dörren och hållit
emot, men nu tog hän tili fötters igen och
Matti efter.

Innanför dörren var der en stor sai med
väggar och golf af röd marmor, allting var rödt
derinne och upplyst af många tusen vaxljus, och
midt i salen fans en springbrunn, hvars skimrande,
rosenröda vatten frustade och stänkte högt upp
mot taket. Men Starke Matti gaf sig knapt tid
att kasta en blick på allt detta; hän bara skyndade
efter den hile grä mäntien och var just på vippen
att fä fast honom, då dvergen ett tu tre gled
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honom ur händerna och rusade ut ur salen,
hack i hai förföljd af Starke Matti. Det bar
af genom en mängd smä rum och gångar,
trappa upp och trappa ned, tills vägen slutligen
spärrades af en tung gulddörr. I en hand-
vändning läste dvergen upp den, men Matti
var så närä efter honom, att hän icke hann
stänga den igen efter sig. Begge kommo på
en gång in i ett litet hvälfdt rum, vid hvars
vägg en ugn var uppmurad. På spiselkanten
stod en panna, i hvilken någonting puttrade
och fräste, som Matti icke kunde se hvad det
var för slag.

»Vili du gå din väg nu, så får du hälften
af allt hvad jag eger,» skrek dvergen, rullande
sinä små råttögon, och kröp bakom ugnen.

»Nej, min gubbe lilla! En kari står vid
sinä ord. Jag skall näpsa dig för dina be-
drägerier,» svarade Starke Matti och drog
fram honom från hans gömställe, huru hän än
spjernade emot.

»Nå, efter du ej vill gå med godo, så skall
jag väl ge dig en minnesbeta,» ropade dvergen,
skälfvande af raseri. Och nu uppstod en för-
tviflad, häftig brottning; ty ingen hade kunnat
ana, att det fans så Stora krafter ien så liten
kropp, och vig var hän som en vildkatt. Bäda
tumlade omkull på golfvet, men sist fick dock
Starke Matti öfvertaget.

Becker, Sagor, 2
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Dä var det nägon som suckade så tungt
i ett hörn af rummet. Starke Matti lyssnade,
vände litet på hufvudet och tog rummet i
närmare skärskådande. Väggarne voro full-
ritade med runor och krumelurer; i hörnet på
ena sidan om dörren låg en hög med silfver-
pengar, som räckte ända tili taket; midt emot
på andra sidan var en lika stor hög med guld;
i tredje vrån stodo några vaser och urnor,
fylda med kostbara stenar och andra rikedomar;
men i fjerde vrån satt en underskön flicka, som
var en prinsessa, det såg Matti genast, ty
så fager och fin var hon. Bredvid sig hade hon
en slända, på hvilken dvergen tvungit henne
att spinna guldtråd; men rullen hade fallit henne
ur handen och tråden brustit, så skrämd hade
den stackars prinsessan blifvit. Blek och rädd
satt hon der och såg med sinä Stora ögon så
uttrycksfullt och bedjande på Starke Matti, att
denne blef helt varm om hjertat och strax
förstod, att dvergen var hennes fångvaktare.

»Der skall du få, din fuling, för alla dina
trollerier och hokus pokus,» sade Starke Matti
och gaf honom ett sådant slag, att af hela
dvergen endast blef en röd fläck.

Nu föll prinsessan, som nästan dånat af
förskräckelse, Starke Matti om haisen och
tackade honom under glädjetårar så hjertinnerligt
för sin befrielse, att Matti ej visste hvart hän
skulle vända sig.
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»Hur i ali verlden har prinsessan kömmit
hit ?» frågade hän.

»Ja, det må ni fråga!» svarade prinsessan,
och så berättade hon, att hennes fader var kung
i landet och bodde i sitt slott på andra sidan
om skogen. Tillsammans med sinä leksystrar
hade hon en dag gått ut att spatsera, men skilt
sig från dem, för att ensam en stund få njuta
af lundens frid och plocka blommor. Sä hade
hon kömmit tili källan på ängen och satt sig
ned i gräset och speglat sig i vattnet. Men
plötsligt hade någon fattat henne om lifvet,
och innan hon ens hunnit vända sig om, för
att se hvem det var, eller ropa på hjelp, hade
dvergen hoppat ned med henne i källan och
gömt henne der.

»Men nu hoppar hän hvarken hit eller dit
mera,» sade Starke Matti. Derpå stoppade
hän sinä fickor fulla med ädelstenar och prop-
pade stöfvelskaften fulla med guldpengar, och
äfven prinsessan tog förklädet fullt; och så bjöd
Matti henne armen och de begåfvo sig af, för
att uppsöka prinsessana fader. Men knapt hade
de trädt ut ur rummet, innan de sågo att ljusen
begynte flämta sä underligt matt, liksom hotade
de att slockna. De skyndade genom smårummen
och gångarne, trappa upp och trappa ned, det
fortaste de kunde. Omkring dem slocknade
ljusen, det ena efter det andra, så att Matti
och prinsessan, då de kommo in i den granna
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marmorsalen, just med möda kunde hitta fram
tili koppardörren. Med ens blef det alldeles
kolmörkt. Hastigt stego de ut genom dörren,
och 1 samtna ögonblick hördes bakom dem en
förfärlig knall, liksom om hela den underjordiska
hålan störtat samman. Emot dem fläktade
friska luften, den långa hvälfda gången var
försvunnen, och i dess ställe var der en alle
af gamla, skuggrika Hndar, der qvällsolentittade
in mellan bladen och foglarne qvittrade och
sjöngo. Äfven kallan var spårlöst försvunnen,
och der stod en vanlig rödmålad grind i stället.

Nu vandrade de öfver ängen bort genom
skogen tili prinsessans faders slott. Den gamle
kungen blef så glad och tacksam att återse
sin såsom död begråtna dotter, att hän strax
gaf henne ät Starke Matti tili fästmö och gjorde
Matti tili öfverbefälhafvare för hela rikets krigs-
makt både tili lands och vatten. Och nu blef
der ett bröllop, hvars like man säilän sett.
Alit hvad läckert och rart är kringbjöds der
på Stora silfverfat; saknades något, så var det
kanske fogelmjölk, men ingenting annat heller.

Midt under den allmänna glädjen kom
kungen och berättade för Starke Matti att utan-
för slottet stodo tre främmande karlar, som
nödvändigt ville se brudparet.

Starke Matti gick ut på trappan och kände
genast igen fiskaren och kopparslagaren, som
blefvo mäkta förbluffade att träffa sin förre
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kamrat, men låtsade bli mycket glada, när de
sågo honom i så goda omständigheter. Båda
två hade infunnit sig, för att vid kungsgården
sökaerhälla en tjenst
med god lön och
ingenting att göra.
I samma ärende var
den tredje stadd.
Det var Mattis forne
husbonde. Snål-
heten hade bedragit
visheten; men när
hän tili sin häpnad
såg Starke Matti,
gömde hän sig bak-
om de andra. Dock,
Matti kände sin her-
reman.

»Jag skall ge er,
för att ni värit så
falska och elaka!»
sade Starke Matti.
Och så tog hän
Askaren och slun-
gade honom långt
ut i hafvet, så att
hän sjönktili botten
och fastnade i leran.
Der sitter hän nu
och bråkar att siippa
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lös, och dä rör hän upp sjön, så att hafvet
går i Stora brottsjöar. Och kopparslagaren
tog hän och slängde upp i moinen, midt bland
de mörkaste skyarne. Der blef hän hängande
och kan ej komma ner igen, men hvar gång
hän blir ond, slår hän på koppargrytan, och
då säger folket att åskan går. Men herre-
rnannen knäppte hän pä näsan, så att hän flög
upp tili måncn, och der blef hän sittande fast.
—Ja, gubben i månen ha vi sett allesammans.
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Den gamle knekten ooh hans betjent.

ör mycket längesedan, i forna tider,
då den kristna läran först infördes
i Finland och landet ännu tili hälften
var hedniskt, hände det en gäng

att en gammal kristen kämpe kom ridande tili
en stor gård, der det bodde en hednisk höfding.

Trött af dagens färd, band hän hästen vid
grindstolpen, satte sig i gräset och tog fram
ur sin matpåse ett stycke bröd och nägra lökar.

Medan hän nu satt och tuggade derpå,
kom en af gårdens trälar gående der förbi.

»Du kunde väl inte låta mig och min häst
fä litet vatten,» sade knekten, »för jag vet
inte, hvar brunnen är.»

Men trälen, som säg att knekten hade
kors på hjelmen, hvaraf hän fann att hän var
kristen, svarade; »tag sjelfredapå, hvar brunnen
är! jag är icke din tjenare,» och gick sin väg.



I stället för att vredgas gjorde den gamlc
knekten korstecknet för sig och sade: »måtte
den gode guden aldrig straffa dig för din
härdhet! jag får väl noja mig med det torra
brödet då.»

Derpå knöt hän ihop matpåsen och lade
sig att sofva.

När trälen märkte att knekten väl var
insomnad, smog hän sig försigtigt tillbaka och
stal både häst och matpåse ifrän honom. Der-
cfter gick hän tili sin herre och sade, att borta
vid grinden lag en gammal kristen stridsman,
som hade bedt om en dryck vatten. »Men jag
gaf honom inte något, jag,» sade trälen.

»Det värillä gjordt, det,» svarade höfdingen.
»Jag kommer nog icke tomhändt,» fortsatte

trälen inställsamt. »Medan hän sof, passadc
jag på och tog hans häst och vägkost. Mycket
värda äro de just ej, men tili något kumia de
dock alltid duga.»

»Det var också illa gjordt,» sade höf-
dingen, och vred vardt hän. »Denne kristne
befann sig på min mark. Hän var således min
gästvän, om också fiende tili min tro. Men i
stället för att vörda gästfrihetens lag, begagnade
du dig af hans sömn, för att stjäla från honom
hans egodelar. Hvad tanke skall hän nu få
om oss! Gå strax tillbaka igen med hästen
och matpåsen, och säg att du vill tjena honom
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troget i sju år för din illbragd; eljest drabbar
gudarnes straff både dig och mig.»

Trälen vågade icke annat än göra som
höfdingen sade, ty var hän rädd för husbonden,
så var hän ännu mera rädd för att hän skulle
ådraga sig gudarnes straff.

Hän skyndade bort tili grinden, lade mat-
säcken vid sidan af knekten och band hästen
vid grindstolpen igen, och så gick lian efter
vatten och väntade tills knekten vaknade. Då
räckte lian ödmjukt fram vattnet, bekände sitt
brott och bad att, tili bevis på sin ånger, fä
tjena knekten i sju år som träl.

Nej, knekten var kristen, hän, sade hän,
och de kristne kunde icke hafva trälar. Och
icke hade hän råd tili att hålla sig någon vapen-
dragare heller.

»Jag begär ingen lön,» sade trälen, »jag
skall gå tili fots och sköta om er häst och
vara tili den hjelp jag förmär.»

Nej, det kunde dä icke gå an, tyckte
knekten. »Hög och låg, fattig och rik, alla
äro vi, enligt min lära, lika och skola tjena
hvarandra inbördes.»

Men då trälen icke dess mindre fortfor i
sin enträgenhet, sade knekten:

»Nå, efter du så nödvändigt vill, kan du
vara mig följaktig såsom en bra karmat. Min
gamla krake tili häst orkar väl ej bära oss båda
två, men vi kumia turvis gå tili fots.»
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»Jag skulle vara er kamrat! Nej, dertill
är jag alltför ringa och gcmen!» utropadc trälen,
öfverlycklig att ändtligen fä sin vilja fram,
»men säsom er betjent skall jag följa er tili
verldens ända.» Och så bad hän, att hän bara
skulle fa gå in och hemta sinä vantar, för de
kunde vara goda att hafva med på vägen,
sade hän.

Visst tyckte knekten, att det var besynner-
ligt att gå och släpa på ett par vantar midt
i sonimaren; men hvar och en har sinä egen-
heter, tänkte hän och svarade:

»Nå, sä skynda dig dä, medan jag sadlar
hästen!»

Den nye betjenten lät ej säga sig detta
tvä gånger; ett tu tre var hän tillbaka igen
och hade med sig ett par Stora mulvantar af
renskinn, hvilka hän fastband bakom sadeln.

De gåfvo sig nu i väg, och knekten delade
matsäcken med trälen. Men på tredje dagen
återstod af vägkosten endast ett par torra bröd-
kanter. Det var hett och dammigt, man hade
ännu långt att färdas, och tungan riktigt klibbade
vid gommen på den gamle knekten, der hän
satt pa sin pustande krake i solbaddet och
dinglade med benen.

»Nu skulle det smaka bra att ha ett par
saftiga rofvor att läska sig med,» sade hän
halfhögt för sig sjelf.



Betjenten, som tyst hade gått vid sidan
af vägen, trädde i det samma fram tili hästen,
tog sinä vantar, drog dem på sig och lagade
att hän kom ett stycke bakefter. Försänkt i
tankar, lade den gamle knapt märke dertill.

»Sehär, husbonde, hvadjag hittat!» ropade
betjenten ett tu tre.

Knekten höll in sin häst och såg sig otti.
Tili hans förvåning kom betjenten fram med
famnen full af präktiga gula svedjerofvor.

»Nå, det måtte jag säga, rofvor här midt
i ödemarken! Du har tur att hitta,» utbrast
knekten, »det här förslår för både mig och dig.»

Följande dag, när det led mot middags-
tiden, tog betjenten åter vantarne på sig, drog
sig ett stycke bakefter och ropade:

»Se, husbonde, hvad jag hittat!» Denna
gång hade hän med sig ett stycke färstek.

»Det här hänger aldrig rätt ihop,» tänkte
knekten, »här har ingen, som kunnat tappa
fårbogen, färdats fram på långa tider, annars
såge man nog spår i sanden,» och hän beslöt
att noga ha ögonen på sin reskamrat, då denne
nästa gång ville dra sig bakefter.

När alltså betjenten dagen derpå åter tog
vantarne från sadelknappen, sade knekten:

»Du kan gå framför hästen, så behöfver
jag ej vänta på dig, i fall du återigen skulle
hitta något. Vi komma då litet fortare fram
tili raststället, ehuru vi gudnäs icke ha några
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pengar, hvarmed vi der kunde skaffa oss
middag.»

Ja, betjenten gick ett par steg framom
hästens hufvud och drog sakta vantarne på
sig. Med ens böjde hän sig ner och ropade:

»Det passar då riktigt ypperligt. Här hittade
jag just en pung med silfverslantar.»

Knekten gnuggade sig i ögonen: nar be-
tjenten böjde sig ned, syntes ingenting på
marken; nu kunde hän, för att öfvertyga sig
om fyndets verklighet, stoppa fickan full med
pengar.

»Det här är hednafunder och trolleri,»
tänkte hän, »men efter som det icke är desto
farligare trolleri, så låt gå!»

Hän låtsades således ingenting märkä, och
samspråkande om likgiltiga ämnen fortsatte
de färden tili närmaste kristna by, der de
skulle rasta.

Framkomne tili byn funno de den öfver-
full af folk. Med möda kunde de fa tak öfver
hufvudet och en halmkärfve att ligga på. Alla
ämnade sig följande dag tili kungens gård, och
man talade om ingenting annat än om de
Stora festligheter, söm der förbereddes med
anledning af prinsessans förestående förlofning.

»Med hvem skall prinsessan gifta sig?»
frågade knekten.

»Ni mätte vara långväga ifrän,» svarade
man honom, »då ni icke vet att kungen lätit
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kungöra, att hvar och en får anmäla sig säsom
friare. Det beror sedän på om friaren lyckligen
kan genomgå de tre prof, som föreläggas honom
tili vinnande af prinsessans hand.»

Och så talade man om, att prinsessan
var ung och vacker: hennes hy var som bär
och mjölk, hon hade ögon som förgät mig ej,
hennes mun liknade en nyss utsprucken rosen-
knopp, hennes tänder voro som perlor, och
hennes händer voro så fina och nätta, att hvar
och en, som såg dem, strax ville kyssa dem.
Det enda fel, hon hade, var att hon var nägot
nyckfull och rysligt kinkig att väljä sig en man.

Om qvällen, när den gamle knekten och
hans betjent lade sig tili hvila, frågade betjenten:

»Nå, husbonde! skall inte också ni rida
tili kungens gård i morgon och fria ?»

»Skämtar du eller talar du i sömnen?»
svarade knekten. »Gäller det att bryta en lans
eller korsa en klinga, så är jag visst icke den
som säger nej; men att fria är jag för gammal.»

»Försöka duger,» svarade betjenten, »en
så manhaftig friare som ni anmäler sig ej alla
dagar.»

»Tycker du det,» sade knekten och vred
upp sinä mustascher. »Men medge måste du
ändå att min drägt är ganska urmodig, dammig
och luggsliten och min häst alltför mager och
ledbruten, för att jag skall kunna visa mig vid
kungens gård bland alla de förnäma, guld-
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smidda herrarne der. Icke hinner man låta
göra sig nya kläder nu mera. Det blir allt
bra dyrt att uppehålla sig vid hofvet. Och ser
du, när det gäller att fria, blir äfven den oför-
vägnaste lätt förlägen, äfven den tappraste bar
sinä betänkligheter. Dessutom bar jag inga
handskar, och utan handskar går det nu platt
icke an att fria.»

»Se icke saken från en så mörk sida!» gen-
mälde betjenten. »Pengar ha vi ju pungen full,
jag skall borsta upp edra kläder, medan ni
sofver, och hvad handskarne angår, så skall
ni få lana minä vantar.»

Tidigt följande morgon väcktes knekten
af ett gående af och an i stugan, det var ett
spring och ett stök i hela byn, alla skulle tili
kungens gård, för att se på festligheterna.
Äfven den gamle knekten klädde sig med
större omsorg än vanligt och trädde ut på
trappan. På gården stod redan betjenten färdig
med hästen sadlad och väntade på honom.

»Se så, husbonde, sitt upp isadeln!» sade
hän. »Det är tid att vi bege oss af.»

. »Nå, så kör för kungens gård!» svarade
knekten, som var vid muntert lynne på morgon-
qvisten. »Efter alla andra styra kosan dit, så
mätte väl vi kunna göra sammalunda.»

Och de begåfvo sig af.
När de kommo tili kungens gård, skulle

just festen begynna. Med ljudelig röst höllo
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härolderna som bäst pä att uppläsa den kungliga
kungörelsen. »AU den stund och emedan,»
hette det, »ett helt tjog friare, den ene ståt-
ligare än den andre, anmält sig hos prinsessan,
och konglig majestäts regering icke vill kränka
eller åsidosätta någon i hans värdighet, ity och
för den skull har hans majestät funnit godt i
nåder förordna att samtlige friare sinsemellan,
på sätt närmare* bestämmes, ega täfla om prin-
sessans hand och efter gammal plägsed under-
kasta sig tre prof; skolande den, som sinä
medtäflare öfvervinner och alla profven lyckligen
består, erhålla prinsessan och halfva konunga-
riket; det alle, som vederbör, tili underdånig
efterrättelse länder.» Ute på fälten voro läktare
för åskädare uppresta rundt omkring en rymlig,
med sand beströdd plats. Vid ingången tili
denna stod konungens lifvakt uppstäld och
hade befallning att ej insläppa andra, än dem
som vore sinnade att deltaga i täflingen. Midt
emot ingången hade kungen och prinsessaa
samt hofvets herrar och damer plats under en
med guldfransar prydd purpurröd tronhimmel.
Fager, väpnare och svenner fjeskade och sprungo
af och an, och nedanför den kungliga logen
stodo tvänne grant klädda trumpetare, som
skulle ge signal tili festens begynnelse. Ty det
första profvet, som friarne hade att undergä,
var att deltaga i ett ridderligt tornerspel och
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visa hvem som var den ypperste kämpen bland
dem alla.

Klädda i präktiga rustningar inskredo nu
friarne, den ene efter den andre, inom skranket.
Deras hjelmar och brynjor gläriste i solskenet,
deras fjäderbuskar svajade för vinden, de stolta
springarne dansade, frustande och kråmande
sig, banan framät; det var ett skådespel, som
icke vankas alla dagar.

»Nå, husbonde!» hviskade betjenten och
puffade knekten sakta i sidan, »hvad tvekar
ni för? Rid bara dristigt in på vädjobanan
jämte de öfriga och anmäl er!»

»Huru tycker du väl att jag på min gamla
krake skulle kunna bestå striden med de der
rara herrarne på sinä Stora, starka hästar,»
svarade knekten.

»Kommer det ej an på annat, så nog fins
det råd för det alltid,» inföll betjenten hastigt.
»Tag minä vantar på er och glöm ej, när det
blåses tili anfall, att uttala orden: Maria teli
oria alle generalia perio! periol Se sä, friskt
mod nu bara!»

I det samma stack betjenten vantarna åt
honom och gaf hästen ett kraftigt rapp på
länden, så att den ett tu tre satte af genom
porten, och innan husbonden hann stanna
kreaturet, befann hän sig inne på vädjobanan
midt i skocken bland alla friarne.
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Der satt hän nu på sitt magra ök, omgifven
af prinsar och hertigar, i sin slitna rock och
urmodiga hufvudbonad med de Stora mulvan-
tarne på händerna och tittade förläget omkring
sig. Alla gapade på honom; det blef ett tissel
och ett tassel, ett grin och ett flin. Uppe på
läktarne pepo pojkarne i fingrarne och ropade;
»se på den!» Hofherrarne i den kungliga logen
kisade och bligade åt hvarandra och prinsessan
satte näsduken för ansigtet. Men kungen hade
nu en gång så befalt, att hvar och en skulle
få täfla om prinsessans hand, och hviftade med
spiran i vädret och allt blef tyst.

Nu framred i sakta skridt den ene efter
den andre af friarne tili den kungliga logen,
inför hvilken de, allt efter som de passerade
den förbi, vördnadsfullt sänkte sinä lansar. För
hvar och en hade prinsessan i sitt förkläde en
boll af gyllenläder i beredskap, hvilken hon
med ett förtjusande smälöje högst egenhändigt
behagade öfverräcka åt hofceremonimästaren,
som sedän fäste bollen gä riddarens lansspets,
för att ingen skulle göra sig illa.

Under allt detta satt den gamle knekten
rak och styf såsom ett stenbeläte och tänkte:
den, som i leken gått, måste leken tåla; och
sä kom turen tili honom. Utan att akta på
grinet och fingerpekningarne, tog hän sin
morskaste min på sig och red fram tili den
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kungliga logen, och sä fick också hän en för-
gyld läderboll på lansspetsen.

Prinsessan kunde ej lita bli att att utbrista
i ett gapskratt. Men knekten, som såg henne
rakt in i de vackra blå ögonen, kom nu alls
icke ens att tänka på, hvad orsaken månde ha
värit tili detta opassande utbrott af prinsessans
munterhet. Hän bara vred upp sinä knäfvel-
borrar och sade: »herre jemine! hvad hon
är söt».

Nu nickade kungen, trumpeterna smattrade
och torneringen begynte.

Kitsch, ratsch! filibom, bom, bom! rusade
friarne med fälda lansar mot hvarandra. Den
ene efter den andre kastades ur sadeln, så att
hän hickade och kippade efter andan. Hvar
och en hade sin öfverman. Slutligen återstod
blott en enda utom knekten. Men denne ende
var den resligaste och stoltaste bland dem alla.
Hans eldige, grå appelkastade hingst var en
tvärhand högre än de andres, hän var klädd i
silfver från topp tili tå och hans rustning var
sä blank, att man kunde spegla sig i den.
Också kallades hän spegelriddaren.

Redan ämnade härolderna utropa honom
säsom segervinnare, redan hade de öfvervunna
svingat sig i sadeln på nytt och uppstält sig
nedanför den kungliga logen för att helsa honom
såsom den ypperste, då man varseblef att
knekten ännu återstod opröfvad.





Den gamle knekten och hans betjent.



»Håll!» skrek kungen och knackade med
spiran i logekanten, »der är ännu en.» Och
så smattrade trumpeterna ånyo. Nu gälde det.

Spegelriddaren blickade hånfullt på sin
motståndare; knekten makade vantarne bättre
upp på händerna.

» Maria teli oria alle generaliaperiol peria!»
ropade hän med hög röst och tryckte hälarne
i sidorna på sin gamle krake.

Brrr! så den ruskade på sig; det var
som om eld och lågor farit i kräket. Näs-
borrarne vidgades, manen reste sig på ända.
Frustande och vrenskande störtade sig öket i
hvinande galopp mot spegelriddaren. I blinken
lag denne på marken med benen i vädret.
Men icke nog dermed. Drifven af en öfver-
naturlig makt, rände knekten mot de öfriga
friarne. Prinsar och hertigar, alla kastades i
ett nu ur sadeln, så att de flögo som korkar
i luften. Hästar och ryttare vräktes öfverända,
så att dammet yrde omkring. Den besatte
kraken slog bakut och stegrade sig och höh
på att hoppa in i kungliga logen. Hofherrarne
skreko, damerna svimmade, kungen sjelf hade
så när tappat både krona och spira, då med
ens knekten i en hastig vändning fälde vantarne
i backen. I samma ögonblick stod kraken
stilla och hängde hufvudet, som om ingenting
förefallit,
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Knekten hade segrat, det var nu klart.
Folket hurrade, lifvakten skyldrade och trum-
petarne blåste, så att de blefvo röda som
pioner i ansigtet.

När den allmänna uppståndelsen litet lagt
sig och väpnarne blifvit insläppta för att taga
vård om hästarne, infann sig äfven betjenten
och hviskade åt husbonden, i det lian tog upp
vantarne;

»Hvad sade jag! Det gick jusom en dans.
Pass upp! der kommer kungens löpare och
vill tala med er.»

Så var det verkligen: med hatten i hand
och benen på nacken kom en guldgaloncrad
löpare sättande och flåsade:

»Kungen bad helsa och bad ers näd komma
och dricka mjöd och passera aftonen på slottet.»

»Helsa och tacka så mycket!» svarade
knekten.

Om qvällen pratade man knapt om annat,
an om torneringen och om huru den främmande,
gamle knekten utmärkt sig. Och så satte man
honom i högsätet mellan kungen och prinsessan,
det skummande mjödet gick laget ikring, och
näst efter kungen drack knekten. Hofherrarne
stodo som ljus, när hän gick förbi, och damerna
sneglade efter honom. Endast prinsessan låtsade
alls icke se honom, för hon ville nog hellre ha
spegelriddaren än den gamle, gråe soldaten;
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och det gick knekten tili hjertat, fastän hän
var för stolt att visa det.

Då hän tog afsked, räckte kungen honom
nedlåtande två finger och sade:

»I morgon blir det kapplöpning uppför
Kyöpelin vuori. Ni infinner er väl.»

Knekten hara bockade sig, ty hän visste
ej hvad hän rätt skulle svara och var glad
att siippa bort.

Ute på gården träffade hän betjenten,
som emellertid bestyrt om nattherberge pä
värdshuset.

Då de kommo på tu man hand, sade
knekten;

»Ja, första profvet gick förunderligen väl;
men i morgon är det kapplöpning uppför
Kyöpelin vuori eller glasberget. Hur i ali
verlden skall jag gå i land med det profvet!»

»Var lugn bara! Vi skola sofva på saken,»
svarade betjenten.

»Så godt kan det vara!» genmälde knekten,
»men dumt var det, att jag alls skulle fria tili
prinsessan; hon är för fin åt mig.» Men när
hän trodde sig obemärkt, tog hän upp sin
näsduk och knöt en knut i hvart hörn och
lade den under hufvudgärden, för då drömmer
man om den man håller af. Och i drömmen
tyckte hän att lian åt fläsk och ärter med
prinsessan; och det tröstade honom, ty det
betyder ära och upphöjelse.



Följande dag strömmade alla, som lif och
anda hade, ut tili Kyöpelin vuori, och äfven
knekten red dit ut, ledsagad af sin betjent.

Kyöpelin vuori eller glasberget var ett i
närheten beläget högt berg, som på ena sidan
var mycket brant och hait, just som en jätte-
hög kälkbacke, men som på andra sidan
bildade en beqväm uppgång ända tili toppen,
hvilken var jämn liksom ett golf. Det var en
sed i landet, att alla gamla flickor skulle för-
söka stiga uppför det glatta berget. När de
tagit några steg framät, halkade de alltid till-
baka igen och mäste begynna sitt onyttiga arbete
ånyo. Nu hade de gamla jungfrurna gått in
med en böneskrift tili prinsessan och anhällit
att också gossarne en gång mätte tvingas att
ge sig ut på det hala. I spetsen för beskick-
ningen stod en amper, bedagad fröken, som tili
och med framkastat vinkar om att de gunstige
junkrarne borde tillhållas att krypa på alla
fyra uppför branten. Det hade nu värit att
gå för vidt, tyckte prinsessan, men i grunden
var ju damernas anhällan billig, och så förordnade
hon, att det andra profvet, som friarne hade
att undergå, skulle bestå i att i full rustning
rida uppför Kyöpelin vuori. Tili den ändan
hade man på bergstoppen anlagt en liten, den
allra näpnaste rosengärd, och midt ibland törn-
rosbuskarne hade man stält en guldpall, på
hvilken prinsessan skulle sitta. Från foten
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ända upp tili spetsen af berget hacle man
uthängt brokiga flaggor och vimplar, så att
der blef liksoin en läng bana utstakad, och
uppför denna skulle nu friarne rida i kapp tili
prinsessan, der hon satt på guldpallen och
väntade.

Nedanför berget hacle kungen och hofvet
plats på en med sällsynta mattor och kostbara
tapeter beklädd ställning, och på backarne
rundt omkring trängdes de trogna undersåtarne,
som frän alla håll och kanter infunnit sig, för
att bevittna högtidligheten. Nyfikenheten var
till det yttersta spänd, ty i mannaminne hacle
ännu ingen sluppit uppför Kyöpelin vuori.
Också sade knekten tili betjenten:

»Du ser nu sjelf, huru det är bestäldt. Det
är icke värdt att försöka komma elit upp. East
är att vi återvända tili värdshuset.»

»Var lugn!» sade betjenten, »tag minä
vantar på er, så kan ni stadigare hålla i tyglarne.
Jag vet några för tillfället lämpliga, kraftiga
ursprungsord. Lägg dem väl på minnet och
uttala dem i det afgörancle ögonblicket, ty
clerpå hänger det. Orden äro clessa: Masala,
Disla, Tugal

Knapt var detta sagdt, innan kungen stack
spiran i vädret och ropade:

»Pass upp, minä herrar! Nu börjas det.»
Burns sporrade friarne sinä hästar och

sprängde fram mot berget; ty hade också
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profvet bestått i att ränna hufvudet i väggen,
skulle de säkert gjort det, så vacker var prin-
sessan, der hon satt på guldpallen bland rosen-
buskarne och höll sin lilla mjuka hand utsträckt
mot friarne, just som hon velat säga: »kom
och tag mig, den som kan!»

Men innan hästarne hunnit ett par tre
steg uppför det glatta berget, tumlade de pladask!
öfverända, så att de sprattlade tillbaka som
på rygg stjelpta kräftor. Det blef ett krälande
och ett krafsande, ett virrvarr och ett huller om
buller, så att det var både ynkligt och löjligt,
och sjelfve spegelriddaren fick sig en stor
skråma på näsan.

Tvi kätten! det var kullerbytta det; men
dristigt vågadt är hälften vunnet, tänkte knekten
och drog vantarne på sig, gaf kraken ett dugtigt
rapp och ropade med stadig röst: Hasala,
Disla, Tuga!

Kors i alla dar! hvad kom åt hästkraken?
Gnäggande och frustande, liksom rasande, med
öronen bakut och svansen i vädret galopperade
den klopp, klopp, klippiti, klopp! uppför berget,
så att gnistrorna flögo omkring hofvarne, och
stannade ej förrän uppe på den släta toppen
vid ingången tili rosengården.

Folkmassan himlade sig och förvånade sig,
maken tili förunderlig händelse hade man ännu
aldrig sett; från kungen och ända ner tili
den ringaste bland hans undersåtar, stodo

48 hm GAMLU KNEKTEN OOH HANS BEfJENT.



de der med munnarna vidöppna. Trumpeteilla
smattrade och pukorna dänade; för andra gången
hade knekten segrat.

Prinsessan tittade på knekten, och knekten
tittade på prinsessan, ingendera visste huru det
rätt gått tili. Men när knekten litet hemtat sig
från den första häpenheten, dröjde hän ej att
hoppa från hästryggen, gjorde ställningssteg,
förde två fingrar tili hatten, bröt af en törnros,
föll på knä och räckte rosen åt prinsessan och
kysste henne på handen, innan det ens Pallit
henne in att draga den undan.

Då kunde prinsessan ej annat än slå en
knyck på nacken och säga:

»Stig upp, var så godl Pappa bad helsa
och bad er komma och äta gröt i afton på
slottet.»

Och så gingo de tillsammans ned från berget.
Om aftonen var det glänsande fest på slottet,

alla voro i stor galadrägt, och knekten fick äta
ur kungens eget fat. Det var icke liten ära.
Men prinsessan hade ingen aptit och såg tankfull
ut, och det klädde henne så väl, att knekten
tyckte att hon var ännu vackrare än förut.

När afskedsstunden kom, täcktes kungen
allernådigst fatta honom i knapphälet och förde
honom afsides i en fönstersmyg och sade:

»Nu återstär det tredje profvet. Det kommer
att ske för slutna dörrar. Denna gäng är det

Becker, Sago?\ 3
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ödet, som ger utslag i saken. Infinn er i morgon
förmiddag på slottet, så får ni veta närmare!»

Hemkommen tili värdshuset, berättadeknekten
för betjenten, huru hän tillbragt sin afton och
hvad kungen sagt honom.

»Hml» svarade betjenten, »när man ej vet
hvad man har att uträtta, är det svårt att bereda
sig. Men vi vilja sofva på saken.»

»Ja, låt oss göra det,» sade knekten och
räknade sparrarne i taket, ty dä komma de rätta
drömmarne. Och så drömde hän hela natten
bara om eldsvåda, och eldsvåda betyder bröllop,
det vet nu hvar och en.

Dagen derefter, när knekten skulle gå upp
på slottet, sade betjenten:

»Se här, tag minä vantar! Drag dem på,
när det gäller, och säg bara: basta! Det, tänker
jag, skall hjelpa.»

När knekten anlände tili slottet, fann hän
alla de andra friarne redan församlade i den stora
rikssalen. Med spiran i den ena handen och
riksäpplet i den andra satt kungen på sin tron
och bredvid honom prinsessan. Vid knektens
inträde i salen tillstängdes omsorgsfullt alla dör-
rarne, för att ingen obehörig skulle siippa in.
Man kunde se att något vigtigt var i görningen.

»Minä herrarl» sade kungen, »er ridderlighet
och er hängifvenhet för prinsessan äro allaredan
pröfvade tillräckligt. En har lyckats bättre, en
annan sämre; men oförskräcktheten och den goda



viljan ha ej saknats hos någon. Jag vet ej hvilken
af er jag skall föredraga. Må ödet derför afgöra,
hvem som skall blifva min dotters gemål. Varen
så goda, minä herrar, och ställen upp er här
framför tronen. Vi uppdraga åt vår förste hof-
man att räkna ut, hvem det är som skall få
prinsessan.»

Ja, alla friarne stälde sig i rad framför tronen
och förste hofmannen begynte räkna, och för
hvart ord, som hän nämnde, pekade hän med
fingret på en friare i sänder:

» Äppel,päppel, piruni,paruni, pujf! kråkan
sait på furuqvist, hon sa ett, hon sa tu, ute
skall du vara nu .»

Men knekten, som helt oförmärkt dragit
vantarne på sig, stod lugnt med händerna kors-
lagda bakpå ryggen och sade: lasta. Och så
träffade ordet »nu» icke honom, utan någon af
de andra friarne, som då fick träda ut ur ledet.
Räkningen vidtog åter, tills knekten ensam stod
qvar och således bort få prinsessan. Men kungen,
som helst sett att spegelriddaren blifvit den ut-
korade, tyckte att knekten var en dålig fästman
åt en så vacker prinsessa. Och så tänkte hän
att hän skulle kunna krångla sig ifrån saken och
ropade:

»Nej, det var icke riktigt räknadt! Vårandre
hofman skall räkna.»

Då stälde alla friarne på nytt upp sig i led,
och andre hofmannen begynte räkna:
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■nApäla, misala, mislnki, misii, zebedei,
zebedii, extra lara, kajsa, sara, heck, veck,
velling, säck, ett, knäpp, ut/»

Men knekten behöll vantarne på sig och
sade basta och blef qvar tili sist.

»Nej, det var en dålig räkning, vi skola
taga det räknesättet, som jag brukade, då jag
var liten prins,» sade kungen och vinkade åt
sin tredje hofman.

Och så gaf sig tredje hofmannen tili att
räkna:

» Essike, tessike, toikko, loikka, simmeri,
maakeri, kalteri, kalteri, vakamantois, tilleri,
tippan, tettan, poishi

Kungen satt som på nälar och skrufvade
om kronan, men knekten glömde ej att säga
basta och blef återigen den siste.

»Snick, snack!» ropade kungen nu och kunde
ej längre styra sig, »jag har alltid hört att det
heter: »tilleri tippan tettan tois, kuperinkeikkaa
pois!» Jag skall sjelf räkna.»

Och så pekade kungen med spiran och
räknade:

» Annikka, drannikka, dross, vibla, vabla,
■voss, pimp, pamp, hut, gå ut, i din egen
knut, uth

Men det oaktadt blef knekten åter den siste.
»Så pappa också kan räkna,» sade nu prin-

sessan. »Jag har hört helt andra ord. Låt mig
räkna, så få vi se.»
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Och så begynte prinsessan:
» Annikka, drannika, drejon, drex, skottia

fyra, fem och sex, bing, bang, 7'osendang,
brännemaka, brännekaka, ett, knäpp, ut.»

Men det gick alldeles som de förra gångerna,
knekten sade hasta och blef aldrig »ute». Prin-
sessan bad att hon skulle få räkna en gång tili,
för hon hade visst räknat galet, sade hon. Hon
tyckte nu, att hon platt inte ville ha den gamle
knekten. Ja, så fick hon lof af kungen att
räkna en gång tili, men det skulle också vara
den allra sista gången:

i>Nisse, nisse, gode man, många konster
kunde hän, hugga ved, skära trä, det var
nissens konster, det! Snipp, snapp, snute, du
är ute!»

Men knekten blef allt den siste den gången
också. Prinsessan vågade icke be att få räkna
om igen, ehum hon tänkte att det kanske skulle
gått bättre, om hon hade sagt: Annikken, fan-
nikken, fiken , foken, har ni maken sett tili
broken, cevera, bcevera, buff, ut! Men nu sade
kungen att det skulle vara slut;

»Knekten skall ha prinsessan. Seså, min
flicka lilla, gå och nig för din fästman!»

Och så gick prinsessan och neg för knekten;
men nog kunde man se, att det ej var henne
rätt i smaken.

Nu blef det ett lyckönskande, som aldrig
ville taga slut, och kungen bad knekten flytta
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från värdshuset upp tili slottet och lät redan
samma dag ställa i ordning ät honom gröna
kammaren, som låg vägg i vägg med kungens
egen, och kraken fördes tili kungliga stallet, der
hän fick äta hafre och hackelse ur en särskild
marmorkrubba. Tre veckor derefter skulle bröl-
loppet stå.

På eftermiddagen, när knekten satt i sin
gungstoloch samlade sinä tankar, trädde betjenten
in tili honom, stannade vid dörren och frägade
om husbonden befalde något.

»Önskar jag nägot, så är det att du stiger
fram och sitter ner,» svarade knekten och räckte
honom fryntligt handen. »Anse dig icke längre
såsom min betjent; säg ’bror!’»

»Nej, det vore då för mycken ära,» tyckte
betjenten. »Det gläder mig att jag kunnat vara
er tili nöjes, men jag har lofvat tjena er i sju
år, och ännu ha knapt mer än lika många dagar
gått förbi.»

»Nä, det kan nu vara detsarnma!» sade
knekten. »Löst från ditt löfte är du i alla fall,
ty under dessa dagar har du gjort mig så många
tjenster, att jag ej vet, huru jag skall kunna
återgälda dig dem. Och det riktigt grämer mig,
ty hvad du vill att andra skola göra dig, det
göre du ock dem, heter det i min lära, och
näst falskhet och feghet är otacksamhet det
värsta jag vet.»
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»Nå, för att befria er från det omaket,»
svarade betjenten, »så skall också jag, om ni
tillåter, utbedja mig en tjenst af er. Men den
är kanske för stor.»

»Sjung ut bara?» sade knekten.
»Välan!» återtog betjenten, »under den

kerta tid jag tjenat er bar jag redan lärt mig
högt uppskatta den lära ni bekänner, och min
högsta önskan är, att också jag måtte bli döpt
och kristnad.»

»Sker det ej i anda och sanning, så är der
med icke myeket bevändt,» svarade knekten.

»Det är just det,» inföll betjenten, »och
sanningen att säga, så är det en sak som ligger
i fatet för mig.»

»Och hvad är det dåf» frågade knekten.
»Jo, medan mitt sinne ännu var omtöek-

nadt af hedendomens natt, lät jag en gång trollen
förleda mig att stjäla en kalk från en kristen
kyrka. Kan jag ej skaffa den tili rätta, torde
de onda andarne allt fortfarande fä magt öfver
mig.»

»Det der låter betänkligt,» sade knektem
»men hvad kan jag göra deråt, om jag också
ville? Känner jag dig rätt, så är du just den
man, som har konsten inne att ställa om saken.»

»Det är icke så godt att trolla som ni kanske
tror,» sade betjenten; »utan er hjelp förmär jag
här vid lag ingenting. Endast en kristen kan
fråntaga trollen kaiken.»
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»Nå, hvar fins hän då?» frågade knekten.
»Jo derom kan jag ge besked,» svarade be-

tjenten. »Kaiken förvaras djupt in i fjäilen i trol-
lens Stora kröningssal, der borta i det höga, branta
berget på venster hand om Kyöpelin vuori.
Just i natt väljä trollen ny kung åt sig. När
månen tändes, samlas alla hexor och tomte-
gubbar från närä och fjerran. Vid midnatt
öppnas bergväggen. Dä gäller det att passa på
och följa med trollen in i fjället. Tätt invid
tronen är ett litet stenbord, och der står kai-
ken. Strax efter det kungen blifvit krönt, skall
hän dricka ur det heliga kärilet. Men innan det
sker, bör ni lägga vantarne på kaiken och med
den i handen gå ut ur berget, utan att se bakom
er; ty vänder ni bara på hufvudet, så drabbar
er en hiskelig olycka, ja, då är det rent af förbi
med er. Har ni mod att åtaga er detta?»

»När riddar Sanct Göran stred mot drakar
och troll, hvarför skulle jag då frukta att göra
det, isynnerhet när det gäller att tjena en vän,»
svarade knekten. »Men jag tviflar på, att jag
alls slipper in i berget.»

»För det gifs det nog råd,» sade betjenten.
»Drag minä vantar på händerna, så kunna trollen
ej slå dunster i ögonen på er.»

»Men säkert skola de göra mig kaiken stri-
dig,» anmärkte knekten.

»Också för det fins ett medel,» sade betjen-
ten. »Jag känner några kärnord, skarpare än
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svärdshugg, långt kraftigare än hammarslag;
mot dem är allt trolleri bara barnlek. Lägg dem
väl på minnet och uttala dem i sista stunden.
Orden aro dessa: Saliini Beje Buje Beliaal
Askaret Belet fra Jeala Feberet Sind Kceske-
liga Stijkka. Det är alltihop. Det beror nu
på er sjelf, om ni vill hjelpa mig.»

»Lita på mig!» svarade knekten. »Gif hit
vantarnel Går allt efter önskan, kan du i mor-
gon bittida afhemta kaiken här i gröna kam-
maren.»

När qvällen kom och de lätta sommarsky-
arne skymmande började att uppstiga på fästet,
gaf sig knekten i väg, denna gäng ensam.
Tili hälften dold af moln kastade månen ett svagt
skimmer på toppen af det höga, branta berget,
i hvilket hän visste att kaiken förvarades. Allt
var ödsligt och tyst; ur dimman i dalen hördes
endast ängsknarrens entoniga läte och en och
annan grodas qväkande.

Framkommen tili berget, satte sig knekten
på en sten, för att hvila sig litet. Redan en
stund hade hän tyckt sig höra ett besynnerligt
susande och hvinande i luften, hvilket tilltog allt
mer och mer, utan att hän kunde begripa, hvaraf
det härrörde.

Det är kanske bäst att göra sig i ordning,
tänkte knekten och drog vantarne på sig.

Då var det liksom hans ögon med ens skulle
ha öppnats. Från höger och venster såg hän



den ena trollpackan efter den andra komma fly-
gande, huj och hi! Alla redo de pä sopqvastar,
och hvar och en hade ett brinnande ljus fästadt
vid qvastkäppen. På vägar och stigar skymtade
der fram Stora paddor och sikar, som kommo
styrande upprätt på stjerten. Der stultade fram
varelser med hästhufvuden och sådana med läder-
lappsvingar och några med bockfötter, och andra
sågo ut som fyrfotingar, och alla voro de svarta i

mörkret. Men ingen kunde se knekten; vantarne
gjorde honom osynlig.

»Det var ett förskräckligt sällskap,» tänkte
knekten, och i det samma öppnades bergväggen.

Alla trollen strömmade in i fjället; de riktigt
trillade om hvarandra, så många voro de. Visst
hade knekten blifvit litet underlig tili mods; men
en krigsman höfves ej att vara rädd, och så pas-
sade hän just på när två gamla äkerspöken, som
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slutade tåget, klefvo förbi honom, och stack sig
in i ledet emellan dem båda och kom in i berget,
äfven hän. Det var hög tid, ty knapt var hän
öfver tröskeln, innan dörren slöts igen bakom
honom.

Nu stod hän der inne i den Stora krönings-
salen, och tack väre vantarne lyckades hän oan-
tastad tränga sig fram, så att hän fick en god
öfverblick af det hela. I taket hängde litet palt
i en hornlykta, och det lyste. Vid ändan af
salen var en trefot, och på den satt den nyvalde
konungen med en ungsraka i handen. På en
liten upphöjning tili höger om honom läg någon-
ting, som såg ut just liksom en kastrull. Det
var kronan. Tätt invid stod kaiken.

Och nu begynte ceremonien.
I högtidlig procession uppmarscherade trol-

lens alla fjorton rangklasser och ordnade sig
på ömse sidor om trefoten. Närmast tili höger
stälde sig gehennerådet, fnasrådet och smakrådet;
tili venster åter bergsrådet, skogsrådet och verk-
liga fnasrådet; de öfriga togo sedän plats hvar
de kunde. Alla hade de för prydlighetens skull
trianglar kring haisen, större och mindre, allt
efter hvar och ens värdighet. Och de, som
voro riktigt högt upp i graderna, hade stora
kålblad på bröstet tili åtskilnad från dem, som
bara hade en simpel kardborre i knapphälet.

»Lefve kungen!» skreko de alla. »Tack ska’
ni ha!» svarade kungen, och det fann smak-
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rådet sa rörande, att Stora krokodiltårar runno
utför kinderna pä honom. Men då var det en
gammal sik i hopen, som ropade; »kan tanka
herrnl» Och hvem vet hvad det nu hade kunnat
bli af, så framt icke verklige fnasrådet bums bas
huggit hufvudet af den siken och ropat: »utmed
ringenl»

Då började andarne i ett huj att dansaring-
dans framför trefoten och sjöngo:

Dj ilo Babulka,
Roda boga djeggo
Fanathaj, fanathaj!
Fana djigge djaggge nitschoraj!
Hytt, tassan babylassan!
Hytt, tinki babylinki!
Roda boga djeggo.

Och midt i ringen stod en liten lyktgubbe
och svängde benet omkring, så att det sprakade
efter det. Det var riktigt praktfullt. Knekten hade
gerna velat förstå, hvad de sjöngo; men efter
hvad hän kunde fatta, hängde orden i visan icke
merä samman, än ärter i en säck, för det var
trollspråk.

När dansen var slut, tog hvar och en af de
fjorton rangklasserna från närmast liggande sop-
qvast ett ljus i handen, och konungen sattekro-
nan på sitt hufvud och ropade:

»Nu är jag kung, jag och ingen annan!»
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Nu var tiden inne för knekten att skrida
tili verket. Raskt gick hän tili trefoten, lade
vantarne på kaiken och upprepade med kraftig,
ehuru af sinnesrörelse något dof stämma, de
honom af betjenten inlärda orden:

»Salum Beje Buje Beliaal Askaret Belet
fra Jeala Feberet Sind Kaskeliga Stijkka .»

Derpå tog hän kaiken i den venstra handen,
för att med den högra kunna öppna dörren,
och styrde kurs mot utgången. Men knapt hade
hän vändt kungen ryggen, innan ett förfärligt
oväsen uppstod bakom honom. Läderlapparne
flaxade med vingarne, fiskarne slogo med stjerten
i golfvet, hästhufvudena klapprade med tänderna,
och alla tjorton rangklasserna grymtade och
skramlade med trianglarna, så att blodet nastan
stelnade i ådrorna på knekten. Men nu var
hän också vid dörren, tog i vredet riktigt med
hårdhandsken, läste upp och skyndade ur berget
ut i det fria. Då förnam hän en lukt just
som af brändt horn, ja, kanske var det en
dunst af svafvel med, och någonting pep honom
rakt i orat, så att hän hastigt tittade bakom
sig, hållande med handen ännu fast i den
öppna dörren. Duns! slog dörren igen med
en sådan våldsamhet, att högra handens vante
blef sittande qvar i dörrspringan. Det blixtrade
för ögonen på honom, och hän ramlade bak-
länges omkull bland tistlarna och nässlorna
utanför berget. Men kaiken hade hän i behåll.
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Och nu gaf hän sig tili att pallra i väg allt
hvad benen förmådde, ty bättre fly an illa
fakta, tyckte hän. Det bar af öfver stock och
öfver Sten, och huru hän fumlade i brådskan,
så tappade hän äfven den andra vanten. Men
det var ej tid att söka, och kohnörkt var det
också. Helt andfådd kom hän hem och kröp
tili kojs, och denna natt drömde hän ingenting
alls, utan sof tili långt in på ljusa dagen, då
betjenten infann sig.

»Ja, här har du nu kaiken,» sade knekten,
»men vantarne lemnade jag i sticket».

»Jaså!» sade betjenten, »nåja bäst var
kanske det. Heder och tackl Nu kan också
jag bli en kristen menniska. Mottag säsom
ett bevis på min erkänsla denna lilla flaska!
Den innejiäller en kostelig saft. Drick! det
skall göra er godt.»

Vid dessa ord framtog betjenten ur barmen
en plunta och räckte den åt knekten.

Knapt hade denne tagit sig en tår på
innan hän kände hela sitt vasen

undergå en märkbar förvandling. Hän blef
munter och lifvad, hän kände sig dubbelt
starkare. Öfverraskad tömde hän flaskan i
botten. Det var som om en periä halkat
nedför strupen på honom. Skrynklorna för-
svunno från hans panna, hans gråa lockar an-
togo sin forna svarta färg, hän hade med ens
blifvit tretio år yngre.
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Nu gick hän in i kungens kammare, för
att helsa god morgon på sin blifvande svärfar.
Prinsessan kom också dit, ooh när hon fick se
hvilken fördelaktig förändring hennes fästman
undergått, blef hon så glad, att hon kysste
honom på hvardera kinden och tyckte att
bröllopet kunde stå redan samma afton. Och
dermed voro alla belåtna.

Strax på eftermiddagen blef betjenten döpt.
Om qvällen var hän marskalk på bröllopet och
dansade midtemot spegelriddaren. Och glädjen
stod högt i tak.

»Usch! hvad det gär!» sade knekten, när
hän valsade med prinsessan.

»Skulle ödmjukast tro det,» svarade be-
tjenten.

Det var nu en riktig historia, -ehuru den
hände för mycket längesedan; och den soin

tviflar på att den är sann, kan sjelf gä och se
efter, om icke vanten sitter qvar i bergväggen
ännu i dag.

63DEN GAMLE KNEKTEN OOH HANS BETJENT.



Hafrelandet.

orta i soldattorpet lyste aftonsolen
in genom rotan. Det var så stilla
i stugan, det gamla vägguret hade
stannat, tili och med syrsan bakom

spiseln hade tystnat. Modern låg på döds-
bädden, och gråtande lutade sig lille Lasse
öfver sängen och kysste hennes slocknande
ögon och bleka mun.

»Gråt inte, Lasse lilla,» sade modern och
lade smekande sin vissna hand på barnets
hufvud, »gråt inte 1 Förblif god och rättskaffens,
såsom du alltid har värit, då går det dig nog
väl i verlden. När jag är borta, när du har
hvarken far eller mor mer i lifvet, tar farbror
dig tili sig, och der får du det långt bättre,
än du haft hemma.» Men vid det hon så
talade, brast hennes hjerta.



Knapt var modern död och begrafven,
innan främmande flyttade in i torpet och Lasse
fördes tili farbroderns hus.

Farbrodern var en rik nämndeman, men
sä vände hän ock på styfvern två gånger, förr
an hän gaf ut den. Vidt och bredt kring den
rödmålade byggningen sträckte sig hans åkrar
och ängar, hans lador och visthus. Detta
fröjdade hans snikna hjerta och gjorde honom
dryg och öfvermodig. Och ännu högfärdigare
och oginare var hans hustru.

De hade tvä söner. Den äldre var lång
och grof. Man hette Pelle. Knapt förflöt
någon dag, utan att hän förgick sig mot stackars
Lasse, och det utan anledning. »Du
stackare bor här pä nåder,» brukade hän säga,
och så puffade och knuffade hän lille Lasse,
tills denne, halfdöd af förskräckelse, ej visste
ut eller in.

Den yngre brodern var listig och förslagen.
Hän hette Jösse. För honom var Lasse liksoin
enkom tili, för att hän skulle ha någon svagare
att hacka och nagga på; och hän riktigt letade
efter tillfälle att genom elakhet och förtal göra
Lasse förtret.

Om söndagen, då kyrkfolket, högtidsklädt,
vandrade förbi gården, hade Lasse så gerna
velat följa med tili det lilla sockenkapellet och
höra på psalmsången, liksom hän fordom gjort,
när far och mor lefde. Men alltid var det
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något hinder i vägen. Irite kunde hän med
sinä lappade, urvuxna kläder visa sig der, sade
nämndemansfolket. Men när nämndemannen
sjelf någon gång for tili kyrkan, åkte denne
alltid efter två hästar och rökte ur en väldig
silfverbeslagen sjöskumspipa. »Kör ur vägen!»
hette det då hara, der hän satt så tjock och
bred i sin rara kapprock med sjutton klaffar;
och folket bligade efter honom och sade; »se
på sjutton! der far rika nämndemanl»

Det enda arf stackars Lasse fått efter sinä
föräldrar var en gammal bibel med tjocka
skinnpermar och Stora messingsbeslag och kung
Carl den tolftes porträtt vid titelbladet. Ty
fadern hade värit soldat och en af Carl den
tolftes tappra bussar, och kungen sjelf hade
för hans välförhållande gifvit honom boken.
Denna hågkomst från hemmets tider brukade
Lasse, då det riktigt bar emot, taga fram från
den nndanskymda vrå, der hän gömt den för
att Pelle och Jösse ej skulle rifva sönder bladen.
Då mindes hän sin hänsofna, älskade moder,
då knäppte hän ihop sinä små händer, upp-
repade alla de böner hon lärt honom, såg på
den store hjeltekonungens bild, kom ihäg sin
käcke fader och tänkte: äfven jag blir väl en
gång kari, och tog sedän dagen tryggt sådan
den kom. Och tili natten kröp hän upp på
höskullen, ty det var det fria husrum, far-
brodern bestod honom.
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Då hade hän en gång en sådan underlig
dröm. Hän tyckte, att hän befann sig hemma
i det lilla soldattorpet. Der var så tomt och
skumt i stugan, att Lasse blef helt skrämd och
sprang ut i farstun. Men farstudörren var
stängd, så att hän ej fick upp den. Bakom
sig i vrån hörde hän ett sådant hemskt, sakta
pip och tassande, sora om trollen velat komma
och taga honom. Men just i det samma
öppnade sig väggen och Carl den tolfte steg
in tili honom. Hän såg så hurtig och man-
haftig ut, kung Carl den unge hjelte, med sinä
Stora, ärliga, morska ögon, sitt uppåt strukna
hår, sinä elgskinnshandskar och höga ryttar-
stöflar, med handen stödd på värjfästet, just
sådan Lasses fader i lifstiden beskrifvit honom.
»Ofvergifver du ej mig, så öfvergifver jag ej
dig,» sade kung Carl och räckte honom handen.
»Aldrig!» svarade lille Lasse. Då nickade
kungen så betydelsefullt åt honom och gick
in i väggen igen, och Lasse vaknade. Inkrupen
i höet låg hän uppe pä stallskullen; morgon-
gryningen lyste in genom den öppna gluggen
och hästarne stampade i spiltorna under honom.
Och den nya dagen tillförde honom nya
förtretligheter.

Bredvid nämndemannens gård låg en annan
bondgård, hvars åkerfält voro lika stora som
nämndemannens. Detta hade längevärit nämnde-
mannen en nagel i ögat. Ty lian tyckte, att
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hän borde ha de tiestä åkrarne i byn; förr var
hän icke belåten. Och derför uppodlade hän
längst bort vid utkanten af sinä egor ett nytt,
stort fält. Nu var hän nöjd, nu hade hän
mera åker än grannarne, och så sådde hän
hafre i nyodlingen.

Hafren växte upp, den tätä gröna brodden
gick i ax och böljade så vackert i solskenct
för den ljumma, honungsmättade sommarvinden.

Men en höstmorgon, när nämndemannen
koni ut tili hafrelandet, för att se om ej tiden
att skörda snart vore inne, fann hän sin åker
liksom afmejad och nedtrampad. På en enda
natt var allt hans hopp tili intet gjordt. Ali
fältets gröda var förstörd.

Hans öfriga åkrar stodo frodiga och vackra,
från dem fick hän korn och karaa i ymnighet.
Hvad olycksöde hade då drabbat hafrelandet?

Händelsen gick nämndemannen tili siimes.
Det harmade honom att höra grannarne säga,
att lian utvalt ett lågländt och frostömt ställe
för sin nyodling. Men penningdryg och upp-
blåst som hän var, låtsade hän taga saken
ganska likgiltigt och sådde nasta vår åter hafre
i nyåkern.

När skördetiden nalkades, sade hän en
dag tili sin äldre son:

»Pelle! du är lång och stor. Gä ut tili
hafrelandet och vaka der i natt! Jag miss-
tänker, att grannarne, de kanaljerna, af afund-
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sjuka spelade mig ett fult spratt förliden höst.
Pass på, om der kommer någon och trampar
ner hafren.»

»Var lugn, far! jag ville just se den som
vågar trotsa mig,» svarade Pelle. Derpå gick
hän bort tili byn, sökte upp sinä bekanta, de
argaste slagskämparne i hela trakten, och bad
dem följa med tili hafrelandet och vakta der
jämte honom.

Hafrelandet låg strax invid skogen. Der
byggde nu Pelle och hans kamrater upp en
granriskoja åt sig i skogsbrynet. En tunna starkt
öl hemtades från nämndemansgården, och för-
sedda med dugtiga knölpåkar satte sig Pelle
och hans vänner kring tunnan och drucko och
skröto, hojtade och svuro. Det höga fästet
var klart, blott vid himlaranden syntes ett par
bleka moln, luften kändes ovanligt kali. Ju
kyligare det blef, dess mera drucko de. När
midnatten varinne, mörknade det såsmåningom.
Den ene efter den andre började känna sig
tung och sömnig. De nickade och hickade
och hängde hufvudet mot bröstet. Plötsligt
förspordes ett häftigt ihållande, hvinande ljud.
Det prasslade i hafrelandet, och taket på gran-
riskojan rasslade och skälfde.

Yrvakna sprungo Pelle och hans kamrater
ut ur kojan och slogo med påkarne blindt
omkring sig. I mörka natten sågo de ej en
aln framför sig. Hvart de vände sig, folio
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hugg och slag, och ju mera de rappade på,
desto mera stryk fingo de. Genompryglade
linkade de så fort de kunde genom skogen
hem tili byn. Framkomna saknade de Pelle.
När de om morgonen följande dag återvände
för att katiskapa, funno de Pelle, jemmerligen
mörbultad, ligga framstupa utsträckt på marken
framför granriskojan. Inte ett strå i hafrelandet
stod upprätt, hvarje ax var liksom uttröskadt.

»Det der var märkeligt!» sade nämnde-
mannen. »Här ha bestämdt grannarne värit
framme. Men nasta höst skall jag vidtaga
bättre försigtighetsmått.» Och så sädde hän
följande år åter hafre i nyåkern.

Brodden stack upp, tät och jämn. Den
präktiga, sköna halmen var en riktig ögon-
fägnad för alla förbigående. Stora och svällande
böljade axen för vinden. »Har jag tappat förr,
så vinner jag nu,» bröstade sig nämndemannen,
»nu måste man bara se tili, att icke någon
återigen kommer och förstör allt för mig.»
Och så sade hän åt sin yngre son:

»Jösse! du är listig och förslagen. Gå du
denna gång ut och vakta hafrelandet. Låt se
att du fullgör ditt åliggande bättre än Pelle.»

»Var lugn, far! jag skall nog lura ut,
hvem det är som trampar ner åkern,» svarade
Jösse och gick bort tili byn, sökte upp sinä
bekanta och bad dem komma ut tili granris-
kojan och vakta tillsammans med honom.
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»Hufvudsaken är,» sade de, »att vi icke
somna såsom Pelle, den drummeln, och hans
kamrater.» För att undvika detta, togo de
med sig en lykta och en kortlek. Lyktan
hängde de på en qvist uppe i taket af kojan,
och så satte de sig kring öltunnan, sqm ännu
stod qvar sedän förra hösten, och begynte
spela kort. Ju närmare det led mot midnatt,
desto ifrigare blefvo de, Den ene påstod, att
den andre gjorde orätt. Snart var grälet i full
gång. Rätt som det var, hördes ett starkt
prasslande, hvinande ljud. Lyktan föll ned
på marken, ljuset slocknade, och det blef kol-
mörkt.

Nu gäller det att passa på, tänkte Jösse
och drog knifven ur bältet. Alla trängde sig
på dörren, en vild strid uppstod i mörket och
med hjertat i halsgropen och benen på nacken
rusade de af hemåt så fort de förmådde.

Nu blef det en hisklig uppståndelse i byn.
»Kors, hvad de aro rifna och skråmiga: de
ha nappats sinsemellan,» sade Pelle och hans
följe. Men detta ville ej Jösses kamrater höra
talas om. Den ene berättade si, den andre så.
Hvad Jösse sjelf sade om saken, visste man ej.
Hän saknades. Tidigt följande morgon gick
man tili hafrelandet, för att söka honom. Der
fann man honom alldeles sönderbråkad och illa
tilltygad ligga i ett dike. Icke kunde hän ge
bättre besked än de andra. Men hafrelandet
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var tili rubb och stubb förderfvadt. Ej ett
enda ax hade undgått förstörelsen.

Nu började motgången späka nämnde-
mannen. Tre års förluster hade gjort, att hän
ej mera var den rikaste i byn. Förargad
tänkte hän redan lemna hela hafrelandet åt sitt
öde; men huru det var, så sådde hän, grannarne
tili trots, nasta vår återigen hafre i utåkern.
Äfven denna gång blef grödan vacker. När
hösten kom, tyckte hän; icke passar det att
jag, rike nämndeman, sjelf ligger i skogen och
vaktar! Och icke ville Pelle eller Jösse heller
tillbringa natten der. »Nu är det Lasses tur,»
sade de, »roligt vore att se, huru hän beter
sig.» Och så skickades Lasse ut en afton tili
granriskojan. Ingen ville vara honom följaktig;
man bara bad honom packa sig af det fortaste
hän kunde.

När jag inte gjort något ondt, hvarför
skulle jag vara rädd, tänkte Lasse och gick;
och med sig tog hän sin bibel med Carl den
tolftes bild i permen.

Då Lasse kom tili hafrelandet, fann lian
granriskojan alldeles förfallen. Barren hade
Pallit af, taket störtat in och tunnan gått sönder.
Hans första göra var att ställa allt i ordning
igen. Qvällen förgick under arbete. Hän
samlade friska, gröna qvistar, flätade dem
samman tili tak och väggar, sopade golfvet,
gjorde af tunnbottnen ett nytt bord och af
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Sten och mossa en bänk. När allt var färdigt,
lade hän bibeln pä bordet och satte sig ner
att betrakta bilden i permen. Och hän läste,
huru Gud af intet skapade himmel och jord
och allt hvad deruti är, och huru utan Guds
vilja icke ett här krökes på menniskans hufvud.

Men det började skymma, och lille Lasse
kände sig så underligt sömnig. För att hålla
sig vaken, plockade hän lingonris och vilda
ängsbloramor och band deraf en läng guirland,
som lian hängde öfver dörren. Medan hän
sysslade dermed, såg hän längst bort vid hori-
sonten tvänne moln uppstiga på fästet. De
seglade framåt, bredvld hvarandra, med vindens
fart: de nalkades allt närmare. Det ena var
svart och såg hotfullt och olycksbådande ut.
Det andra var hvitt och såg silfverskimrande
och ljufligt ut. »Gud låte bara ej hafrelandet
taga någon skada,» sade Lasse.

I det samma skilde sig moinen åt, och
det svarta molnet sköt fram förbi åkern och
stannade öfver skogen. Hän hörde ett hvinande
och susande i de höga furorna, björkarna
och granarna riste sig och skälfde. För-
skräckt drog hän sig in i granriskojan. Hän
kände sig så ensam och öfvergifven i mörka
natten, längt borta från alla menniskor. »Ack,
om mor ännu lefde och vore här hos mig!»
suckade hän och lutade sig öfver den gamla
bibeln.

Becker, Sagor. 4
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Då upphörde ovädret så småningom, det
blef helt tyst och stilla, och en skimrande dager
lyste in genom granrisväggen.

Förundrad trädde Lasse ut ur kojan. På
himmelen strålade månen så glänsande, under-
bart, luften var uppfyld af vällukter, foglarna
qvittrade och sjöngo, och såsom en lätt, genom-
skinlig slöja af silfverskir hängde det hvita
molnet öfver äkern. Nu delade sig skyn, och
en flock små barn med hvita vingar på skuld-
rorna sväfvade fram och begynte dansa ring-
dans på hafrelandet. Deras späda fötter rörde
knapt vid axen, som blott obetydligt böjde
sig, liksom kyssta af den ljumma, milda natt-
vinden. Midt i ringen sväfvade en luftig gestalt,
hvars anletsdrag Lasse icke riktigt kunde skönja.

De små lekande barnen tycktes alls icke
låta störa sig af Lasses närvaro; de voro så
fina och nätta, liksom af ros och lilja, med
stora, strålande ögon, glänsande lockar och
fylliga, skära kinder, just såsom hän sett Guds
änglar afbildade. Men så fängslande det an
var att äse deras lätta rörelser, drogos dock hans
blickar med oemotståndlig makt bort tili den
ensamma hvita gestalten. Hän blef så vek om
hjertat, så underlig tili mods, tili hälften sorgsen,
tili hälften glad. Längtansfullt sträckte hän
sinä armar mot den bleka andehamnen, och
liksom tveksamt dröjande trädde hon ut ur
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den lekande barnaringen och sväfvade sakta
fram emot honom.

»Mamma! mamma!» utropade lille Lasse,
bäfvande i sitt innersta.

Då tycktes det
honom, som om
hans öra hade nåtts
af det aflägsna, matta
ljudet af en psalm,
som han fordom
sjungit vid sin mo-
ders sida i det lilla
sockenkapellet; och
när hän såg upp,
stod hans moder
framför honom i
skinande, hvita klä-
der. Kring pannan
bar hon ett tindran-
de stjernediadem
och vid skuldrorna
stora, snöhvita vin-
gar.

Villrådig tittade
Lasse på den sköna,
högtidliga gestalten.
Var detta höga, bevingade väsen, som stod
framför honom, hans fattiga moder från det
ringa torpet, hon som i tidiga år vyssjat honom
tili sömns, med hvilken hän plockat bär i hagen
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och vallat getterna och tili hvars underbara
sagor hän fordom de långa vinteraftnarna
lyssnat i den låga stugan vid den sprakande
spiselelden? De bländande hvita kläderna lik-
nade ej hans moders torftiga, simpla drägt.
Det förklarade, högtidliga lugnet var icke
hennes beskäftiga, hvardagliga sätt. Och dock,
när lille Lasse med klappande hjerta blickade
upp, o! då kände hän så väl igen sin egen
älskade moders fromma, vänliga ögon och
sjönk i hennes famn.

»Min stackars lilla gosse!» sade hon, »du
har förblifvit god och rättskaffens, fastän du
lidit mycket, och derför är oss den nåden
förunnad att träffas här i natt.» Och hon
böjde sig ned och kysste honom ömt, innerligt,
såsom endast en moder kysser sitt efter långa
ars skilsmessa återfunna, i nöd och bekymmer
stadda bärn.

En kansia af outsäglig frid spred sig i
Lasses hjerta, de gingo in i granriskojan, som
vid deras inträde uppfyldes af ett klart ljus,
och de satte sig bredvid bordet, der den gamla
bibeln med Carl den tolftes bild i permen lag
uppslagen.

Och de talade om forna dagar, Lasse
lindade sinä små, magra armar kring moderns
hals och hon berättade honom om de sällas
boningar, dem hon nu bebodde, och sade att



också Lasses fader var der uppe, der hän satt
vid sin konungs, Carl den tolftes sida.

»Men nu är nattens första väkt förbi; vi
måste skiljas,» sade hon slutligen och drog
sig sakta undan Lasses omfamning.

»Nej, lemna mig icke! Tag mig med dig
dit du går,» utropade lille Lasse och brast ut
i bitter gråt, »här är jag så ensam, så i vägen
för alla.»

»Fördrag tälmodigt hvad dig är förelagdt,
var alltid sann, var alltid god, och vi återse
hvarandra,» svarade modern med stilla vemod,
»nu måste vi skiljas.»

»Mamma, mamma! öfvergif mig icke! här
har jag det så tungt, så svärt...»

Då föll ur moderns milda, ljufva ögon en
stor, glänsande tår ner i den gamla bibeln,
och med af rörelse darrande stämma sade hon:

»Välan, så följ mig! Jag vet det, här är
du utan huld eller skydd. Jungfru Maria der
uppe skall mana godt för oss.»

Vid det hon så talade, rörde hon med
sinä hvita vingar lätt vid Lasses skuldror och
fattade hans hand.

De gingo ut ur granriskojan och sväfvade
fram öfver hafrelandet in i ringen bland de
lekande små barnen, höjde sig tillsammans
med dem upp i luften och flögo framåt.

»Gif akt på hvad jag nu säger dig, och
jag hoppas, att intet hinder skall möta oss på
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färden,» sade Lasses moder. »Vi flyga nu tili
paradisets lustgård, der sedän Adams och
Eväs tider ingen menniska värit. För att in-
träda der, skall man ha aflagt allt jordiskt.
Men en moders kärlek tili sitt barn är mycket
förlåtet, och hvad som sker af godt och rent
uppsåt, dermed har den Högste sjelf undseende.
Blicka ned och du ser inunder oss såsom en
försvinnande mörk punkt taket af din farbroders
hus. Der har du det låga torpet, hvari du
föddes. Tätt invid ser du såsom en glittrande
silfverstrimma i månskenet den lilla bäcken,
der du plockade näckrosor och byggde qvarn-
dammar bland kiselsfenarne vid stranden. Nu
höja vi oss högre i luften, vår fart blir snabbare,
vi flyga österut. Landet inunder oss ligger
ännu höljdt i töcken. Men der är Narva
beläget, der är Riga, och der ha vi Gemauert-
hof och Holofzin, orter hvarest din fader i
lifstiden ärorikt kämpade under Carl den tolftes
segerkrönta fanor. Nu skådar du genom dim-
man der nere en mängd små matta eldpunkter.
Det är ljuset från de Stora städerna. Luften
blir svalare. Tryck dig tätare tili mitt hjerta
i skygd af min mjuka, hvita vinge. Lyssna!
du hör det aflägsna, dofva bruset från hafvet
inunder oss. Såsom små bräckliga flarn vagga
skeppen fram på böljorna. Nu flyga vi öfver
det lyckliga Arabien. Känn huru doften af
blomstren, orangelunderna och de välluktande



kryddorna fläktar oss tili mötes! Der borta
rinner strålande upp ur skyn Österlandets
stjerna. Det är mot den vi styra kosan.»

Och de flögo med vindens fart fram genom
rymden.

»Nu nalkas vi målet för vår färd. Hall
dig blott tätt vid min sida och frukta icke!
När vi komma tili paradisets port, skall Petrus
öppna den för oss. Sex himlars härlighet får
du skåda, men vid ingången tili den sjunde
himmelen vakta ärkeänglarne Michael och
Gabriel, hvardera med blixtrande, bart huggande
svärd. Hvad de säga, måste vi ödmjukt under-
kasta oss.»

Och de flögo allt snabbare framåt i mån-
skenet.

Med ens sänkte de sig något; jorden under
dem blef öde och toin, och mörker var på
djupet.

»Detta är dödens dal,» sade Lasses moder.
»Böj hufvudet under min vinge och slut igen
dina ögon, mitt barn, så att du ej förfäras!
Rättnu äro vi framme.»

En iskall vindpust fläktade hastigt förbi
dem ; och när Lasse på sin moders tillsägelse
åter öppnade ögonen, stodo de invid en tvär-
brant fjällvägg, hvilken såsom en skyhög oöfver-
stiglig mur utbredde sig så långt man kunde
se. Framför dem var en träng port af berg-
kristall. Bredvid porten stod en reslig, vänligt
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blickande gammal man med fotsidt silfvergrått
skägg och en nyckelknippa vid sidan. Det var
Petrus.

»I viljen in,» sade hän mildt, »nämn mig
lösen, och för eder skall varda upplåtet.»

Lasses moder nämnde sakta för Petrus
igenkänningsordet, porten öppnades för dem
och de trädde in i himmelriket.

De sväfvade in i en omätlig rymd af
strålande ljus. Det var som om de befunnit
sig i ett purpurskimrande, praktfullt täit.
Väggar och tak bildades af morgonrodnaden
och det flammande norrskenet, under dem
glimmade djupen i sällsamt skiftande glans
och deröfver spred sanningens dager sin allt
upplysande klarhets sken.

»I begynnelsen skapade Gud bland para-
disets salar denna först,» sade Lasses moder.
»Se dig kring så mycket du hinnerl ty stanna
får du icke här eller i de andra himlarne, innan
du fått lof dertill af ärkeänglarne Michael och
Gabriel.»

Och de flögo in i en annan sai
Högt öfver deras hufvud hvälfde sig det

vida fästet såsom en ofantlig, azurblå, skön
kupol. Lugnt och spegelblankt utbredde sig
ihunder dem det oändliga, blå djupet. Rundt
omkring synkretsen reste sig snöhvita moln-
stoder, liksoin mäktiga pelare, mellan hvilkas
långa, i det aflägsna fjärran försvinnande töcken-
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rader skymtade lysande, underbara slott och
palats af guldmoln och rosenskyar.

»Detta skapade Gud på andra dagen,»
sade Lasses moder. »De vaekra palatsen der
borta aro luftslott, som hägrat för menniskorna
i deras dröm om sällhet och lycka, men som
de under jordlifvet aldrig sett förverkligade.»

Och de flögo framåt vidare.
En härlig, tjusande trakt Öppnade sig för

deras ögon. På fästet lyste regnbågen i skim-
rande, färgrik prakt. Omgifna af höga, skog-
beklädda berg och glittrande blå fjärdar och
hafsvikar, logo mot dem ljufligt grönskande
ängder och doftande blomsterdalar. I lunderna
hördes, då de rördes af luftens välluktfläktar,
liksom en sakta mild musik, och midt i lust-
gården växte tvänne uråldriga, stora träd med
yppiga, sällsamt formade blad och granna,
gyllne frukter.

»Detta skapade Gud på tredje dagen, detta
är Edens slätter. De bägge Stora träden äro
lifsens träd och kunskapens träd på godt och
ondt. Frukterna fråri det förra förläna lif och
helsa; de från det senare bringa död och för-
derf, ty de äro af olika.slag, och svårt är
att urskilja de rätta.»

Och åter försattes de tili en annan trakt.
Ett starkt sken strömmade emot dem. I

den nedgående solens strålar gnistrade bergen
som om de värit öfversållade af diamanter,



och de stilla, djupblä sjöarne återkastade ljusets
färg. Knapt hade solen säsom ett glödande
klot försvunnit vid himlaranden, innan månen
och stjernorna begynte sitt underbara krets-
lopp. På vintergatan upptändes myriader ljus,
i parkernas milda månskensdager frustade spring-
källorna liksom glindrande rubiner och topaser,
och såsom silfver glänste hvar gren, såsom
guld hvart blad.

»Detta skapade Gud på fjerde dagen,
detta är stjernehimmelen,» sade Lasses moder.
»För hvarje menniska brinner här en stjcrna,
soin lyser och leder henne på hennes Stig; och
för alla gemensamt, för hög och låg, för van
och fiende, lyser hoppets stjerna der längst i
fjärran med sitt lifvande sken.»

Och de flögo vidare.
Utsigten förändrades. Såsom en dimblå

rand syntes fasta landet långt, långt borta vid
horisonten, badadt af det omätliga verldshafvet.
Oräkneliga öar, holmar och klippor speglade
sig i sunden och fjärdarne, och ute i hafs-
bandet gingo de höga, ljusgröna, klara vågorna
och stänkte sitt yrande skum mot bergsuddarne.
Der vältrade sig den väldiga hvalfisken och
sprutade upp i luften stora vattensträlar, der
summo svärdfiskar, delfiner, tumlare och andra
underliga hafsdjur. Brokigt skimrande flyg-
fiskar sköto upp öfver böljan, och på bottnen
lyste de röda korallerna bland skogar af alger
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och sjögräs, der de blekblå, gula maneterna
och sjöstjernorna höjde och sänkte sig. I
luften kretsade den stolta örnen, i långa tåg
sträckte der fram de vilda svanorna, vid
stränderna vinilade det af ejdrar, måsar och
änder, och i de lugna vikarna, der vattnet var
grundare, vandrade den högbente storken pä
den fina, hvita sanden och såg på småfiskarnes
lekar kring snäckskalsbäddarne.

»Detta skapade Gud pä femte dagen,»
sade Lasses moder; och med hastiga vingslag
flögo de hän mot fasta landet.

Ur vågens skum steg der fram för dem en
ljuflig, stilla nejd. Omkring dem var soi och
vår och lycksalighet och frid. I palmernas
och oljoträdens skugga sägos betande hjordar
af allehanda slags djur. Kring liljorna och
lotusblommorna vid flodens Strand svärmade
guldglänsande, purpurvingade sländor och
fjärilar. I myrtenskogarne Ijödo foglarnes
sånger, på safifranängarne lekte den skygga an-
tilopen och den snabbfotade strutsen med
pantern och tigern, och fredligt gick lejonet
vid lammets sida. Talrika slägten af lyckliga
menniskor vandrade på blomsterfälten eller
hvilade sig under cedrarna och cypresserna
vid källornas klara flöden och tycktes lyssna
tili tonerna af en liten fogel, som satt och
sjöng sin visa bredvid en törnbuske, hvamr
en klart brinnande eld lyste,
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»Detta är den sjette himmelen,» sade
Lasses moder. »Fogeln derborta är paradis-
fogeln, om hvilken det är sagdt, att den, som
lyssnar tili dess säng, för honom äro tusen år
såsom en dag. Den brinnande elden i törn-
busken är Guds allseende öga, som vakar
öfver det hela.»

Och de beträdde marken och gingo framät.
De små barnen, som åtföljt dem på deras färd
ända från hafrelandet och hit, sprnngo omkring
i det mjuka gräset och plockade blommor
och bundo kransar; och snart kommo Lasse
och hans moder tili ett tätt, ogenomträngligt
stängsel af höga, skuggande palmer, härliga
lagrar och blommande rosenträd, i hvars rika,
evigt unga grönska var en skön, höghvälfd
port af hvit marmor. Här var ingången tili
den sjunde himmelen. På hvar sin sida om
porten vaktade en i strålande himlarustning
klädd mäktig gestalt med blixtrande, bart
huggande svärd. Det var ärkeänglarne Michael
och Gabriel.

»Barnen hörer himmelriket tili,» sade
Michael och ämnade just öppna porten för
dem tili den ljusa salen.

»Men den lille der är icke kallad ännu,»
sade Gabriel och säg på Lasse.

Då böjde Lasses moder ödmjukt ned sitt
hufvud; ärkeänglarne gjorde en afvisande åt-
börd med sinä svärd, men fastän det skedde
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blott med yttersta spetsen, ljungadc dervid
redan ett sådant sken genom rymden, att jung-
fru Maria gläntade på dörren och kom ut tili
dem, för att se efter, hvad som var på färde.

»Jaså, det är lille Lasse,» sade jungfru
Maria och strök med handen håret smeksamt
ur Lasses panna. »Här kan Lasse icke siippa
in ännu; framdeles måhända, sedän hän pröfvats
litet. Men du, goda moder, gack in i him-
melens glädje och bada dina tårfylda ögon i
lifsens kalla! Sjelf vill jag ledsaga Lasse liten
på återfärden.»

Och porten läts upp. Lasse hörde englar-
nes tusenstämmiga säng der inne. Hän tyckte
sig se sin gamle fader sitta kraftig och rak,
såsom det egnar och anstär en trogen strids-
man, vid sin konungs sida. Det var liksom
en röst skulle ha sagt honom: »äfven dig väntar
en fader», och signande sträckte hans moder
sin hand öfver hans hufvud, tryckte en kyss
på hans panna och trädde in i den ljusa salen,
hvars dörr tillslöts.

»Var vid godt mod, Lasse liten 1» sade nu
jungfru Maria. »Det beror på dig sjelf att en
gång få återse de kära, du förlorat. Se, der
borta flyter en Ström, ömsom lugn, ömsom
stridt brusande, fram mellan kullarne! Det är
Tidens Ström,» och hon förde Lasse tili
den dunkla elfvens Strand »betrakta honom
noga och du urskiljer millioner små bubblor
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på vattenytan. Mark hur de skifta olika, den
ena ljus, den andra mörk! hur i hvirflande
fart de trängas franiåt, än ensamma, än före-
nade tili ett skum på böljan! Lika många
menniskor det fins på jorden, lika många aro
bubblorna på Tidens ström, ty hvarje menniska
har der sin. Alit hvad menniskan gör och
tänker afspeglar sig strax på bubblans känsliga
väggar och stannar der aftryckt säsom ett
rörligt, ytterst fint litet bilderboksblad. Den
lilla bubblan drifves framåt med vågen och
blir större, spegelbilderna på den hopa sig,
den ena hiiden uttränger eller öfvergår i den
andra, tills den bräckliga bubblan icke mer är
mottaglig för några flere intryck och slutligen
brister sönder. Då dör nere på jorden den
menniska, hvars lefnadssaga fans afbildad der
inne. Har den värit god och ren, växer ett
par hvita vingar vid den dödes skuldror, och
det blir en ängel tili i himmelen. Gör derför
alltid hvad rätt och godt är, och hedra din
fader och din moder, på det dig må väl gå
och du må länge lefva på jorden. Då skall
paradisets lustgård ånyo öppnas för dig och
lifsens träd åter stå i blom.»

Nu räckte jungfru Maria handen åt Lasse,
och sväfvande genom rymden förflyttades de
hastigt tili Edens slätter, der lifsens och kun-
skapens träd med sinä gyllne frukter glänste
mot dem i solskenet. Här bröt jungfru Maria
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ett äpple från lifsens träd och gaf det åt
Lasse.

»Ät detta!» sade hon. »Jag lemnar dig
nu ensam. En osynlig makt skall fatta dig
och föra dig tili paradisets port. Se icke
hakoni dig, hvad än mä hända! När du
kommer tili porten, så bulta tre slag pä den,
och Petrus, som står der utanför, skall öppna
den för- dig. Sedän skickar hän nägon af
vindarne att föra dig tillbaka tili jorden, tili
granriskojan vid hafrelandet. Lyd hvad jag
sagt dig, och vi återse hvarandra en gång!»

I det samma lyftes Lasse upp i luften och
fördes framät.

Dä förspordes ett starkt härskri liksoin
af tusen sinom tusende röster bakom honom.
Men lydig varningen hän erhållit, säg Lasse
oförskräckt framför sig; och knapt hade lian
ätit äpplet, som jungfru Maria gifvit honom,
innan hän befann sig vid porten af bergkristall.
Klapp, klapp, klapp! bultade lille Lasse på
porten, och strax öppnade Petrus den för
honom och kallade på vestanvinden.

»Se här, tag lille Lasse och för honom
bort tili jorden! Far varligt fram med gossen,
så att hän icke stöter sig.»

Dä susade det plötsligt i luften; en dom-
ning lade sig öfver Lasses sinnen, och hän
försjönk i en djup dvala.
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När hän åter slog upp sinä ögon, satt hän
i granriskojan lutad mot bordet med hufvudet
öfver den gamla bibeln med Carl den tolftes bild
i permen. Lasse gnuggade sig i ögonen, det
föreföll honom som hade hän vaknat ur en
lång dröm. Men framför honom i den uppslagna
bibeln, der den tår fallit, som hans moder gråtit,
lag en strålande periä.

I den tidiga höstmorgonen såg hän hafre-
landet, solbelyst och vackert, bölja för den friska
vinden. Ej ett enda ax var skadadt, och glad
i hågen vandrade hän tili nämndemansgården.

»Nej, se pä Lasse!» skreko Pelle och Jösse.
»God morgon, du! Nu vankas det...»

»God morgon, god morgon!» svarade Lasse.
»Hafre fins det godt om åkern står full.»

Nu blef nämndemannen nyter. Bums tog
hän på sig sin nattrock med sjutton klaffar
och åkte ut i socknen, för att bjuda grannarne
på skördefest. Länga bord dukades upp på
nämndemansgården, ölstånkor hemtades fram
och spelman anskaffades. Alla gingo nu att
skära hafre, och hvem skulle hafren binda, om
icke Lasse. Också band hän, så att svetten
lackade.

Pelle och Jösse lato honom nu någon tid
vara i fred. Men när skörden var förbi, begynte
de som förr igen. De hade med åren blifvit allt
värre; och nu läg det och grodde i dem, att



Lasse lyckats i en sak, der de sjelfve kömmit
tili korta.

»Huru gick det tili egentligen den der natten
du vakade vid hafrelandet?» sade de och plirade
sä falskt med ögonen. »Något måtte der väl
ha händt?»

Att tala med de elaka menniskorna om sin
goda moder, det ville Lasse icke; och ljuga var
icke hans sak.

Men dag ut och dag in retades Pelle och
Jösse med honom och sade: »Du törs icke fram
med sanningen.»

Det var mer än Lasse kunde fördraga; och
så berättade hän dem, huru allt tillgått, och om
alla de underbara ting hän skådat.

Pelle och Jösse blängde på honom och gjorde
Stora ögon och visste ej hvad de skulle tro, ty
Lasse hade aldrig sagt ett osant ord.

»Jaså, var det på det viset!» sade de slut-
ligen. »Ahå, hvad du flyger högt!» Och sä
hviskade och pratade de sinsemellan, och dervid
blef det.

Men i sin bibel hade Lasse tili bokmärke
en liten gul sämskremsa, en bit af fars gamla
soldathandske. Deri gömde hän perlan, hvartill
tåren, som hans moder gråtit, förvandlats, och
hängde den vid en liten snodd kring haisen
på sig. Nu ser mor riktigt in i hjertat på mig,
tyckte hän.
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Och vintern kom och det blef jul. Rundt
otnkring i bondstugorna och torpen lades om
julqvällen en kärfve otröskadt korn ut på taken
åt sparfvarne, men icke hos nämndemannens.
«Tiggare täi jag ej,» sade nämndemannen; »bar
jag ej redan Lasse på haisen! Skall jag också
kasta gudslån åt oskäliga kräk! Sådant har icke
jag råd tili. Nasta år mäste jag ändå låta hafre-
landet Hgga i träde.»

Men att låta hafrelandet ligga i träde, det
ville Pelle och Jösse alls icke höra talas om.
De, som förr icke hade frågat efter, om alla
åkrarne blifvit osädda, de ville nu envist bägge
två vaka vid hafrelandet. När våren kom,
plöjdes och såddes det alltsä äter, och knapt
varsnades de första gula löfven på björkarna,
innan Pelle och Jösse en qväll ropade åt Lasse:

»Nu resa vi i vår tur tili paradiset! vi få
väl helsa från dig!» Och hånskrattande skyndade
de tili utskogen, bort tili karret, invid hvilket
hafrelandet läg.

Det gick som ett dolkstyng genom bröstet
på Lasse. Men strax var nämndemannen tili
hands och skrek: »hvad står du der och hänger
efter!» och nämndemanshustrun hväste honom i
orat; »slipper man inte se dig!» Och Lasse
sväljde sin gråt och kröp upp tili sig på höskulln.
Der snäste honom åtminstone ingen, der fick
hän i frid tanka på sin goda moder, tills ögon-



locken så smäningom började kannas tunga och
det led mot midnatt.

Det friska höet doftade så skönt, syrsan
sjöng i vrån och månen sken så underligt klart
in genom gluggen och bildade liksom en stor
förgyld talla på motsatta väggen. Ju mer hän
betraktade den gyllne bilden, desto mer glömde
hän höskullen omkring sig. Men hän såg som
ien dimma och hörde som i en dröm. I mån
ljuset på väggen tycktes honom halmstråna och
höet taga form af höga furor och björkar, de
mossbelupna väggstockarne blefvo en åker, och
hur det var, tyckte hän sig försatt tili granris-
kojan vid hafrelandet. Hän såg tvänne moln upp-
stiga vid himlaranden, ett hvitt och ett svart. Ju
närmare de nalkades, desto mera silfverskimrande
blef det ena, desto mörkare det andra. Redan
höll det svarta molnet på att skjuta ner öfver
åkern, då det, plötsligt hejdadt, ändrade riktning
och bröt fram öfver skogen. Det haglade, det
prasslade, det hven i träden, såsom bräckliga rör
skälfde och riste de på sig, och allt blef tyst.
Nu sänkte sig stilla öfver åkern det glänsande
hvita molnet, skyn delade sig och en flock små
barn trädde derur och begynte dansa ringdans
på hafrelandet. Midt i ringen sväfvade en en-
sam, mildt allvarlig gestalt med stora snöhvita
vingar, men Lasses moder var det icke.

Då msade med ens Pelle och Jösse ut ur
granriskojan, der de hållit sig d.olda, och trängde
sig fram tili den hvita gestalten.
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»Ve eder! Som I sätt så skolen I ock
uppskära! Jag är Dödens engel,» sade den bleka
gestalten och höjde sig med dem hastigt upp

luften.

I det samma sken månen ännu klarare in
genom vindsgluggen, taflan förändrades, och i
månskimret såg Lasse dem anlända tili Para-
disets port.

»Barnen höra himmelriket tili,» sade Petrus
och öppnade porten för den bevingade barna-
skaran. »Men hvad godt och ondt hafven I
gjort på jorden?» frågade Petrus, vändande sig
tili Pelle och Jösse.

Då var det ej värdt att stä och rosa sig.
Bröstgänges försökte Pelle med våld tränga sig
in förbi Petrus, medan Jösse med list sökte smyga
sig fram bakom ryggen på honom.

Men då sade Petrus: »Hit intill, men icke
vidare.»

En stormvind yrde upp, en blixt ljungade,
och drabbade af åskan nedstörtade Pelle och
Jösse, stela, förlamade, inför Petri fötter. Och
Petrus tog dem vid axlarne och kastade dem
ned i djupet bland branterna i dödens dal, så
att de, krossade, vordo tili stoft.

Nu gick månen in i en sky. Det blef mörkt
rundt omkring Lasse. Insomnad djupt, upp-
vaknade hän ej förr än långt fram på morgonen,



Solen stod redan högt på himmeten, när
Lasse infann sig vid sitt arbete. Men ingen ens
märkte, att hän var senare på benen än vanligt.
Alla bara letade och frågade efter Pelle och
Jösse. Förgäfves hade man väntat dem hela
morgonen. De kunde ej hittas någonstädes.
Hela följande dag och dagen derefter sökte man
dem på fåltet, i skogen, vid kärret, öfverallt,
men förgäfves. Pelle och Jösse voro och blefvo
försvunna.

Nu fick Lasse arbeta för tre, men hän stod
sitt kast som en kari. Ju flitigare hän var, desto
starkare och axelbredare blef hän.

Och det blef krig i landet. Fienden härjade
och brände. Nämndemannens gård lades i aska;
den nyss så rike manen fick ta tili tiggarstafven.

Men Lasse gick att slåss för kung och fäder-
nesland. Hän mindes Carl den tolfte och stred
som en hjelte. Tili belöning derför fick hän,
när kriget var slut, sitt eget torp. Och om
söndagen, när hän gick tili kyrkan, nickade allt
folket på kyrkvalln åt honom och sade: »der
kommer en dugtig kari! der går tappre Lars!»

Dä tänkte Lasse: på mulen raorgon följer
solklar dag, och mindes forna tider och tog en
dag fram perlan ur fars handske. Bäst det var,
brast perlan sönder och en liten trollslända flög
derur. Af trollsländan blef en lärka, som muntert
drillande svingade sig i luften. Lärkan förbyttes
tili en dufva. Dnfvan flög in i gröna skogen;
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och när Lasse gick dit, för att se hvart hon
tagit vägen, stod der en underskön flicka, hvars
like i godhet och älskvärdhet verlden ej skådat.
Med henne gifte Lasse sig och blef den lyck-
ligaste man på jordens rund.



Jättarne i Seharkadalen.

et var en gång en riddare, som diog
ut i verlden, för att söka äfventyr.
Men hvart han kom, var det helt
stilla och fredligt, så att han redan
ämnade bege sig hem igen; men

det hade värit att återvända med oförrättadt
ärende, och det ville hän inte gerna göra.

Medan hän nu funderade härpå, kom hän
en afton, sedän hän färdats länge och väl, tili en
stor skog. Vägen blef allt sämre, så det syntes
att häst och kari icke dragit fram der på långa
tider. Det började redan skymma; men riddaren
red dristigt framåt, tills hän för mörkrets skull icke
kunde se handen framför sig mera. Då lät hän
hästen gå, huru den sjelf ville; ty narr var den,
som förtviflade än, tyckte hän, nejl hej! fallera
för röda rosor!
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Plötsligt stannade hästen och kunde ej fås
ur fläcken. Riddaren steg då af, för att taga
reda på, hvad orsaken månde vara; och trefvande
med handen, fann hän, att hän hade midt för
sig väggen af en stuga.

»Hållohl Är det någon derinne, så lät
upp!» ropade hän och bultade på. Men ingen
öppnade. Genom hålen i fönsterluckorna såg
hän nog, att det tändes upp ljus i stugan, men
der inifrän hördes ej knäpp eller kny. På hans
förnyade bultningar och försäkringar, att hän
var ingen röfvare eller stigman, utan en i heder-
liga ärenden stadd riddare, som bad om natt-
läger, öppnades ändtligen dörren på glänt och
en bonde stack försigtigt ut hufvudet och lyste
på honom med en perta. »Korsi» sade bonden,
vändande sig tili folket i stugan, »det tycks
verkligen icke vara någon af jättarne.»

Nu blef det lif i gården. Der dukades upp
hvad huset förmådde, och riddaren lät sig väl
smaka.

»Men hvarför ville ni ej öppna strax? Hvad
var det för jättar, som ni tycktes vara så rädda
för?» frågade riddaren.

»Ingen rädder här!» sade bonden, »men
tala inte så högt,» tillade hän hviskande och
hade af förskräckelse så när hvälft omkull öl-
stånkan, »de kunde höra oss.»

»Desto bättrel» utropade riddaren. »Det är
just min sak att se faran stint i synen.»



»Skona ert unga lif!» sade bonden med
ängestsvetten i pannan. »Att trotsa jättarne
vore att rusa rakt i förderfvet. Här strax invid
bodde förr en gammal man hän är nu död

hän var så gammal, att ingen kom ihåg,
hvem hän var eller hvad hän hette, och sjelf
mindes hän det inte heller. Men ett mindes lian
nog. En afton satt hän i stugan med svärmor
sin och gassade sig framför eldbrasan. Rätt som
det var, hördes tunga steg ute på gården. Dörren
slogs upp på vid gafvel och in trädde en rese, som
var så lång, fast hän höll sig krokryggig, att
hän nådde upp tili taket. God qväll! sade
gamle far och bad den främmande sitta ner.
God qväll igen! svarade resen och satte sig, så
det knakade i bänken. —• Akta bänken! skrek
svärmodren. Sa’ hon något? sporde jätten och
tog henne med handen öfver hjessan, så hela
hufvudet gick i kras, som om det värit af sur-
mjölk och karduspapper. Hvad får jagbjuda?
frågade gamle far. Litet rappakalja kunde ej
skada, svarade jätten och sneglade åt skåpet, der
flaskan stod. Inte annat! sade farsgubben och
for på dörren. Men den som icke kom igen,
det var gamle far. Först veckan derefter vågade
hän sig hem igen, och då var taket lyftadt af
stugan. Jo, Jo! sådant kan hända en! Bevare
oss för jättarne! Finnas de inte här, så finnas
de nog längre bort, i Scharkadalen.»

Vidare ville ej bonden och hans folk tala i
Becker, Sagor. 5
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det ämnet. Man gick tili hvila, men hela natten
drömde riddaren hara om jättarne. Fast besluten
att kämpa med dem, steg hän följande morgon
tili häst, tog afsked af bonden och fortsatte
färden i den rigtning, man utpekade för honom
att Scharkadalen skulle ligga.

Hän red och red, både länge och väl, tills
hän sent omsider anlände tili en enstaka gärd
midt i ödemarken, och der frågade hän äter efter
jättarne.

»Om vi kanna tili jättarne, vi?» svarade
husbonden, »jo, jo, men! Såg ni ej de der stora
stenblocken uppe på backen? Dem ha jättarne
slungat dit; det är ett jättekast. Der bredvid är
en ofantlig kittel, urhålkad i klippan; det är en
jättegryta. Sjelf har jag icke sett resarne, ej
heller har någon annan af gårdens folk fätt
ögonen på dem, ty här hålla de ej hus ännu; de
bo längre bort, i Scharkadalen. Men väl har
jag sett stora grenar och trädstammar ligga af-
brutna af dem i skogarna och.hört, huru de sent
om vinteraftnarne gått här förbi och dansat och
smält i knutarne.»

Nu ville det da ändtligen blifva något af,
tyckte riddaren. Med den uppgående solen var
hän i rörelse och red hurtigt framåt. Slutligen
kom hän tili en kolmila. Här lät hän hästen
pusta ut litet och slog sig i samspråkmed kolaren.

»Känner du tili jättarne i Scharkadalen?»
frågade riddaren.



»Det var också en frågal» svarade kolaren,
»Här i trakten är just deras strät. Hvar gäng
de färdas här förbi, fastän på mils afstånd, är
det en sädan tryckning i luften, att hönsen och
smådjuren dö deraf; ty hvaraf skulle de vai
annars dö?»

»Är detta då Scharkadalen?» sade riddaren.
»Nej, icke här ännu! Men icke långt här-

ifrån är ett djupt kärr, sorn heter Kalabacks-
kärret. Deröfver leder en smal Stig, på hvilken
en vanlig menniska just med nöd kan siippa
fram. Men jättarne vada tvärs igenom gung-
flyn, som når dem bara upp tili knäna. Strax
bakom berget på andra sidan Kalabackskärret
ligger Scharkadalen.»

»Kan man då ej få sig någon vägvisare
dit?» frägade riddaren.

Ja, svårt var det att få någon, och söka
raaste man; men så var det ändå en skomakare,
som åtog sig saken.

Skomakaren gick förut och riddaren efter,
och riktigt kommo de tili karret. Den gröna
björnmossan gungade under deras fötter, brun
och tät som en pels stod getporsen, och mellan
harulln och grodbladen lyste tufvorna gula af
hjortron. Aldrig i lifvet hade de sett maken
tili kärr.

»Nej, nu går jag inte längre!» sade sko-
makaren, när de kommo tili fast mark. »Ser ni
inte jätten, som ligger der borta i bergskrefvan ?
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Hör ni ej, huru hän snusar och drar väder? Och
der syns skuggan af den andra resenl»

Och klifs, klafs! kilade skomakaren sinväg,
så det plaskade i mossan.

Der stod hän nu ensam, vår riddare, och
stirrade på berget. Ja, der syntes verkligen på
afstånd liksom en hisklig jätte, liggande på rygg
med handen under orat. Men narr var den, som
förtviflade än; nej, hej! fallera för röda rosor!
Och raskt gick riddaren framåt. Men ju närmare
hän kom och ju nogare lian skådade, desto mer
försvann hiiden af jätten, tills den slutligen för-
byttes tili ett stenröse, några murkna stockar och
litet buskar och mossa.

Jaså, var det på det viset! tänkte riddaren,
men med det samma såg hän en lång, mörk

skugga afteckna sig mot klippväggen tätt invid.
Nu gälde det! Och tappert med draget svärd
trädde riddaren bakom bergsklinten.

Då hörde hän en svag, pipande stämma,
som sjöng:

Loppan bet min man ihjäl
Långt bort i skogen!

Det var då bra att den skälmen dog,
Så får jag äta min mat i ro,

Långt bort i skogen !

Och nu varseblef lian en liten, liten tandlös
käring, som satt och värmde sinä skrumpna
händer vid en eld, der hon kokade sin qvällsmat.



Jättarne i Scharkadalen.





Det var skuggan af röken hän hade sett.
»Bara en gammal käring!» utropaderiddaren.

»Var det inte farligare!»
»Ja, har du sett på fanken!» sade käringen

»sedän min lille man dog, fins här ingen här pä
trakten, som är för mer än jag.»

Och snipp, snapp, snorum!
Hej, basilorum!
Så var denna sagan slut.
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Skrynkelben,

et var en gång en man, som hadc
tre söner. Om de bägge äldre är
icke mycket att säga, men den
yngste hette Skrynkelben, och han
sattes i skräddarlära.

Der fick hän sitta med benen i kors på
bordet och tråckla och sy, så ryggen ville brista,
och dessutom måste hän springa ärenden.

Under sådana förhållanden tyckte hän, att
hän kunde be om litet förhöjning på årslönen.
Men mästaren bara sade: »gör först skäl för
maten!» och skickade honom att hemta en packe
vadrnal från färgaren.

Skrynkelben gnodde i väg som vanligt, och
då hän med byltet på nacken kom tillbaka, sutto
alla nitton skräddarne ty så många voro de

och smorde sig vid vällingsgrytan ute i köket.



»Smaklig mältid!» sade Skrynkelben och
slängde vadmalsbyltet pä bordet i verkstaden.
Men bordet var gammalt och rankigt, och fastän
det hållit för nitton skräddare att sitta på, gick
det nu sönder för vadmalsbyltet.

Då skrattade Skrynkelben och sjöng:

Det fröjdar mig af hjertans grund,
Att nitton skräddare väga knapt ett pund;
Ja, med nål och med tråd
Och med sax och med vax
Och pressjern vid sidan och syring uppå,
De väga knapt ett pund ändå.

Den visan tyckte icke skräddarne om, och
när de hörde den, sprungo de alla nitton in i
verkstaden och grepo efter alnkäpparna och
ropade:

»Sjunger du ur den tonen! Vi skola lära
dig!»

»Rädde sig den som kani» tänkte Skrynkel-
ben och skyndade på dörren.

»Vänta du!» skrek mästaren och kastade ett
stycke vax efter honom; »der har du lön!»

»Var det vax, det!» sade Skrynkelben.
»Den, som ej tar, när hän får, får ej, när hän
behöfver,» och så stoppade hän vaxstycket i sin
påse och gick tili en skomakare i lära; ty allt
är godt oeh väl, bara själen är nöjd, tyckte hän.

Här fick hän sno becktråd och blöta läder
och pröfva pä med sylen. »Pliggar du sulorna
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väl, så skall du få ärfva mig,» sade skomakaren;
men aldrig blef det riktigt i lag.

»Det, som duger åt skräddaren, duger ej åt
skomakaren,» kältade skomakaremästarenständigt.
Men sjelf höll sig skomakaren inte mycket vid
lästen, utan trodde sig förstå sig på allt.

Det der roade Skrynkelben, och så sjöng hän

Skomakaren med sin suddiga trut,
Ju mera hän bråkar, dess värre ser hän ut;

Hän grinar i vädret
Och biter i lädret,

För borae lian, bome lian,
Bom! bom! bom !

Den visan kunde skomakaren icke lida och
rusade med spannremmen i högsta hugg efter
Skrynkelben.

»Sådant läder skall sädan smörja ha!» skrek
lian, och slängde en dugtig beckkluns efter honom
och körde honom på porten.

»Tackar ödmjukast!» sade Skrynkelben.
»Den, som vill ärfva ett par stöflar, fårlänge gä
barfota;» och så stoppade hän också beckbiten
i sin påse och gick bort tili en smed i lära.

Nu var det ej annat an att från morgon tili
afton stå vid städet och pusta och hamra och
bulta, så att gnistorna flögo. Men när det blef
tai om större dagspenning, sade smeden:

»Visa först att du duger tili något! Hvad
kan du för slag?»
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Det der tyckte Skrynkelben lät så lustigt,
då hän hela året om stått ooh arbetat vid sme-
dens sida; och sä kunde hän inte hålla sig, utan
sjöng:

Och smeden uti smedjan står,
Och svarta skinnfdrklädet flaxar och slår;
Hän smider så det brakar,
Hän pustar så det knakar,

För dingltn, dingltn,
Hall! lall! lej!

Då blef smeden förgrymmad, vräkte en
skofvel slagg och jernfilspån efter honom och röt:

»Der har du din Ioni»
»Ändå något!» sade Skrynkelben, samlade

upp slaggen och jernfilspänen i sin påse och
gick sinä färde.

Nu vandrade hän vägen framåt, tills det
började mörkna och hän kom in i en djup skog.
Alltid har man lärt sig något, tyckte hän och
gick raskt framåt och hvisslade. Då såg hän,
att det pä afstånd skymtade eldsljus mellan
trädstammarne. Hän styrde kosan ditåt och
kom snart tili ett gammalt jagtslott, en sådan
der riktigt gammal byggning med torn och
höga gaflar och spetsiga fönster med små rutor i,
Här begärde hän nattqvarter.

»Hm!» sade slottsfogden, »vill du bli här
öfver natten, så må du sofva i tornkammaren.
Annorstädes i slottet fins icke rum för dig.
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Men det säger jag dig på förhand, att i torn-
kammaren huserar en gast, som icke är god att
tagas med.»

»Så är det alltid,» svarade Skrynkelben.
»Tili de varsta skrubbar och vrär hålla sig
spökena ständigt, då de kunde ha det mycket
trefligare och beqvämare i de bättre rummen.
De måste vara bra dumma.»

»Emellertid är det nu så fatt, som jag
säger,» svarade slottsfogden. »I tornet kan du
få mm, och vill du ha något att bjuda gasten
på, så gå ner i köket. Der får du hvad du
behöfver.»

»Nog har jag något att traktera honom
med,» sade Skrynkelben, men gick för ro skull
ändå ner i köket för att prata litet.

Medan hän här hjelpte tili med att vända
steken, berättade kökspojken honom att kungen
i landet hade en enda dotter. För ett år sedän
hade kungen och prinsessan vistats på jagtslottet.
Prinsessan bodde då i tornkammaren. Men en
natt blef det ett förfasligt väder. Stormen pep
i skorstenarne och regnet smattrade på fönster-
rutorna. Om morgonen, när kungen steg uppför
vindeltrappan, för att se huru det stod tili med
prinsessan, var kungadottern försvunnen och der
fans bara en liten hvit kissekatt i tornkammaren.
Det var nu klart, att prinsessan var förtrollad
och att det var hon som var kattan. Kungen
ville taga kissekattan med sig, men det stod ej
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tili. Kattan vek ej från tornet. Dä befalde
kungen, att man hvarje dag skulle ställa en
silfverskål, fyld med grädde och sockerbröd, upp
i tornet åt kattan och lät kungöra, att den, som
kunde lösa prinsessan från hennes förtrollning,
skulle få henne tili gemål och på köpet halfva
riket. Bums kom der hela tjoget med friare,
prinsar och andre. Men när de fingo höra, att
prinsessan var förvandlad tili något så simpelt
som en kissekatt, rynkade de på näsan och sade:
fy baj! Då blef kungen ond och sade, att de
sjelfva kanske värit markattor i sinä dar, och
bad dem dra så långt vägen räckte. Men någon
tid derefter hände sig en dag, att köksan, som
bar grädde och sockerbröd upp i tornet» tili
kattan, kom springande med andan i haisen och
berättade, att gasten huserade der uppe. Nu
blef det brådtom. Folket sade, att statsråden
och generalerna i landet, hvilka dugde tili allt,
också kunde duga tili att befria prinsessan. Och
hvad folket sade, det måste väl vara sant, tyckte
kungen och skickade en general upp i torn-
kammaren, för att vaka der en natt och taga
reda på förhållandet. Bakom honom stängdes
dörren i lås, för att ej gasten skulle siippa ner
äfven i de andra slottsrummen och spöka. Men
om morgonen var generalen förvandlad tili ett
stenbeläte. Då sade kungen: »en tili!» och
skickade ett statsråd upp i tornet. Men också
hän blef ett stenbeläte. »En tili!» sade kungen
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och skickade upp en annan general. Men honom
gick det på samma vis. »En tili! en tili!» sade
kungen hara. Och så hade det gått undan för
undan, och nu stodo der elfva stycken stenfigurer
uppstälda längs med väggarne i tornrummet.

»Det var en förunderlig historia,» sade
Skrynkelben och bad att få lana en gryta och
en slef. Det fick hän, och dem förde hän upp
i tornkammaren. Här lät hän tända upp en
brasa i spiseln, och sä kom slottsfogden och
läste dörren i lås och lemnade honom ensam
der inne.

Skrynkelben tittade sig omkring. Der stodo
de märkvärdiga belätena uppradade längs väg-
garrfe med värjor, ordnar och kraschaner. Men
värjorna voro långa griffelbitar, och ordnarne
och kraschanerna bara stenflisor, som man kastar
smörgäs med. Och när Skrynkelben knackade
generalerna i pannan, klang det som om hän
slagit på en tom kruka, och knackade hän
statsråden i hufvudet, lät det just som om
hän slagit knogen i väggen, så hårdt och tjockt
var det.

Skrynkelben satte nu grytan på elden, och
i grytan lade hän vaxstycket från skräddaren,
beckklumpen från skomakaren och slaggen och
jernfilspänen från smeden. Detta rörde hän vai
om med slefven och lät det koka, tills det blef
som en lagom tjock gröt och sjudande hett,



Nu lyfte hän ner grytan från elden och
stälde den på golfvet framför spiseln.

Bäst det var, öppnadesen dörr, som Skrynkel-
ben icke förut varseblifvit, och ner från torn-
vinden trädde der in en hisklig gast. Uff! hvad
den gasten var stygg och ful. Med sinä gräs-
gröna, rullande ögon glodde den på Skrynkelben
och spärrade upp sitt förskräckliga gap. Det
var så stort, att nedre käken släpade på golfvet,
medan den öfre käken rörde vid taket.

»Har du sett större gap?» frågade gasten.
»Har du känt sådan en smak?» svarade

Skrynkelben och slängdeen slef urgrytan i gastens
hals, så att det fräste om mungiporna.

»Hatschissl» sade gasten.
»Jag tror du nös,» sade Skrynkelben.
»Rackacka , . .» skulle just gasten säga något,

men krack! så spraek den midt i tu.
Nu hördes ett sakta »miau! miau!» från ett

hörn af rummet, och njh' Skrynkelben säg sig
om, var der en liten hvit kissekatt, som spinnande
med krökt rygg kom emot honom.

»Gå upp på vinden, der finner du ett svärd,
hemta ner det!» sade kattan.

Skrynkelben gick upp på vinden. Der fann
lian en gammal, dugtig pamp och återvände
med den tili tornrummet.

»Hugg nu hufvudet af mig, så skall du få
se på något!» sade kattan.

Ja, Skrynkelben bara gjorde såsom man bad
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honom, och ett, tu! der låg hufvudet slaget
af kattan.

I samma ögonblick stod prinsessan lifs-
lefvande framför honom med styfkjortcl och
höga klackar och med solfjäder i hand, just
sadan hon värit, innan hon blef förvandlad.

»Du är mitt lifs räddare,» sade hon, »det
skall pappa få veta af.»

»Tack skall prinsessan ha!» svarade Skrynkel-
ben. »Men jag är bara litet skräddare-, sko-
makare- och smeds-gesäll. Högre upp i graderna
är jag inte.»

»Hvad du inte är, kan du bli,» sade prin-
sessan. »Gå nu och gif ett skedblad ur grytan
åt de elfva stenbelätenal»

Skrynkelben gjorde så, och knapt hade dc
fått en släng af slefven, innan en tung Sten föll
från deras bröst och det blef lif i dem. Men
grötgrytan räckte ej tili åt dem alla, och den
elfte figuren fick icke skedbladet fullt, och derför
blef hän stendöf på ena orat.

Nu bultade de på dörren, för att siippa ner
från tornet. När slottsfogden hörde bultningen,
skyndade hän uppför torntrappan. Det såg
kökspojken och ville smyga sig bakefter. Men
slottsfogden sade:

»Ingen må följa mig. Den, som är nyfiken,
kan gå ut på gården och titta uppåt tornet.
Händer det nägot, skall jag nog ge tecken från
fönstret.»



Skrynkelben,





Slottsfogden öppnade dörren. Der stod
prinsessan vid spiseln, liflig som en eld, och
der stodo statsråden och generalerna kring
grötgrytan, myndigare än någonsin.

»God afton vackert! Jag tror det luktar
brändt,» sade Skrynkelben.

»Ja, litet liksom osar det!» harklade slotts-
fogden, askgrå i ansigtet af afundsjuka öfver
att Skrynkelben och icke hän lyckats häfva
förtrollningen. Kätten må taga prinsessan, henne
bryr jag mig icke om, tänkte slottsfogden, men
halfva riket, som följer på köpet, det skulle
anstå mig. Och rufvande pä medel att raed
en listig kupp vända alltsammans sig tili fördel,
sade hän: »Tillåter prinsessan, att jag öppnar
fönstret och luftar litet? Och kanske prinsessan
sedän allernådigst ville sticka ut hufvudet och
visa sig för folket på gården.»

Ja, gerna gjorde prinsessan det, och slotts-
fogden puffade undan Skrynkelben och stälde
sig bredvid henne i fönstret och såg morsk ut
och ropade åt kökspojken och de andra der
nere: »Vet skäms, erä bondbassar! Ska’ni inte
hurra för prinsessan och hennes befriare!»

Nå, der blef utanför tornet ett hejdundrandc
hurra. Prinsessan neg och tackade, statsråden
och generalerna sträckte på sig, Skrynkelben
stod längst bort i vrån, ingen lade märke tili
honom, och så begaf sig hela sällskapet ner
från tornet. Men Skrynkelben blef litet efter i
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farstun, och vips lät slottsfogden gripa honom
och stoppa honom i kurran, der hän hvarken säg
soi eller måne.

»Det var lustigt!» sadeSkrynkelben;»lyckan
svänger hastigt om. Men godt samvete har
sin speleman i barmen.»

Nu skickades ilbud tili staden med under-
rättelse att prinsessan var löst från förtrollningen.

»Verkligen!» utropade kungen och for i
flygande fläng ut tili jagtslottet, för att se,
huru allt förhöll sig.

Ja, riktigt! prinsessan var menniska igen.
»Här skall valsas,» skrek kungen och tor-

kade Stora glädjetårar med mäntein ur ögonen.
»Hvem var det, som räddade min lilla sötnos?»

»Det var jag,» sade slottsfogden.
»Nej, pappa, det var Skrynkelben,» sade

prinsessan.
»Hvad för något?. . . Skrynkelben?..

Hvem är det?» frägade kungen.
Då måste slottsfogden tala om, att Skryn-

kelben kömmit tili slottet och inqvarterats i
tornkammaren, ty den saken kunde icke för-
döljas; köksfolket hade ju sett och samtalat
med honom.

»Det här hänger aldrig rätt ihop,» sade
kungen och befalde att Skrynkelben skulle
framhemtas.

»Är det så, att det är du, som räddat prin-
sessan?» frägade kungen.



»Jo men, är det så!» svarade Skrynkelben.
»Jag lärde gasten hålla tungan rätt i mun,
och det tog honom så, att hän sprack.»

»Ber om ursäkt,» sade slottsfogden, »det
var jag, som utförde bedriften. Prinsessan säger,
att det var Skrynkelben, bara derför att hon
hellre vill ha honom än mig, ty hon tycker att
hän är en sådan lustig kurre. Det är alltihop.
Men Skrynkelben är en bedragare, och om mig
har ingen sagt ett ondt ord. Kökspojken och
det öfriga gårdsfolket säg, att det var först
sedän jag kömmit upp i tornet, som prinsessan
stack hufvudet ut genom fönstret.»

Ja, kökspojken och de andra kunde icke
annat än intyga, att så var förhållandet, så
ondt det än gjorde dem om Skrynkelben.

»Jaså, är det på det viset,» utbrast kungen
i vredesmod och slog Skrynkelben med sitt
spanska rör på ryggen. »Bort i fängelse med
dig, din kanalje! Och du, min lilla nippertippa,»
sade kungen, vändande sig tili prinsessan, »du
tar slottsfogden tili gemål. Jag har låtit kun-
göra land och rike omkring, att den, som räddar
prinsessan, skall få henne, och jag tänker inte
låta huttla med mig.»

Det var ej värdt att säga emot. Skrynkel-
ben fördes i kurran, och prinsessan vred sinä
händer och visste ej, hvad hon skulle göra.

»Men pappa skulle höra alla statsräden
och generalerna, som voro dsr inne i toru-
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kammaren. De kunna intyga, att det var
Skrynkelben, som tog lifvet af den styggen.»

Generaleina och statsråden kallades in.
»Vi sågo ingenting, vi voro af sten, vi

kunna ingen upplysning ge,» sade de och
bugade sig tili höger och venster.

»Men säg då åtminstone, att det var Skryn-
kelben, som satte lif i erU ropade prinsessan
i orat på statsrådet, som icke fick skedbladet
tulit. Men hän hörde ej pä det orat. Hän
bara smälog och svarade intet.

Då började prinsessan bitterligen gråta och
snyftade:

»Men det var ändå Skrynkelben, som räd-
dade mig.»

När kungen såg tårar i prinsessans him-
melsblå ögon, sade hän:

»Sannerligen, här ligger nägonting under!»
Och hän beslöt vänta tills drottningen anlände
och höra hennes mening; och det hade hän
kunnat göra strax, tyckte allt köksfolket.

Drottningen var ett förståndigt fruntimmer,
som kände hjertats hemligheter och kärlekens
inneboende sympati. När hon koin tili jagt-
slottet och förnam, huru sakerna stodo, sade hon:

»Vi skola låta prinsessan förelägga dem
tre gåtor. Gissar slottsfogden, hvad hon tänkt
på, så får hän henne, men gissar Skrynkelben
rätt, så må hän taga henne. Ty den, som
satt lifvet på spel för att rädda henne och
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lyckats med detta, hän må väl ocksä lyckas
utleta, hvad hon önskar och vill.»

Ja, alla tyckte, att det var mycket för-
ständigt.

Och så tänkte prinsessan och hviskade tili
drottningen, hvad hon tänkt på, och drott-
ningen hviskade det tili kungen, så att ingen
annan kunde uppsnappa det.

Sedän satte sig kungen och drottningen
hvar i sin länstol i Stora matsalen, ty kungen
tyckte mer om matsalen än om rådsalen
dessutom hade det värit för mycket bräk att
kånka tronen i det dåliga väglaget från hufvud-
staden ut tili jagtslottet och så togo de
prinsessan midt emellan sig, och på ömse sidor
placerades statsråden och generalerna, och
slottsfogden och Skrynkelben kallades in.

»Hvad har prinsessan tänkt på?» sporde
kungen.

»På grädde och sockerbröd, som kätten
åt i tornkammaren,» svarade slottsfogden och
tittade i taket.

»Nej, det var icke riktigt,» hostade kungen.
»Kan Skrynkelben säga, hvad det var?»

En djup tystnad inföll, endast afbruten af
prinsessan, som med nedslagna ögon upprepade
frågan:

Skräddare, skräddare Skrynkelben!
Gissar du ej, hvad jag tänkt på, re’n?



»På bröllopsklädningen naturligtvis,» sade
Skrynkelben. »Blå aro prinsessans ögon och
guldglänsande hennes hår; fingejag råda, valde
prinsessan en guldstickad blå sidenkjol.»

»Rätt gissadt, skräddare lilla!» ropade prin-
sessan, hvaröfver enhvar förundrade sig.

Dagen derpå sammankallades alla igen.
Hela hofvet satt som på nålar, när kungen knöt
af sig servietten och frägade:

»Hvad har prinsessan tänkt på?»
Eftersom hon i går bråkade med bröllops-

klädningen, sä gäller det väl i dag bröllops-
maten, tyckte slottsfogden, som icke haft tid
att äta frukost ännu och vädrade stekångorna
från köket.

»Jo, låt se!» sade hän, »prinsessan har
tänkt på förmälningskalaset, tror jag visst.. .»•

»Nej, nehej! kuggad! Kan Skrynkelben
säga, hvad det var?» afbröt kungen.

Och liksom för större eftertrycks skull upp-
repade prinsessan:

Skräddare först, skomakare se’n,
Nog gissar du väl, hvad jag tänkt på, re’n?

»Månne det inte var på balskorna?» svarade
Skrynkelben. »På rosor kommer prinsessan
att dansa, och mitt råd vore, att prinsessan
valde ett par röda skor.»

»Rätt gissadt, skomakare lilla!» ropade
prinsessan och klappade förtjust i händerna.
Men kungen, som redan hade ondt i hufvudet
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af det myckna tänkandet, lät sätta Skrynkel-
ben i fängelse igen tili nasta dag. Dock lika
glad var Skrynkelben för det.

Nu blef slottsfogden orolig och sade tili
kungen;

»Jag är inte den som krånglar; men det
är aldrig möjligt, att Skrynkelben skulle gissa
så rätt, om hän ej i det afgörande ögonblicket
erhölle någon vink af prinsessan. Rättvisan
fordrar, att Skrynkelben nu sista gången får
utgrunda prinsessans tanke borta ur hennes
åsyn, i fängelset.»

»Ja, efter rättvisan fordrar det,» sade kungen,
»så må det ske.»

Och så skickades tredje dagen det döfva
statsrådet, åtföljdt af två generaler, bort tili
Skrynkelben, för att inhemta, huru hän nu
ville reda sig.

Men prinsessan var helt stött öfver ett
sådant misstroende och sade:

Är Skrynkelben något sin lyckas smed,
Så gissar hän rätt inom las tili och mecl.

Och den gången hörde statsrådet och fram-
förde yttrandet tili Skrynkelben, der hän satt
i skumrasket på en halmkärfve, munter och
tystlåten, och betraktade sig sjelf invärtes.

»Lefve friheten!» utropade Skrynkelben.
»Var så alltför artig och gif hit fängelsenyckeln!»

»Hvabah!» stammade statsrådet, »menar
ni att nyckeln der lekt prinsessan i hågen?»
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»Ja, ditåt lutar det,» svarade Skrynkelben.
Och strax bars nyckeln på en silfvertallrik upp
i salen, der kungen och drottningen sutto.

Då slottsfogden såg, hvad som låg på
silfvertaliriken, och hörde statsrådet och gene-
ral erna heratta, att Skrynkelben sagt, att prin-
sessan tänkt på en nyckel, skrek hän:

»Nu skar du tili i växten, skräddare!
Derpå har prinsessan aldrig tänkt.»

Men prinsessan sade; »Jo, just derpå har
jag tänkt.»

Och så tog hon nyckeln och gick ner tili
fängelset, klädd i guldstickad blå sidenkjol och
röda skor, läste upp dörren, tog Skrynkelben
vid handen och ledde honom in i salen.

»Der hafven I nyckeln tili gåtan,» sade
prinsessan.

»Och tili hjertat,» tillade drottningen. »Se,
det kallar jag sympati.»

»Ja, det måste jag tilistä, Skrynkelben är
sin egen lyckas smed,» sade kungen. »Och
jag som så misskände honom, att jag slog
honom på ryggen med käppenl Du skall bli
adelsman, kära vän! baron skall du bli, ja,
grefve skall du bli! Hvad vill du sätta i ditt
vapen ?»

Då utbad sig Skrynkelben såsom en näd,
att tili sköldemärke fä sätta i sitt vapen käppen.
hvarmed kungen slagit honom på ryggen.



Det svaret var fint, tyckte kungen, och
Skrynkelben fick prinsessan, men slottsfogden
kastades i fängelse, der hän hvarken såg soi
eller mäne.

Men när de nitton skräddarne och sko-
makaren och smeden hörde, hur det hade gått
Skrynkelben väl i verlden, yttrade de:

»Den mannen kanna vi ganska väl. Hän
är vår bäste vän.»

Och när skräddarne fingo se vapehskölden,
sade de: »Hän har icke glömt sinä gamla yrkes-
bröder, hän har satt en aln i sitt vapen.»

Men skomakaren, som trodde sig förstå
sig på allt, sade: »Det är en spannrem.»

Och smeden sade: »Det är puststången.»
Och så voro de alla belåtna; och Skryn-

kelben kom tili mycken ära och mycket anse-
ende och blef en berömd man.
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Den eftertänksamma hustrun

gång var det en man och en hustru,
som bodde i en stuga, och bredvid
stugan låg en kryddgårdstäppa.

»Nu skall jag bereda hustru min
en öfverraskning,» tänkte gubben

och sådde en dag, då gumman var borta, mo-
rotsfrön i kryddgårdsbänken; ty det fans intet
bättre än morötter, tyckte hän.

När gumman kom hem, föll det äfvert henne
in att öfverraska gubben, och så passade hon pä,
då ingen säg det, och sådde persilja i bänken;
ty det var det finaste hon visste.

Och sä begynte bägge sorterna att gro och
sticka upp.

»Jag begriper inte, hvarifrån det myckna
ogräset kömmit,» tyckte gubben och rensade
bort persiljan.



»Maken tili oren mull har jag aldrig sett,»
tänkte gumman och plockade bort morots-
plantorna.

Och så växte der hvarken det ena eller det
andra.

Nu kom man tili förklaring. Hvardera hade
de menat så väl, och ändå hade det icke blifvit
någonting af.

Dåbörjade gum-
man förebrå sig att
hon icke rådfört sig
med gubben, innan
hon satte fröna i
jorden; och så gick
hon hela dagen och
bara ångrade sig och
grundade på den
saken.

Omnattentyckte
gubben, att säng-
täcket var för kort
och att hän frös om fötterna, och så sade hän
följande morgon tili hustrun;

»Du kan just skarfva täcket ett stycke, medan
jag går och hugger ved.»

Strax var hustrun villi g och tog nål och
träd och sax. Men då rann henne persiljan i
hågen, och under tiden klippte hon en remsa
från öfre kanten af täcket och sydde den fast
vid täckets nedre ända.

Becker, Sagor. 6
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Nu kom mannen hem och sade: »Kors!
hustru, hvad har du nu stält tili!»

»Då märkte hustrun, hur hon gjort på tok,
och så gick hon återigen och grufvade sig öfver
den saken.

Men nu var det krig i landet, och kungens
modiga, raska gossar kommo för att taga mannen
tili soldat.

Hustrun satt vid stugfönstret och öfverlade
med sig sjelf, om hon ändå icke hade bort sprätta
lös remsan och sy fast den ofvantill i täcket
igen; och så varsnade hon icke soldaterna, innan
de stodo för dörren.

»Åh, bevare oss!» skrek hon, »der komina
knektarne, för att kläda kronans jacka på dig.»

»Ja, nu är det för sent att springa tili skogs,»
sade mannen, »Nu gäller det att gömma sig; så
att de icke få tag i mig.»

Och så kröp mannen i en säck, och hustrun
knöt tili bandet och stälde sig bredvid.

»Plvad har du i säcken, mor?» frågade sol-
daterna.

»Det är hö i säcken,» svarade hon.
»Nå, då får man sitta på den,» sade sol-

daterna.
»Nej, rör inte vid den! Det är ägg i säcken!»

ropade hon.
»Det var raggen tili ägg,» tyckte de och

trädde närmare.





Den eftertänksamma hustrun.



Då tänkte hustrun, nej, det var icke bra
svaradt, och satte sig på säcken och skrek;

»Ja, inte är det gubben, som är i säcken!»
»Nå, det skola vi snart få reda på,» sade

soldaterna; och så öppnade de säcken, drogo
fram gubben, klädde kronans jacka på honom
och förde honom bort med sig.

Nu började gummafi eftersinna, hvad hon
sagt och icke sagt. Hvad skulle nu gubben
mena! Hvad skulle soldaterna säga! Hvad skulle
grannarne tro! Och hon grämde sig så, att hon
icke åt en bit; hon bara satt med händerna i
kors. Följande dag tyckte hon, att det ändå
kanske var orätt att så der låta sorgen få öfver-
hand. För att trösta sig, gjorde hon sig ett
mål af åtta skinkor och sju fat kål. Men mor-
gonen derpå ransakade hon sig åter och före-
brådde sig att ha lefvat så kräsligt, medan mamien
fick hålla tili godo med hvad kronan bestod.
Och så gick hon der, tills hon dog, och gjorde
ingenting annat än eftersinnade den ena dagen

;

hvad hon den föregående dagen gjort eller under-
låtit att göra.

Men mamien stod för kulor och krut och
lydde trumman, och om honom har man icke
hört nägot vidare.
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Kikelkakels äfventyr.

ar någon lärd, så var det herr
Kikelkakel. Från morgon bitti
tili afton sent säg man honom sitta
med näsan öfver boken. Folket
sade, atthan förstodfoglarnesspråk

ooh kunde höra huru gräset växte. Och tittade
man in i hans studerkammare, kunde man nog
tro det om honom. Längs alla väggarne, från
golf tili tak, stodo i skinnband inbundna böcker,
den ena digrare och väldigare än den andra;
på det med många underliga sniderier prydda
gamla ekskåpet stod en himmelsglob; på spisel-
kransen voro uppradade mortlar, deglar och
glas, och i taket hängde en uppstoppad kroko-
dil. Ja, var nägon lärd, så var det visst herr
Kikelkakel.

Så hade hän suttit der sommar och vinter.
På många är hade hän icke värit utom stadens



tullar. Nu var vären åter kommen, Flugorna
surrade i rummet, på gatan skramlade kärror
och vagnar, och utanför hans fönster kom en
hop skolgossar gående, skrattande och pratande,
med sinä böcker under armen. »Nu är ter-
minen slut, nu skall det bli roligt att fara ut
på landet,» ropade de åt hvarandra.

Kikelkakel tittade förströdt upp från sin
bok. Det friska skrattet utanför hans fönster
hade stört honom i hans forskningar. Hän
kom i håg, huru hän sjelf förr i tiden som
pojke hade gladt sig ät, när skolan var slut,
att få resa ut tili landet och springa i skog och
mark och följa far på fisk- och jagtfärderna.

»Nej, det här går inte an längre!» utbrast
hän, »jag måste fara ut på landet och friska
upp mig.»

Och så reste Kikelkakel ut tili skären, för
att tillbringa nägra veckor i det gröna, .borta
från stadens qvalm, och hyrde sig in på en liten
vacker bondgård. Man behöfde blott gå nägra
hundra steg genom en björkdunge, så befann
man sig nere vid hafsstranden. Der fans en slät
bergsklack, vid hvilken vattnet var temligen
djupt. Litet säf och vass växte på ena sidan
om klippan; och just vid vattenbrynet låg en
Sten, liksom enkom ditlagd för att sitta och
meta på.

Det der allt märkte Kikelkakel med väl-
behag. När det led mot solnedgången, dä
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fisken brukade nappa bäst, skar hän sig ett
präktigt metspö i skogen, band ref och krok

stadigt fast och gick
tili bergsklacken,
för att försöka sin
lycka.

Men det ville ej
nappa riktigt. En
och annan löja nag-
gade på kroken och
nafsade bortmasken.
Sölens sista strälar
skimrade redan pä

det bör-
jade skymma, och
ännu hade hän ej
fått arinat än en liten
aborrunge och några
girsar. Jag måste
flytta flötet djupare,
tänkte hän, de Stora
aborrarne halla sig
på bottnen.

Och Kikelkakel
satte en dugtig dagg-

mask på kroken, flyttade flötet och kastade
ut på nytt.

Knapt hade hän gjort det, innan flötet
plumsade under vattnet.
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Nu är det något, tänkte hän och skulle
draga upp kroken. Men spöet bågnade och
bugtade sig. Det måtte vara en riktig huggare,
sade hän, satte glasögonen på sig och begynte
varsamt hala in sin fångst. Men när kroken
kom tili vattenbrynet, säg hän, att det icke
hängde någon fisk på den, utan att der frän
bottnen fastnat någonting, som liknade en
gammal vassbukskagge.

Kikelkakel drog sin fångst upp på klippan,
för att lösgöra -kroken. »Minsann är icke
hela kaggen gjord af bara hummerskal,» sade
hän och började petä bort dyn och leran. Men
då såg hän, att öppningen afkaggen var öfver-
bunden med ett stycke segelduk, som var tjärad
och beckad på det omsorgsfullaste.

Det var märkvärdigt, tyckte Kikelkakel,
hvad männe det fins för godt der inne?

I det samma hörde hän en späd stämma
strax i hans närhet säga:

»Ack, kära hjertandes, herre! Släpp mig
ut! släpp mig ut! Ni skall ej ångra er barm-
hertighet.»

Hvarifrän kom den rösten? tänkte hän
och tittade hapen bakom sig. Men ingen lef-
vande varelse kunde hän upptäcka, huru hän
än spanade omkring sig.

»Aj, aj! hvad jagkläms och har det svårt,»
suckade det återigen.
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»Hm! rösten måtte komma från kaggen,»
sade Kikelkakel, samlande ali sin lärdom. »I
kung Salomos tid hände det rätt ofta, att andar
sutto fängslade i gamla urnor och lerkärl. Låt
se, hvad der kan vara för något!» Och hän
tog eftertänksamt upp sin pennknif ur fickan
och skar af segelgarnet, hvarmed tyglappen
var fastbunden öfver öppningen.

I samma stund steg en tjock dimma, liksom
en hvit rök, upp ur kaggen. Dimman tätnade
allt mer, sjönk tili marken, tog form och hamn,
och ett tu tre stod der en liten, gråklädd man
med röd toppmössa framför den förvånade
Kikelkakel.

»Hvad är du för en? Och huru har du
kömmit dit in i kaggen?» frågade Kikelkakel,
flyttande på glasögonen.

»Ack, det är en hei historia,» svarade den
lille mannen och tog mössan af sig och bugade
sig så, att näsan nastan skrapade mot klippan.
»Jag heter Pikku och har från urminnes tider
bott här i bygderna. Men när menniskorna
flyttade hit, förföljde de mig och minä likar
och kallade oss för tomtar och vättar. Jag har
knapt vågat visa mig sedän den tiden. Men
nu hände det sig en klar månskensafton, att
jag gick och vandrade här på sjöstranden.
Luften var så mild, alla träd och örter ängade
så ljuft, och necken satt i vassen och spelade
på sin harpa. Necken är falsk ...»

128 KIKELKAKELS ÄFVENTYR.



»Det är gammalt och kändt,» sade Kikel-
kakel, »hän är afRans familj, och Ran är falsk-
heten sjelf.»

»Men haa spelade så outsägligt vackert,»
fortsatte den lille, »de hemlighetsfulla tonerna
lockade mig så underbart. Ju mer jag lyssnade,
desto mer drogs jag af en oemotståndlig makt
mot vassen; jag ville se, huru necken riktigt
såg ut. Jag steg på yttersta kanten af den
släta bergsklacken, just der ni satt och metade
nyss; jag sträckte mig litet öfver vattenbrynet.
Vips! sköljde en våg upp mot klippan, jag
slant och föll hufvudstupa ner i vattnet.
Men nu har necken, skall ni veta, sin trädgård
der nere på sjöbottnen. Bland säf och sjögräs
leda slingrande gångar, beströdda med finaste,
hvita sand. Der stå uppstälda tusen slags
underliga saker från förlista fartyg; och på
terrasser af perlemor, koraller och snäckskal äro,
i stället för blomkrukor, uppradade en mängd
burar afhummerskal, lika som den der ni fiskade
upp nyss. I hvar och en af dem sitter fången
anden af någon stackars tomtenisse, som fallit
i sjön och blifvit der. Så gick det också med
mig. Som en sten sjönk jag tili botten. Puli,
puli, puli, puli, puli! lät det bara, när bubb-
lorna perlade upp tili ytan efter mig. Strax
tog necken en tom hummerbur, uppfångade
bubblorna i den, band en tyglapp öfver öpp-
ningen, och i och med detsamma var min
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ande ohjelpligt fången i buren. Necken vet
nog, huru hän sätter sinä fällor.»

»Ja, ja g har läst,» sade fckelkakel, »huru
man ofta om nätterna ser neckens döttrar,
nereiderna, stiga upp tili hafsytan och kamma
ut sitt långa, gröna hår öfver-blindskären, för
att ditlocka sjömännen.»

»Jo, jo men!» återtog Pikku, »sjelf tar
necken på sig sinä skor af sjögräs, hvilka lätt
som ett gungfly glida fram på vågen, och sveper
kring sig sin vida mantel af mist och dimma.
Obemärkt nalkas hän fartyget, fattar i styret
och för skeppet på grund. Men då mennisko-
barnen komma dit ner tili neckens trädgård,
dö de genast, liksom mörten, när hän kommer
upp på landbacken. Annat är det med oss
tomtar. Gå bara på stranden en dag, då sjön
är riktigt lugn, och betrakta noga vattenspegeln,
och ni skall se hundratals små bubblor stiga
upp på den blanka ytan. Det är andedrägten
af de stackars vättar, som sitta inspärrade der
nere, tills någon storm slär sönder deras fän-
gelse och frigör dem. Ty det är neckens fröjd,
att ha dem instängda der. På sjöbottnen går
den gamle, eläke mannen och stökar och städar
och samlar upp vass och tång. »Det är bra
att lägga på blomkrukorna,» säger hän, och
så täpper hän ofta tili äfven det lilla andhål,
hän lemnat en öppet. Usch, ja! Det är inte
roligt att sitta der och kuckelura. Ni har räddat



mig, herrKikelkakel; räkna på min tacksamhet!
Här på landbacken har också jag någon makt.
Onska hvad ni vill, och er ästundan skall upp-
fyllas.»

»Bevars! det var ju rent af en tillfällighet,
att jag fiskade upp dig,» sade Kikelkakel. »Men
önska något kan man ju alltid. Du sade, att
menniskolifvet icke är mera värdt, an mörtens
i sanden, när det gäller. Det der har ofta
oroat mig. Mänga nätter har jag vakat, länge
tänkt och mycket arbetat, för att uppfinna ett
lifselixir, något slags tinktur eller balsam, som
äter kunde ställa i gång lifvets driffjädrar, när
de afstannat. Helmontius trodde sig finna detta
medel i saften af cederträdet frän berget Li-
banon. Ty cedern är ett nastan oförgängeligt
träd, och i den borde alltså en kraft tili odöd-
lighet Hgga förborgad. Men Paracelsus sökte
hjelpmedlet i prustroten, som skulle fördrifva
ur kroppen alla elaka vätskor. Andra ha sökt
utdraga det ur blodet af hjorten, som är känd
för sin långa lefnad. Men riktigt på det klara
är man inte ännu. Det vore allt bra att ha
en flaska med en sådan lifvet förlängande flygtig
spiritus, på hvilken man ibland kunde lukta.
Kan du skaffa mig en sådan saft eller salva?»

.»Nej, det kan jag ej,» svarade Pikku. »Om
en narr vill bli odödlig, skola alltid omständig-
heterna foga sig så, att ingenting ändå kan
blifva deraf.»
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Kikelkakel blef litet flat, men virade ihop
sitt metspö ooh sade:

»Också är det ej, för att jag fruktar att
gä tili hvila, som jag ville ha en sådan
saft. Det var hara för att hinna bereda flera
nya medel, som skulle kunna nyttjas på många-
handa underliga sätt. Konsten är lång, lifvet
kort. Vili man hela en, måste man veta, hvad
som felas en. Och hade jag bara riktigt öga
för det felaktiga och bristfälliga i hvarje sak,
vore det ingen nöd. Jag önskade du kunde
göra min blick så skärpt, att jag såge allt det
skefva i verlden. Dä blefve jag snart nog lärd
med besked.»

»Det går an!» sade Pikku. »Är det ej
annat, så gif hit edra glasögon!»

Kikelkakel räckte, honom dem. Den lille
grå mannen fingrade litet om dem, blåste
på dem, gaf dem tillbaka, och i nästa ögon-
blick var hän försvunnen.

Kikelkakel tog saken lugnt, som det anstår
en lärd man, stoppade glasögonen i fickan och
vandrade med metspöet pä axeln hemåt.

Följande morgon, när Kikelkakel väl stigit
upp och fätt glasögonen på näsan, tyckte hän,
att ingenting var honom riktigt i lag. Det
som hän funnit bra i går, fann hän högst illa
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i dag. Med mönstrande blickar skådade hän
kring sig i stugan.

Vid vaggan satt bondens hustru och såg
så belåten ut.

»Se, hvad lilla barnet mitt småler i sömnen!
Nu drömmer det visst ora paradiset,» sade hon.

»Sliddep sladder, kära mor! Det löjet
kommer sig bara deraf, att pysen har litet knip
i magen,» svarade Kikelkakel och gick ut på
fältet.

»God morgon!» helsade bonden, »nu blir
växten vacker, när solen skiner så blank.»

»Nå, så alldeles blank är hän inte. Nog
fins det fläckar i solen,» svarade Kikelkakel
och gick vidare.

Alit skulle hän ha reda på, allt ville hän
ändra och ställa om.

»Så borde det vara,» sade Kikelkakel.
»Nej, så skall det vara,» sade bonden.

»Jag tror herra är en riktig grälmakare.»
Det der blef odrägligt i längden, tyckte

Kikelkakel. Hän hade väntat sig så mycket
nöje af sin vistelse på bondgården, och nu
längtade hän bara att siippa derifrån.

»Jag måste se mig om efter något litet
vackert ställe, som jag sjelf kan bli egare af
och der jag får ordna allt efter mitt eget tycke,»
sade hän och tog farväl af bonden.

Hän reste från den ena egendomen tili den
andra, men alla hade de i hans ögon något
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fel. Sjö skulle det finnas på det landställe,
Kikelkakel ville ha. Men vid saltsjön blåste
det så kyligt, tyckte hän, och i insjöarne var
det icke så helsosamt att bada. Alltid fans
det nägot att anmärka. Hän pröfvade och
valde, och intet köp blef af.

Slutligen återvände hän tili staden med
oförrättadt ärende.

Den förste gamle bekante, hän mötte på
gatan, var vännen Duns.

»Hvarför tittar du på mig så, bror Kikel-
kakel?» frågade Duns, »känner du inte igen
mig mera?»

»Jo, jo men!» svarade Kikelkakel; »men
ser du, jag har tänkt köpa mig en egendom
och ville gerna veta, hvad du tycker om saken.»

»Gräf du i jorden, nog finner du något,»
svarade Duns. »Det der hinna vi sedän tala
om. Nu skola vi gå på spektaklet.»

Och så tog hän Kikelkakel under armen,
och de följdes åt tili teatern.

Det var en lustig komedi, som man spelade.
Duns klappade och skrattade, så att hän höll
på att kikna; men Kikelkakel hyssjade och
och gäspade. »Nog hör Duns på, hvad kome-
dianterna prata, men inte bryr lian sig om minä
angelägenheter. Är det vänskap, det?» tänkte
Kikelkakel. »Jag undrar just, månne Duns
kan bedöma en sak? Månne man kan förlita
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sig på mannen? Jag måste studera honom,
innan jag lyssnar tili hans råd.»

Och så gick Kikelkakel och gaf akt pä
Duns och sinä andra gamle vänner. Men inte blef
hän synnerligen klokare på dem för den skull.

Trött och missnöjd drog hän sig tillbaka
inom sin studerkammare. Hän fördjupade sig
åter i sinä lärda arbeten. Men de böcker,
hvilka lian tillförene tyckt om, behagade honom
icke mera. Hän begynte författa och skrifva,
men hän fick ingenting färdigt. Skulle hän
nedskrifva en mening, tänkte hän: å ena sidan
kan det vara så, men ä andra sidan åter så.

»Jag sitter bestämdt obeqvämt i min län-
stol; jag trifs ej rätt, och derför vill ej arbetet
lida,» sade hän. »Jag måste skafifa mig en soffa.»

Efter mycket letande ochpröfvandelyckades
hän äfven få fatt i en soffa, som var honom
något så när i smaken. Ja, den var ju alldeles
ypperlig, tyckte hans gamla hushållerska, fru
Snabeling. Men Kikelkakel skakade betänksamt
på hufvudet och sade: »Visserligen! men egent-
ligen är det tvärt om.» Och så vardt af den
handein intet.

Redan många gånger hade hän värit hos
skräddaren, för att beställa sig en ny rock.
Först blef det fråga om färgen, om rocken
skulle bli svart eller blå. Sedän togs i öfver-
vägande, om tyget vore väl starkt och hurudan
snitten borde bli. Slutligen återstod att be-
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stämma knapparne. Skulle de bli svarta eller
blanka ?

För att bättre kurnia fundera på saken, gick
Kikelkakel ut att promenera. Hans väg ledde
utom stadsporten. Flan gick och gick, med
blicken häftad på marken, försänkt i sinä tankar.
Det blef skumt, men hän kunde ej fatta något
beslut.

»Blanka knappar aro starkare, men de af
tyg sticka mindre i ögonen,» utbrast hän och
blickade upp. Då säg hän, att hän befann sig
på en öde hed, der hän erinrade sig aldrig
förut ha värit. Hän hade gått vilse, hän visste
ej, hvar hän var. Det mörknade allt mer och
mer. Nattvinden susade öfver tufvorna, ej ett

tecken tili gångstig kunde urskiljas bland den
vissna, stripiga ljungen, och ingen mennisko-
boning syntes tili.

Kikelkakel blef hemsk tili mods och van-
drade pä måfå framåt, stapplande och trefvande
bland tufvorna. Då föreföll det honom, som
om hän sett ljus skymta på afstånd, ömsom
tindrande klart, ömsom försvinnande. Hän
styrde sinä steg i den riktning, hvarät hän tyckt
sig varsna ljusskenet, och kom omsider tili en
tufva, ur hvilken det lyste och hvarur uppsteg
en lätt rök. Hän gick rundt omkring tufvan,
men kunde ej upptäcka någon ingång. »Är
der någon?» ropade hän slutligen och bultade
med käppen i marken.

136 KIKELKAKELB ÄFVENTYR.





Kikelkakels äfventyr.



Då öppnades en af ris ooh Ijung undan-
skymd lucka i jorden, några steg ifrän honom,
och en liten man med lykta i handen visade sig.

»Ursäkta! Huru skall jag gå för att
komma tili staden?» frågade Kikelkakel.

»Jasä, är det ni?» utropade den lille mannen
och lyste på honom med lyktan. »Det var
roligt att återse er. Jag skall genast stå tili
er tjenst. Men vill ni inte först stiga ned tili
mig och hvila er litet.»

Nu kände också Kikelkakel igen sin gamle
bekante, som hän fiskat upp från sjöbottnen,
och trött af den långa vandringen öfver heden,
antog hän gerna inbjudningen. De gingo
genom hiekan i marken nedför flere trappsteg
och befunno sig snart i Pikkus 13oning. Den
var rymligare, än Kikelkakel hade förmodat.
Midt på golfvet var eldstaden, der en treflig
brasa just som bäst sprakade. Röken hvirflade
upp genom ett draghål i taket. På väggarne
hängde allehanda besynnerliga saker och red-
skap, och allt var putsadt och fint, så att ej
ett damkorn kunde upptäckas. Pikku bad sin
gäst taga plats framför elelen och värma sig.
Men knapt hade Kikelkakel satt sig ned, innan
hän mönstrande började titta sig omkring och
fäste sinä ögon stint på Pikkus näsa.

»Nog har fru Snabeling en näsa, som är
märkvärdigt hvass, men en sådan en ...» bör-
jade Kikelkakel redan. Dock hastigt afbröt
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hän sig sjelf, tog af sig glasögonen, för att
borttorka imman, som slagit sig på glasen,
fattade Pikkus hand, skakade den hjertligt
och sade:

»Sä när hade jag gjort mig skyldig tili
en opassande anmärkning; men allt sedän vi
sist träfifades, har jag icke känt igen mig sjelf.
Jag vet ej hvad som går åt mig, jag kan ej
besluta mig för någonting, jag bara letar efter
hvarje saks svaga sidor. Befria mig från den
der förmågan, jag fick af er, att jämt se fel
och brister, och mästra och häckla allt. Jag
står ej ut dermed längre,.. . och ingen annan
står ut med mig.»

»Jag kunde väl tro, att det så skulle gå,»
svarade Pikku, »men vänta, vi skola försöka att
ställa saken tili rätta igen!»

Och Pikku klef upp på en stol, reste sig
på tåspetsarne och bultade sakta med knyt-
näfven Kikelkakel i nacken. »Se så, huru be-
finner ni er nu?»

Kikelkakel drog ett djupt andedrag.
»Äh, förträffligt,» sade hän, »men huru

skulle man också kunna befinna sig annat än
väl, när man sitter framför en treflig brasa,
vid sidan af en god van, i en boning, hvars
like man aldrig kunnat föreställa sig.»

»Ja, här fins litet af hvarje, som kanske
roar er att se,» sade Pikku. »Om ni vill,
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skola vi titta litet på hvad som hänger här på
väggarna.»

Och nu begynte Pikku att visa Kikel-
kakel en mängd fint arbetade verktyg och
redskap ända från stenälderns tider, då menni-
skorna ännu icke kunde smida en spik. Ja,
det tycktes som om Pikku föredragit dessa
saker framför dem från bronsålderns och jern-
ålderns tider, då folk redan förstod sig på,
hvad metallerna duga tili, Men hvar sak har
sinä förtjenster, sade hän. Än var det en
konstigt förfärdigad yxa af Hinta, än ett i ringar,
liksoni en orm, vridet dyrbart guldarmband,
som hän framhöll för den förtjuste Kikelkakels
blickar. Och den lille vänlige Pikku berättade
för sin gäst om de gamles stendösar och gång-
grifter och om deras hällristningar och runor,
och mycket annat märkligt, som hän sett och
undersökt i sinä dar.

Sålunda visade Pikku Kikelkakel den ena
sällsamma saken efter den andra, tills Kikelkakel
slutligen sade:

»Tack skall du ha för den angenäma stund,
jag tillbragt hos dig! Men nu är det tid, att
jag beger mig hem. Vägen är lång och villsam.»

»Ah, dermed är ingen fara,» svarade Pikku
och tog fram ett par stöflar ur en vrå. »De
här pjeksorna se smä ut,» sade hän, »men de
passa hvar och en som tar dem på, Med dem
kan man ta sju mil i steget, om man sä vill.
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Ni skall få låna dem. Men innan ni gär, har
ni dessutom rätt att önska något, eftersom jag
måste återtaga min förra gåfva.»

Kikelkakel såg ned.
»Tack för anbudet!» sade hän. »Du är

alltför god; men det är icke så lätt att hitta på.
I dag silfver ocb gold, i morgon spånor och
vissnade löf. .. Kung Midas af Phrygien utbad
sig af Bacchus förmågan, att allt, hvad hän vid-
rörde, skulle blifva guld. Sti'ax fann hän sig från
topp tili tå klädd i gyllendukskläder. Dörrläset,
som lian tog nti, förbyttes tili guld. Sjelfva
flugan, som satte sig pä hans näsa, blef guld.
Förnöjd bröt hän en ros, för att inandas dess
doft. Men blomman blef guld i hans hand.
Hän kände sig hungrig och ville äta. Men
maten förvandlades på hans läppar tili guld.
Lycklig hän, att Bacchus hjelpte honom ur
klämman! Kung Rhampsinit af Egypten hade
så mycket guld, att hän, för att förvara det,
måste låta bygga ett torn, hvartill hän ensam
egde nyckeln. Men byggmästaren hade i muren
inpassat en lös Sten, som hän allena kände tili,
och listade sig in i tornet och röfvade ifrån
honom hans skatter ändä .. .»

»Men» anmärkte Pikku »på kung
Midas växte också öronen ut tili ett par åsne-
öron; och kung Rhampsinit hade genom orätt-
visa och förtryck samlat sinä rikedomar: orätt
fånget är snart förgånget.»
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»Jo, jo!» sade Kikelkakel, ~. »men tacka
vill jag de vises sten! Det vore något!»

»Den kan ni söka sjelf, om ni vill. Den bar
jag ej,» svarade Pikku.

»Hm, jag ville bara säga,» hostade Kikel-
kakel, »att gull är bara mu11...»

»Men ändå godt att ha, när det behöfs,»
anmärkte Pikku.

»Nå ja, men orsaken, tror jag, hvarför jag
fann mig missbelåten med min förra önskan, var
den, att jag ej riktigt uttryckte hvad jag tänkte.
Finge jag önska ännu en gång, så skulle jag
utbedja mig den egenskapen, att ständigt vilja
bringa allt omkring mig noga i enhet och öfver-
ensstämmelse det ena med det andra! Då blefve
lifvet behagligt.»

»Det går an,» sade Pikku. »Räck bara hit
edra glasögon!»

Och Pikku andades litet på dem och gaf
dem tillbaka igen.

»Se här aro äfven stöflarnel Drag dem på
er, då vi komma upp på marken. Men tag ej
steget ut, när ni beger er af. Stick den ena fot-
spetsen endast nägra tum framom den andra!
Annars bure det af längre, än ni vill. Kanske
råkas vi ännu en gång. Farväl!»

Pikku ledsagade nu Kikelkakel uppför trappan
ut på heden och vände honom mot staden; och
Kikelkakel drog sjumilsstöflarne på sig och gjorde
såsom Pikku bedt honom.



Knapt hade hän rört på fötterna, innan hän
stod i staden framför sin port.

»Det var flink mahöver,» sade Kikelkakel
och drog försigtigt stöflarne af sig, hvarefter hän
bultade på porten. Hän hade ej tagit nyckeln
med sig, och porten var stängd; det var ju midt
i natten. Efter en stund kom fru Snabeling och
öppnade och blef ej litet förvånad att se herr
Kikelkakel i strumpfötterna på gatan med stöf-
larne i hand. Men hon kände sedän gammalt,
att hennes lärde husbonde hade sinä egenheter;
och så mumlade hon bara något och frågade
inte vidare efter hvar hän värit, utan lyste honom
uppför trappan.

Kikelkakel gick in i sitt rum, stälde stöflarne
i klädskåpet, gick tili sängs, drog nattmössan
öfver öronen, blåste ut ljuset och somnade.

Det var redan långt lidet på morgonen, och
fru Snabeling hade redan flere gånger gläntat på
dörren och frågat: »Sofver herrn ?» då Kikelkakel
ändtligen vaknade. Sedän hän riktigt mornat
sig och kömmit sig i ordning, var det första,
hän gjorde, att äta frukost.

»Mera sås tili potatisenl» sade hän. »Mera
potatis tili såsenl»
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Derpå gick hän ut i staden och köpte
softan, som hän så länge hade stått i underhand-
ling om.

Men när hän fått en ny softa, ville hän
äfven ha nya stolar. Och när hän fått nya
stolar, ville hän ha bord, som passade tili stolarne.

»Jqg bor för trängt, jag måste flytta,» sade
hän och hyrde sig en vacker våning i den
vackraste delen af staden. Taken målades, väg-
garne tapetserades, golfven bonades. »Stil skall
det varal» sade Kikelkakel och lade sig tili taflor,
statyer och vaser. Hans gamla böcker och papper
fördes upp på vinden. Det ena skulle ju vara i
öfverensstämmelse med det andra. Också det
gamla klädskåpet skulle bort och ersättas af ett
nytt. Men då sade fru Snabeling: »Som herrn
vill, men der skall skåpet stå!» och så blef det
stående i sin vrå.

»Jag vet ej, hvarför icke jag, liksom andra,
kan ha ett sommarnöje,» tänkte Kikelkakel och
köpte sig en liten landtgård. Ja, der var ju
skönt och godt att vara! En skuggig alle ledde
upp tili en lummig park, der byggningen stod,
med en klippt syrenhäck framför sig.

»Men efter häcken är klippt, bör också allen
vara klippt,» rnente Kikelkakel och lät klippa
allen. Och då häcken och allen voro klippta,
skulle äfven parken vara det. Snart var det
bara klippta gångar och jämnskurna träd, hvart
man såg.
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»Nu återstär bara att herrn också låter klippa
håret och skägget af sig,» sade fru Snabeling.

»Jag ger det här en god dag! Det ligger
någonting tröttande i luften här!» utbrast Kikel-
kakel och reste in tili staden.

Nu kom vintern, och stadsborna hade bjud-
ningar och tillställningar. •>

När man lefver på stor fot, mäste man äfven
se stort folk hos sig, tänkte hän, och bjöd stadens
högtuppsatte och förnäme på kalas.

»Kan tänka herrn 1» sade Duns och hans
andra gamla bekanta, »sinä forne vänner vill
hän inte mera kännas vid.»

Men hos Kikelkakel rustades det tili på det
ifrigaste. Vaktmästare och betjenter kotnmo och
gingo. Sjelf hade hän klädt sig i splitternya
kläder på yttersta modet.

Med granskande blick vandrade hän genom
rummen. Jämkande om de tjocka sidengardinerna,
för att de skulle falla i likformiga veck, skred hän
fram öfver de mjuka mattorna bort tili kaminen,
der porslinsdockorna nickade så enformigt.
»Puhl» suckade hän, »jag känner mig så ensam.»

»Herrn skulle gifta sig,» läspade fru Snabe-
ling bakom honom i det samma.

»Hvaba?» frågade Kikelkakel och tittade i
spegeln och bleknade. »Hör på, fru Snabe-
ling 1» återtog hän, »... är allt i ordning i mat-
salen ?»

144 KIKELKAKELS ÅFVENTTR.



»Ja, så vidt jag kan firma,» svarade fru
Snabeling. »Men vill herra vara god och ett
ögonblick läna mig sinä glasögon, så ser jag
bättre.»

»Var så artig!» sade Kikelkakel och gafdem.
»Nå, minsann är icke der bara en kaka på

bordet!» utropade hon, »det måste vara tvä. Det
passar ju inte annars!»

»Riktigt!» instämde Kikelkakel, återtagande
glasögonen, »men hvem hinner nu mera springa
ut i sta’n och skaffa en tili.»

»Hinner ingen annan, så skall jag göra det,»
sade fru Snabeling.

»Tag då ätminstone väl på sig, så att hon
inte blir våt om fötternal» svarade hastigt Kikel-
kakel, som redan hörde någon komina.

Strax erinrade sig fru Snabeling, att i herrns
klädskåp låg ett par gamla ytterstöflar. »Herrns
eller minä, det kan vara just det samma,» tyckte
hon. Och så drog hon stöflarne på sig, tog ett
fat under armen och gick.

Nu kommo gästerna. Den ena var finare
än den andra. De luktade helt rart på långt
håll, och stjernor och ordensband och hvita
handskar hade de alla, och så smålogo de så
förbindligt, när de tryckte Kikelkakels hand, der
hän bugande stod vid salsdörren och tog emot
sinä gäster.

»Aj! jag tror fracken sprack i ryggen,»
tänkte hän; men den sprack inte. Alit stod i
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bästa samklang, det ena med det andra, undan-
tagandes Kikelkakel sjelf, som icke trifdes rätt
i sinä egna mm och kläder.

Det förargliga är, tänkte hän, attjagskall
ha ett sådant simpelt namn. Jag måste andra
det. Kikelkakel det låter ingenting, Bok-
stafsföljden är icke riktig. Det borde vara ett
-svärd, eller -hjelm- eller -borg i slutet af namnet;
eller något Gyllen-, eller Silfver- i början af
det. Gyllenkikel eller Kakelborg, se det skulle
klinga annorhmda!

Men lyckligtvis tycktes de främmande icke
märkä hans bryderi och tankspriddhet. De
voro inbegripna i ett lifligt samtal; de pratade
och skakade på hufvudet och höjde på axlarne;
synbarligen rådde der två olika åsigter i säll-
skapet. »Uppifrån och nedåt skall man börja!»
sade den ene. »Nej, nedifrån och uppåt!»
svarade den andre.

»Herrarne bekriga hvarandra lika ifrigt som
de berömda rikena Lilleput och Blefuscu,» in-
föll Kikelkakel medlande. »Lilleputtarne ville,
att, då man äter ägg, man skulle siä hål i
storändan; men invånarne i Blefuscu ville öppna
ägget i lilländan. Månne vi icke kunde komma
öfverens om, att bägge sätten gå an?»

Men i stället för att tala alla i lag, stötte
hän sig med allesamman.

Och så blef det ändtligen supe af.
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Nu gäller det att godtgöra saken och anvisa
enhvar hans rätta plats vid bordet, tänkte
Kikelkakel och placerade sinä gäster så, att
»storändarne» kommo att sitta bredvid sinä
lika tänkande, och »lilländarne» bredvid sinä.
Men der blef eft missnöje! Alla tyckte de sig
förfördelade. »Skall jag sitta här?» sade den
ene. »Och jag der?» sade den andre. »Man
brukar dock placera folk efter deras rang och
värdighet.»

Kikelkakel blef allt tankspriddare.
»Men herrn tar ju steken med fingrarne!»

anmärkte hans bordsgranne. »Ack, förlåt. . .
jag trodde det var spenaten,» pustade Kikel-
kakel.

»Det syns, att värdinnan saknas!» yttrade
nu en helt högt.

»Ja, det är sant!» utbrast KikelkakeFoch
slog sig för pannan. »Värdinnan saknas.»

Det var så qvaft i rummen, hän kände sig
så konstig i hufvudet; men så var då också
kalaset slut. Gästerna troppade af, och hän
öppnade ett fönster, för att andas litet frisk
vinterluft.

Då hörde hän med ens ett kraftigt knar-
rande tramp! tramp! i snön på gatan, och fru
Snabeling stod der ute med fatet i händerna.

»Kors i alla dar! Fy vale! att löpa på
det viset,» fnyste hon. »Som ett yrväder har
jag rusat framåt, så att jag nastan mist både
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syn och hörsel. Puh ja! sä vände jag om igen,
och nu är jag här, hvem vet huru länge, tills
jag åter rusar åstad.»

»Aj, för kätten! Hon har tagit sjumils-
stöflarne. Drag af dem fort och kom in!»
ropade Kikelkakel. »Jag har något vigtigf
att säga.»

Ja, fru Snabeling var ej sen att lyda. Och
i glädjen öfver att vara qvitt sinä många främ-
mande fattade Kikelkakel henne om lifvet och
svängde om med henne ett hvarf kring salen.
»Hm!... Har fru Snabeling hört ordspråket:
kaka söker maka?» sade hän med sin Ijuf-
vaste röst.

Men då fogade det sig icke bättre än att
just i det samma vännen Duns och ett par
andra gamla bekanta kommo gående utanför
pä gatan.

Nej, har ni sett pa ett sEdant spektakel 1
För sjung plingeli pling!

Der dansar herr Kikelkakel
Och fru Snabeling I

uppstämde de, så det ekade efter det, och stan-
nade framför fönstret.

»Hvabah!» hostade Kikelkakel och sköt
glasögonen upp i pannan. »Stäng fönstret, fru
Snabeling! Godnatt!» sade hän, röd som en tupp
i synen, gick in tili sig och slog dörren igen.

Snart derpå var det mörkt och tyst i hela
huset, blott i Kikelkakels sofrum brann ännu
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ljus. Ensam satt hän der, försänkt i sinä
tankan Då knackade det sakta på dörren och
Pikku steg in.

»Ursäktal» sade hän, »att jag kommer äå
sent, men jag ville hara afhemta stöflarne, som
jag lånade en»

»Kommer som efterskickad!» utropade
Kikelkakel. »Här har du sjumilsstöflarne! Och
glasögonen kan du taga med dig med det
samma. Den andra gåfvan, som jag önskade
mig, bekom mig ej en hårsmån bättre, än den
första. Sä när hade jag riktigt hoppat i galen
tunna. Min lust att rätta det ena efter det
andra tar aldrig slut. Men mun efter mat-
säcken kan jag inte rätta. Nej, buita mig i
ryggen igen!»

»Rätt så! Hvarje öfverdrift är skadlig,»
sade Pikku och gaf med sin lilla knytnäfve
Kikelkakel en pufif i nacken, så att den lärde
mannen liksom vaknade ur en lång dröm.
»Lyckan kommer endast steg för steg. Den
enda säkra vägen tili oberoende och förnöj-
samhet är arbete.»

Med dessa ord försvann Pikku.

Kikelkakel sålde hela sitt granna bohag
och flyttade in i sin fgrna studerkammare.
Snart stodo de gamla, i skinnband inbundna
böckerna på hyllorna igen; globen, mortlarne,
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deglar och glas upptogo åter sin förra plats,
och från morgon bitti tili qväll sent såg man
honom sitta och läsa i sinä papper och böcker.

Men på gatan utanför gingo menniskorna
i brokigt virrvarr förbi hans fönster, den ene
hit, den andre dit, enhvar i sinä bestyr. Och
Kikelkakel gick fram tili fönstret och kastade
en blick på vimlet der ute.

»Vår verld är ändå den bästa verld vi
ega,» sade hän. »Allting annat må man ångra,
men icke att man står upp tidigt och begynner
arbetet tidigt.»

Och solen sken in i rummet, och solsken
var i hans hjerta.



De tre gåfvorna.

et var en gång en fattig adelsman,
som förr värit rik, men nu återstod
honom af alit, hvad han fordom
egde, endast ett gammalt förfallet
jagtslott, en dygdig gemål och

tre matfriska söner.
»Snart vet jag icke längre hvad jag skall

ge er alla tili mat,» sade hän en dag tili sönerna.
»Nu kan det vara tid att I flygen ut ur boet
och pröfven, hvad vingarne tåla.»

Ja, sönerna begärde icke bättre, än att se
sig om i verlden. Den gamle riddaren skrapade
nu ihop sinä sista styfrar för deras utrustning.
Åt de bägge äldre, Alrik och Frode, gaf hän
häst och vapen; lian högg sin gyllne riddar-
kedja midt itu och skänkte hälften deraf at

dem hvardera. Men åt den yngste, Hottur,
hade hän intet att gifva. »Dig har jag icke
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rad att utrusta,» sade hän, »du måste stanna
hemma.s

Men den yngste bad så länge att få vara
de bägge äldre följaktig, tills fadern slutligen
sade: »Nå ja! Om dina bröder vilja taga dig
med sig som sin betjent ooh turvis låta dig
rida bakom sig på hästryggen, så gerna för mig.»

Deremot hade de äldre bröderna intet att
invända. De höllo den yngste för en dummer-
jöns och tyckte, att det skulle vara dem tili
mora anseende i folkets ögon, om de hade en
väpnare med sig. Så kom då också Hottur
med på färden. Och då hans goda moder i
afskedets stund gaf honom tre blanka silfver-
dalrar det var allt, hvad hon kunde lemna
honom var hän glad som en lärka. Väl
förvaltad, var den reskassan mer än tillräcklig,
tyckte hän.

De tre bröderna drogo im åstad, den yngste
turvis ridande än bakom den enes, än bakom
den andres sadel. Första dagen fick hän rida
hela tiden, andra dagen måste hän, då de mötte
folk, gå tili fots bakom brödernas hästar, och
tredje dagen fick hän tillryggalägga hela vägen
tili fots; och dervid blef det. De bägge äldre
visade sig allt högfärdigare och snäsigare mot
den yngste, tills de slutligen höllo sig för goda
att vexla ett vänligt ord med honom mera och
behandlade honom fullkomligt som sin dräng.



Medan de så färdades framåt, kommo de
en dag tili en flod, der det fans en färja.
Vid färjstället stod en gammal tiggare, stödd
på sin krycka, och sade:

Fattigman
Star på Strand,
Räcker fram sin magra hand!

Alrik och Frode låtsade ej se honom, men
Hottur tyckte, att det var synd ora den stackars
mannen, och tryckte en riksdaler i hans hand.

»Den, som ger, får rida på en guldhäst;
den, som inte ger, får rida på en sopqvast
genom skorsten!» sade då tiggaren och tog
fram ur sin påse en liten duk af linneväf, som
hän gaf åt Hottur. »Denna duk skall du få
för ditt goda hjertas skull,» sade hän, »den
kan vara dig tili nytta!»

»Tack, tack!» sade Hottur, fastän hän
inom sig tyckte, att gåfvan inte var mycket
värd, stoppade duken i sin resväska och lät
ro sig öfver floden jemte bröderna.

De färdades nu vidare och kommo in i en
stor skog. Midt i skogen delade sig vägen åt
tre olika håll. Nu var det Alriks och Frodes
mening att bege sig tili kurig Orre, som höll
hof der i trakten. Men de voro ovissa om,
hvilken väg de borde taga. Då stod der vid
korsvägen en gammal gubbe med en knippa
tunnband och qvastar på ryggen, och hos honom
frågade de sig före.

153DE TRE GÅFVORNA.



»Rid bara rakt fram! En dagsresa härifrån
ligger kungens gård,» svarade gubben och
sträckte ut handen efter en almosa.

Men i stället för att ge honom en slant,
tackade de ej ens för den tjenst hän bevisat
dem, utan redo vidare. Men Hottur, som intogs
af medlidande för hans gråa hår och brutna
krafter, stannade och räckte honom en riksdaler.

Då sade qvastgubben:

Så länge min tuima rann,
Kände mig bäde qvinna och man;
När min tuima slutade att rinna,
Kände mig hvarken man eller qvinna.

Och från sin tunnbandsknippa tog hän en
tunntapp och gaf den åt Hottur. »Förvara den
väli» sade hän. »En dag skall den kanske
vara dig tili nytta.»

Icke var det mycket bevändt med den
gäfvan heller, tyckte Hottur. Dock tackade
hän vänligt, lade tunntappen i sin väska och
skyndade efter bröderna.

Skogen glesnade nu allt mer och mer,
men i detsamma de kommo ut ur den, hörde
de plötsligt från ett busksnår en gnällig röst
skrika och jämra sig och ropa på hjelp.

»Låt se, hvad det kan vara!» sade Hottur
tili bröderna.

»Hvad angår det oss!» svarade de honom.
»Blanda dig ej i andras gräl!»
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Men Hottur sprang in bland buskarne och
koni just i rättan tid fram för att se, huru en
liten smalbent, löjligt utstyrd man illa slets
och misshandlades af två långskäggiga karlar,
som togo tili flykten vid Hotturs ankomst.

»Hvad är du för en?» frågade Hottur.
»I°. Ja g är skräddare, jag, och utan er

mellankomst hade de två bofvarne säkert röfvat
af mig både pressjern och sax, om de ens lätit
mig behålla lifvet.»

»Nå, detvarjubra, att jag kom tillstädes!
Här har du en slant att läppä dina rifna kläder
med och skölja ned förskäckelsen,» sade Hottur
och gaf honom sin sista riksdaler.

Då sade den lille mannen:
Som man går klädd,
Så blir man hädd;
Men ej hunden efter hären döm!
Kärnan ej för skalet glöm!

Och ur sitt bylte letade lian fram en sax
och bjöd den åt Hottur. »Försmå ej min väl-
mening!» sade hän. »Saxen kan alltid komma
tili pass under resan.

»Tack, tack! jag gjorde ej annat än min
skyldighet,» sade Hottur och vecklade saxen
och tappen in i duken, som hän fått af tiggaren,
hvarefter hän åter fortsatte färden, gående
bakom brödernas hästar.

Det var en het sommardag och'trakten
ödslig och obebodd. Alrik och Frode hade
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hoppats hinna fram tili middagen tili någon
bondgård, deras munförråd var närä pä slut
och de voro både hungriga ooh törstiga. De
mäste mi beqväma sig att rasta en stund i
skuggan af nägra träd och åtnöja sig med de
smulor, som funnos qvar pä botten af matsäcken.

»Icke passar det, att du sitter tillsammans
med oss! Du kan hålla dig pä andra sidan
om landsvägsdiket!» sade de tili Hottur och
kastade ät honom ett ben att gnaga pä.

Hottur gick bort bland enrisbuskarne och
satte sig bredvid en tufva bakom nägra nöd-
vuxna martallar. »Nog har jag bordduk alltid,»
sade hän för sig sjelf och bredde duken, som
hän fått af tiggaren, ut på tufvan. »Den som
bara hade något att lägga derpå! Nu skulle
just en dugtig fläskpannkaka smaka bra!»

Knapt var det sagdt, innan der stod ett
fat med den skönaste fläskpannkaka framför
honom. Den var ännu helt varm, såsom just
kommen ur ugnen. Hottur gjorde Stora ögon.
»Jaså, är det en sådan duk!» tänkte hän och
tog för sig med god aptit. »Kanske tunn-
tappen, som jag fick, också har nägra hemliga
egenskaper,» sade hän och stack den i tall-
stammen bredvid sig. »Litet vin vore allt
godt att läska sig med i hettan 1» Strax började
det att rinna det härligaste vin ur trädet.
»Skönt!» sade Hottur, »så skall det vara!
Ljufligt och billigt tilkka! Nu önskade jag
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att pannkaksfatet vore borta igen!» Med ens
försvann fatet, och Hottur lade duken ooh
tappen tillbaka i sin väska.

I detsamma ropade bröderna på honom.
»Nå, huru bar middagen smakat?» frägade de
hänfullt.

»Förträffligt!» svarade Hottur och strök
sig om munnen.

»Jaså! Nå, hvadät
du då?» frågade brö-
derna förundrade.

»Äh, man tager
hvad man hafva
kan,» svarade Hot-
tur. »Jag plockade
upp några kottar
och klimpar från
marken och tuggade
på dem och drack
litet ur pölen här
bredvid.»

»Verkligen!» utropade Alrik och Frode
och togo munnen full. Men nog kan man
tanka sig, hvad de fnyste och spottade. Och
de försökte dricka ur det gröna, stillastäende
vattnet, men tvi! det var då inte värdt!

»Ja, inte smakar det som pannkaka,» sade
Hottur. Och så fortsatte de åter i sakta mak
färden framät, de bägge äldre tili häst, Hottur
gående bakefter.
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Mot aftonen kommo de tili en by, der
de togo nattläger, ty kungens slott låg endast
några stenkast derifrån. Följande dag pyntade
Alrik och Frode ut sig på bästa vis och sade
tili Hottur; »Du kan stanna qvar här, tills vi
komma igen. Icke täckas vi taga dig med
oss tili kungens gård! Och dermed gåfvo dc
sig i väg och lemnade Hottur qvar, utan att
vidare bry sig om honom.

Nu egde kung Orre en underskön dotter,
som många prinsar friat tili. Men kung Orre
var icke den, som gaf bort henne åt den förste
bäste. »Här kommer alla dar,» sade hän, »sä
mycket folk, som ger sig ut för friare, kan-
tänka, och äter och dricker på kronans be-
kostnad; man måste sätta en gräns för det der.»
Och så förordnade hän, att hvar och en, som
anhöll om prinsessans hand, skulle föreläggas
en gåta att lösa. Kunde hän det ej, kastades
hän i fängelse. Detta visste Alrik och Frode
ganska väl; men när skulle de göra sin lycka,
om inte just nu, tyckte de; endera af dem
skulle visst yinna prinsessan.

Då de kommo tili kungens gård, blefvo
de väl emottagna och fingo sig anvisade rum
i slottsflygeln, der friarne brukade bo. De lefde
på stor fot, sparade ej på penningar och upp-
trädde som kurfurstar. Men snart blefreskassan
slut, och för att få medel att längre vistas vid
hofvet, sålde de i hemlighet bort den ena
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efter den andra af sinä tillhörigheter, slutligen
tili och med sin faders gyllne riddarkedja.
Men när prinsessan förelade dem sin gåta att
tyda, lyckades ingendera lösa den. Fattiga
och utarmade, kastades de tili de öfriga för-
smådda friarne i det Stora statsfängelset, der
de bakom lås och bom fingo begrunda lyckans
ombytlighet.

Emellertid hade Hottur qvarstannat i byn.
Tack väre duken och tappen, gick det ingen
nöd pä honom. Sedän hän länge förgäfves
väntat på att Alrik och Frode skulle återvända,
beslöt hän slutligen att, också hän, bege sig
tili kungens gård, för att höra åt, hvad som
blifvit af bröderna.

Men med sinä dåliga kläder kunde hän
inte gerna visa sig vid kungsgården. Hän ville
dä åtminstone läppä och laga dem litet. Och
sä fick hän låna näl och tråd och tog fram
sin sax.

sTacka vill jag, om jag hade en sadan
grann drägt, som väpnarc bruka ha!» sade
hän och gjorde med saxen ett klipp i luften.

Vips föll der ner som från skyarne en
splitterny, guldstickad lifrock, hatt med fjäder-
buske i och allt hvad som tili en välbestäld
väpnares utrustning hörer.

»Jaså, nu förstär jag, hvad saxen duger
tili!» sade hän, klädde på sig de nya kläderna,
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stack tappen, bordsduken och saxen i rock-
fickan och vandrade af tili kungsgården.

»Känner ni två unga riddare, som nyss
kommo hit?» frågade hän, och så beskref hän
brödernas utseende från topp tili tå.

»Ja, nog känna vi de skälmarne alltid!»
svarade man. »Du är väl en dylik en som de.»

»Jag är deras betjent och skulle gerna vilja
träffa dem,» sade Hottur.

»Ingenting är lättare än det,» svarade man.
»Sådan herre, sådan dräng! Men kom ej sen
och säg att du fätt nog af sällskapet!» Och
så öppnade man fängelset för honom och läste
dörren i dubbelt lås bakom honom igen. Detta
hade hän för sin omtanke för bröderna.

Der gingo de nu alla tre bröderna pä
fängelsegården, och många andra med dem,
hade mager kost och förde ett eländigt lif.
Jo, det var att gå upp som en soi och falla
ner som en skinnpels.

»Det här blir för otrefligt!» sade Hottur.
»Här skall bli andra bullar af!» Och ett, tu,
tre tog hän fram sin bordsduk, bredde ut den
på det stora stenbordet midt på gården och
ropade:

»Soppa och stek och korfvar och plättar
och allt hvad bonden hade om jul!»

Med detsamma stod der uppdukad en den
präktigaste måltid man kan tänka sig; fylda
skålar och rågade fat, hvart man såg. Fångarne
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voro ej sena att slå sig ner kring bordet och
läta sig rätterna väl smaka. De behöfde blott
uttala en önskan, och strax flögo stekta sparfvar
dem i munnen. Och när de ej mera orkade
äta, klappade de sig på magen och slamrade
med skedarne i faten och sjöngo:

Ha, ha, ha! Hi, hi, hi!
Ingen mår så hra som vi.

Kungen sjelf
Har det ej
Bättre, nej!
För sjung hej!

Trommelommelom!

Vid stojet och skrattet skyndade fång-
vaktarne tili, förundrade sig högligen och in-
berättade saken tili öfverköksmästaren. Ingen
kunde förklara, hvarifrån den läckra måltiden
kömmit. Men sä mycket var säkert, att det
var Hottur, som först ropat: »här skall bli
andra bullat af!»

»Hm!» smackade öfverköksmästaren och
bligade åt Hottur, »låt oss tala litet i enrum
med hvarandra!»

Och huru hän nu talade med Hottur, lockade
hän ur honom hela hemligheten med duken.

»Ger du mig den duken,» sade öfverköks-
mästaren, »så skall jag lägga ett godt ord för
dig och dina bröder hos kung Orre.»

»Ja, pä det vilkoret må ni få den!» sade
Hottur och gaf honom duken. Saken tystades
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ned; det hette att öfverköksmästaren på egen
bekostnad undfägnat fångarne, och hän fick
beröm; men om Hottur och hans bröder be-
kymrade sig ingen.

»Ack, du bedragare! att jag skulle råka
ut för dig. Men i harmen skall här bli kalas
af ändå|» sade Hottur och tog tunntappen,
som hän fått af qvastgubben, och stack den i
fängelsemuren.

»Vin af bästa slag, både rödt och hvitt!»
ropade hän.

Strax började det att rinna ur tappen det
allra finaste, raraste vin. Det blef en brådska
att flytta fram tunnor och byttor. Och skrattande
trängdes fångarne kring de fylda såarne och
sjöngo:

Och hej och hopp! Och häll uti!
Och låt oss lustiga vara!
En liten tid här lefva vi,
Hvad hjelper det att spara!

»Nå, hvad står nu på igen!» tänkte fång-
vaktarne och hastade dit från alla håll och
kanter. Men när de sågo fångarne ligga med
tungan i sån, kände de en sådan kittling i
haisen, att också de måste göra på samma
sätt. Bullret blef allt högljudare, tills slutligen
sjelfva öfverste-munskänken infann sig, ditlockad
af larmet. Men så gick det alldeles som förra
gången. Hottur gaf öfverste-munskänken tunn-
tappen mot löfte att denne skulle utverka
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hans och hans bröders befrielse. Det hette
att öfverste-munskänken beredt fångarne en
glad dag, och hän fick aran; men Hottur och
hans bröder höllos i fängelse som förut.

»Hur stor är icke falskheten och trolös-
heten i verlden!» tänkte Hottur. »Men der
det fins en vilja, der fins ock en väg! Nasta
gång skall jag icke låta lura mig.»

Och en dag, dä fångarne åter beklagade
sitt härda öde, utropade hän: »Ingen nöd och
ingen sorg! Här skall bli en fest, som man ej
sett maken tili!» Och så klippte hän med sin
sax i luften och ropade;

»Kläder af sammet och siden, af purpur
och guldbrokad!»

Genast föll det i famnen på fångarne de
präktigaste drägter af de grannaste färger och
de underbaraste snitt: guldkantade baretter med
strutsfjädrar i, himmelsblå mantlar' silkes-
strumpor och röda skor! Jo, der blef en fröjd
och ett jubel; plymerna vajade och mantlarne
fladdrade. En såg ut som storturken, en annan
som påfven, den tredje som Stora Mogul sjelf.
Och iklädde sinä lysande drägter, togo alla
fångarne i ring och dansade rundt kring fängelse-
gården och sjöngo;

Den finska menuetten, den dansas efter takten.
Hall takten ! Hall takten ! Hopp liej!

Midt i glädjen och yran rusade fångvaktarne
tili. Hade de blifvit förvånade förr, så blefvo
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de det ännu mera nu. Hufvudstupa skickade
de efter öfverhofceremonimästaren, och hän var
inte den som lade fingrarne emellan. Men denna
gång aktade sig Hottur att förråda sin hem-
lighet. »Får jag ej tala med kungen sjelf,
kommer icke ett ord öfver minä läppar,»
sade hän.

Ja, hvad var det vidare an att anmäla
saken för kungen? Kung Orre kom dit med
krona pä hufvudet och spira i handen, åtföljd
af alla sinä hofmän. Men i jämbredd med
fångarne, sågo de ut som om de haft på sig
hara gamla paltor, som gummorna i klädstån-
den sälja.

»Hvad är detta för något!» utropadekungen.
Då steg Hottur fram och utbad sig att få

säga några ord mellan fyra ögon.
»Nå, hvad skulle det vara?» sade kungen

och vinkade åt hofmännen att de skulle af-
lägsna sig. Och nu talade Hottur om, hvilken
underbar sax hän hade. Den saxen ville hän
gifva kungen, om hän och de öfriga fångarne
försattes i frihet.

»Tja! det vore inte så illa?» tyckte kungen.
»Men hur skall jag då kunna sätta i fängelse
alla friare, som framdeles anmäla sig och inte
kunna lösa prinsessans gåtor?»

»Är det ingenting annat, som hindrar,»
svarade Hottur, »så gif mig prinsessan! Då
är det slut med alla friare för framtiden.»
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»Nå, på det viset, ja!» sade kungen. »Du
kan ge mig saxen. Men en sannskyldig
riddare löser också sin brud med något.»

»Det förståsl» svarade Hotftir. För det
ändamålet ville hän lemna kungen två andra
märkvärdigheter, fullt jämngoda med saxen.
Och så nämnde hän några ord om bordsduken
och vintappen. Men alla tre klenoderna skulle
hän gifva först följande dag. Ty kommer dag,
kommer råd, tänkte hän.

»Godt!» tyckte kungen. »Är allt sä som
du säger, få fångarne sin frihet och prinsessan
är din. Men» sade hän och hötte med spiran

»gäckas du med majestätet, mister du Hfvet.»
Nu sattes Hottur såsom hän gick och stod,

klädd i purpur och skarlakan, i enskildt rum,
för att det icke skulle bli så mycket sqvaller
och prat utaf, och utanför dörren stäldes två
vaktposter med befallning att vid första försök
tili flykt dränka honom i vallgrafven.

Men när natten kom, fick öfverköksmästaren
icke en blund i sinä ögon. »Det var bestämdt
Hottur, som var framme igen. Kosta hvad
det vill, måste jag träfifa honom,» tänkte hän
och smog i skumrasket bort tili fängelset.
Soldaterna kände hans hvita embetsdrägt och
trodde honom stadd i kungens ärenden. Och
då var det inte svårt för honom att gå in tili
Hottur, ty det var bara en pinne för dörren.
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»Jag är icke den som lofvar rundt och
håller tunt,» sade hän tili Hottur. »Men ser
du, bordsduken lemnade jag i tvätten, och
der kor i den bort. Och med två tomma
händer kommer man icke långt. Men tilistä
bara! nu har du åter någon underlig tingest.
Gif hit speleverket, så skall jag lägga mig ut
för dig hos kungen.»

»Ja, en sax har jag, och det är ingen får-
sax, det,» svarade Hottur; men den gaf hän
icke ifrån sig.

»Men en ny hedersdrägt består du vai
mig ändå,» sade öfverköksmästaren, »en sådan
der guldstickad röd sammetsrock, som du
sjelf har.»

»Ja, bevars! kan jag tjena med så litet,»
svarade Hottur och klippte med saxen. Strax
låg drägten der och passade som gjuten. Och
öfverköksmästaren fick sinä gamla kläder under
armen och trippade af.

Men när vaktposterna sågo mannen i röda
rocken komma ut ur fängelset, sprungo de efter
och togo fast honom.

»Vi skola lära dig att rymma, min gubbe
lilla,» sade de och knöto en bastmatta kring
honom och släpade honom tili vallgrafven, för
att dränka honom.

»Låt bli, lät bli! så ska ni få bordsduken,
som ligger i lilla lådan i köket!» skrek öfver-
köksmästaren, stretande emot af alla krafter.
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Men soldaterna bara sade: »Hvad är det
hän pratar för slag! Vi ska lägga dig i lilla
lådan, vi!» ooh kastade honom bums i kanalen.

Vaktposterna stälde sig åter på sin post.
Då kom öfverste-munskänken dit i samma ärende
som öfverköksmästaren. Också honom kände
soldaterna på drägten och lato honom passera.

»Tappen var bra,» sade öfverste-munskänken,
strykande sin näsa med tummen och pekfingret,
»skada bara att jag blandade bort den bland
andra tunntappar. Utan den kunde jag ingen-
ting uträtta för dig. Men nu har du något annat
konststycke igen. Gif hit toktyget, så skall jag
ställa om saken hos kungenl»

Nej, saxen fick hän inte, men en ny heders-
drägt, likadan som Hotturs egen, kunde hän få,
om hän så ville. Ja, det var öfverste-munskänken
med om. Hottur gjorde ett klipp med saxen,
vips låg drägten der, och öfverste-munskänken
klädde den på sig och skyndade ut.

»Har man sett på en sådan seglifvad kanalje!»
ropade soldaterna och höggo tag i honom, »der
ha vi rödrocken igen! Men denna gång skola
vi dränka honom, så att hän aldrig mera kom-
mer upp!»

Och så bundo de ett rep kring haisen på
honom, fäste en sten vid repet och släpade honom
tili vallgrafven.

»Aj, aj, aj!» skrek öfverste-munskänken,
»släpp mig lös, så skall jag ge er tunntappen,
som ligger på hyllan i vinkällarn!»
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»Nog ska vi ge dig,» sade soldaterna, och
plums! kastade de honom bums i kanalen.

Tidigt följande morgon kom kung Oire tili
fängelset. Hän hade ej sofvit mycket, hän heller.
Hela tiden hade hän hara tänkt pä de tre gäfvorna.

»Nå, kan du lemna mig nu, hvad du lofvat?»
frågade hän.

»Inte ännul» svarade Hottur. »Men rätt
är rätt.»

»Och kungsord är kungsord!» sade kungen
och gjorde ett tecken åt vaktposterna, att de
skulle komma och föra bort Hottur.

»Nej, se, lefver då menniskan än!» skreko
vakterna, när de sågo Hottur. »Två gånger ha
vi dränkt karien, och än står hän här.» Och
så berättade de, hvad som tilldragit sig under
natten, huru rödrocken lofvat dem första gängen
en bordsduk och andra gängen en tunntapp, om
de skulle släppa honom lös.

»Hvad sade jag!» utropade Hottur, »rätt är
rätt.» Och så sökte man efter i kök och källare,
och ganska riktigt fann man både duk och tapp.

Kung Orre var icke den, som svek sitt löfte.
»En kari står vid sitt ord!» sade hän och lät
försätta alla fångarne i frihet.

Vise af skadan, hade Alrik och Frode blifvit
helt andra menniskor. De kunde ej nog tacka
Hottur för den godhet och fördragsamhet, hän
visat dem, och höllo nu lika hjertligt af honom,
som de förut värit öfvermodiga mot honom. För-
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sedda med rika skänker frän kung Orre, äter-
vände de tili föräldrarne pä jagtslottet och bjödo
dem på bröllop tili kungens gård.

»Hur skönt, när brödcr sämjas!» sade den
gamle riddaren och ropade på sin gemål: »Ser
du, guniman min, hvilka rara saker pojkarne ha
hemtat at oss! Nu behöfver du ej längre stå i
köket och koka ölost.»

Och så gifte sig Hottur, som man hallit för
en dummerjöns, med prinsessan, och der vardt
ett bröllop, som aldrig ville taga slut. Vinet
flöt i strömmar, borden stodo uppdukade från
morgon tili qväll, och hela armeen fick nya
uniformer. Och det säga alla, att aldrig har
man ätit och druckit så godt och gått så väl
klädd som i kung Orres tid.

Becker, Sagor.
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Lumpupaitas hatt.

et var en gång en kung och en
drottning, som hade alit hvad men-
niskan kan önska sig; blott ett
saknades i deras lycka: de hade

inga barn. Men slutligen födde
drottningen tili verlden tre de allra sötaste små
prinsessor. De liknade hvarandra som tre körs-
bär på saama stjelk; det var en förtjusning i
hela landet, och man skyndadeatt rädfråga rikets
siare och stjerntydare om de små prinsessornas
blifvande öde. Men tili de höga föräldrarnes
och alla trogna undersåtars sorg och bedröfvelse
förklarade de lärde herrarne med en mun, att
en stor olycka hotade prinsessorna, när de väl
blifvit fullvuxna.

För att om möjligt afvända faran, bjödo de
stackars föräldrarne tre goda feer tili faddrar at
sinä små älsklingar. Och feerna sparade ej på



LtfMPtfPAtTAS HATT. 171

faddergåfvor. Förstånd, fromhet, skönhet, helsa
och rikedom förlänade de åt sinä guddöttrar.
Och när feerna ändtligen togo afsked, lofvade
de att allt framgent vaka öfver prinsessorna.

Men knapt hade de goda feerna aflägsnat
sig, innan man förnam ett smattrande och ett
sqvalande på fönsterrutorna som af ett plötsligt
yrväder, och den elaka hexan Lumpupaita infann
sig. Väre sig nu att kungen och drottningen
af glömska underlåtit att bjuda Lumpupaita tili
fadder, eller att de helt simpelt icke ville veta
af det gamla trollet, nog af, Lumpupaita hade
icke blifvit inbjuden, Och det förargade käringen.
Med hatten bak i nacken och de sura ögonen
fulla af ilska skumpade hon, stödd på sin kryck-
käpp, förbi den långa raden af kammarherrar
rakt fram tili tronen, der kungen och drottningen
sutto bleka af förskräckelse.

»Ja, nog ha de små prinsessorna nu fått
famnen full af granna faddergåfvor, men tillåt
mig att sätta kronan på verket!» sade den elaka
väreisen med illa dold vrede och gjorde en knix,
så att näsan dinglade mot hakan. Det skulle,
kan tanka, vara ett uttryck af förakt, men kam-
marherrarne funno det så löjligt, att de i ali
underdånighet icke kunde låta bli att dra på
munnen.

»Hvad är det som roar herrarne?» hväste
den gamla hexan och spände ögonen i dem.
»Ja, jag säger nu ingenting, men det säger jag
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bara, att förr skolen I alla bli flintskalliga, innan
prinsessorna bli gifta.»

Nu förmådde kammarherrarne icke längre
lägga band på sin munterhet och utbrusto i ett
gapskratt.

»Hubbubboo! Skrattar bäst, som skrattar
sist!» skrek Lumpupaita, gul som en citron i
ansigtet, och rusade på dörrn ut på borggården,
»Prinsessorna skola ej bli gifta, förr än här på
gården står en friare, som med näsan räcker att
taga ner min hatt!» ropade hon och slängde sin
gamla, slokiga filthatt upp på högsta tinnarne
af slottstornet, der den blef sittande. I detsamma
försvann hon med ett dunder, sä att hela slottet
darrade i sinä grundvalar.

När den första bestörtningen litet lagt sig,
befalde kungen att hatten skulle undanskaffas
från tornet. En svärrn betjenter skyndade genast
upp på torntaket och lyckades verkligen rycka
ner hatten och kastade den i vallgrafven. Men
i qvällskymningen tyckte man sig se den otäcka
tingesten der uppe igen. Och vid midnatts-
månens bleka skimmer kunde man tydligt urskilja
Lumpupaitas hatt, ruggig, svart och slokig, högst
uppe på tornspiran, spöklikt vickande af och an
för vinden. Följande morgon förnyade man för-
söket, men med lika liten framgång. Man ref
hatten i tusen bitar och trodde saken dermed
hjelpt. Men vid nattens inbrott befann den sig
hei på sin förra plats igen. Det stod ej tili
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att få den bort, ooh så måste den få sitta der
den satt.

Åren gingo emellertid, och Clara, Sara och
Mara så hette prinsessorna växte upp i
fägring, fromhet och förständ, så att deras like
icke fans i sju konungariken. Men det oaktadt
infunno sig Inga friare.

Liksom af en tyst öfverenskommelse undvek
man att tala om hatten på tornet. Hvar och
en. kände nog ändå, hvad den betydde och hvad
som behöfdes för att få den bort. Men hvem
kunde sticka näsan dit! Från kammarherrarne
ända ner tili skildtvakterna nöpo sig alla i
näsorna, för att få dem längre. Slottet vimlade
af långnäst folk; man drog hvarann vid näsan
vid alla möjliga tillfällen, undersåtligt nit saknades
icke. Men en tum mer eller mindre pä en näsa
gör redan mycket och så ledsamt det var, måste
man förlika sig med tanken på att läta prin-
sessorna gå ogifta igenom lifvet.

»Den förskräckliga hatten bringar slutligen
ofärd öfver oss allesamman!» sade kungen tili
drottningen.

»Ja, säg det!» svarade drottningen. »Vi
ha gjort allt, hvad omtänksamma föräldrar
kumia göra. Aterstår bara att sända ett par
kabinettskammarherrar utrikes, för att taga reda
på, hvad man i andra länder under dylika bryd-
samma omständigheter brukar företaga sig.»



»Ja, försöka duger!» sade kungen. »De
kunna resa på statens bekostnad.»

Annu samma dag gåfvo sig kammarherrarne
i väg. De visste nog, hvilken grannlaga sak de
hade att uträtta. Men hvart de egentligen skulle
styra kosan, hade de icke rätt klart för sig.
Vintern tillbragte de i de Stora städerna och
skrefvo en reseberättelse, som betydligt förlängde
näsan på alla, som läste den. Men tili sommaren
reste de ut på landet.

Sedän de länge farit från den ena orten tili
den andra, kommo de en dag tili en trädgård,
full af gamla, Stora fruktträd. Genom den öppna
porten sågo de, huru grenarne voro behängda
med de skönaste röda äpplen, och i trädgården
gick en man och slog ner äpplena med näsan.

»Ju längre man lefver, desto mera får man
se,» tänkte kammarherrarne och stannade, gladt
öfverraskade.

»Stig på, stig på!» sade äppelmannen och
trädde dem tili mötes.

»Ja, tack sä mycket!» svarade kammar-
herrarne, »den som bara sluppe förbi!» ty mannens
näsa hade kömmit att ligga tvärs öfver porten.

»Aha! det är sant,» sade äppelmannen, lade
pekfingret på näsan och vek den åt sidan, hvarpå
hän åter tog tili sin förra sysselsättning. »Ut-
märktaäpplen!» sade hän och knäppte med näsan
ner från träden det ena äpplet efter det andra.
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»Den der måste vi skicka hem tili kungen
och drottningen, för att lugna dem,» sade kam-
marherrarne. Och detta gjorde de.

Nu fortsatte de äter sin färd, och deras väg
ledde förbi en äker, der de varseblefvo en man
långsamt gä af och an, framåtlutad, med hufvudet
nedböjdt mellan axlarne, som om hän förrättat

tungt arbete. Nyfikne att se, hvad hän
gjorde, begåfvo de sig närmare och sågo, att
hän gick och plöjde med näsan i jorden.

»Det är näsa, det, som håller!» utropade
kammarherrarne och togo artigt hatten af sig.

»God morgon, god morgon!» svarade plöjaren.
»Det är sådan styf lera här, att det är svärt att
få fårorna raka.» Och så borrade och bröt hän
med näsan i marken, så dammet yrde om det.
- Afven honom öfvertalade kammarherrarne
att uppsöka kungen och drottningen. Hän skulle
visst vara deras majestäter tili en ögonfägnad.

Nu reste de åter länge och väl, tills de
kommo tili en flod, der det fans hvarken bro
eller färja. »Hur skola vi siippa här öfver,»
tänkte de, dä de i detsamma, högt uppe på met-
sättä strandens väli, sågo en bonde, hojtande
och piskande på hästen, komma körande i
sken rakt ned mot strömmen. »Färjkarl; ohoj!»
skrek hän, skramlande med kärran ned för backen,
så de trodde hän skulle dränka sig hufvudstupa.

Då steg der med ens upp ur buskarne framför
dem en man med en näsa så förskräckligt lång,
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att de baxnades. Hastigt sträckte hän ut den
soin en brygga öfver floden. Men bonden, som
hade alltför stark fart, körde miste och åkte
in i hans ena näsborr. »Vänd om i gommen,
din drummel!» ropade färjkarlen, och så åkte
bonden ut igen genom andra näsborren.

»Kors i alla dar!» himlade sig kammar-
herrarne, »nog ha vi sett snablar förut, men en
dylik en aldrig i lifvet. Hvar har du fått den
ifrän? Hvem är du?»

»Jo, se vi äro tre bröder,» svarade färjkarlen,
»I hän väl redan träffat äppelmannen och plöjaren,
kan jag förstå. Jag är yngste bror och heter
Longanezo. I barnaåren hade vi små trubbnäsor,
vi, som andra pysar. Men en gäng, när vi lekte
på föräldrarnes gård, koin der en gammal, ful
käring med en slokig hatt på hufvudet. Hennes
ögon voro röda som vesslans, och näsan hängde
som en gurka öfver munnen. »Nå, barn! ska
ni inte helsa på moster!» sade hon. »Jo,
du är en vacker moster, du!» svarade vi och
skrattade så, att vi höllo på att ramla baklänges.
»Tvi! tocken näsa du har.» »Jaså, tycken I
det!» hostade käringen och strök oss med flata
handen öfver ansigtet. Men mig, som skrattade
värst, strök hon två gånger. Från den dagen
började våra näsor växa, och min allra mest.»

»Märkvärdigt! i sanning, högst märkvärdigt!»
sade kammarherrarne, och så talade de om, huru
prinsessoina icke kunde bli gifta, förr än någon
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lyckats med näsan taga ner Lumpupaitas hatt
från tornet, och huru det var en sorg deröfver
i hela landet. >; Följ med oss tili kungen och
drottningen,» sade de, »så är din lycka gjord!»

»Ja, hvarför inte!» tyckte Longanezo. Och
så lato de bygga ett skepp, enkom inrättadt för
honom, ty landvägen kunde hän inte gerna färdas.

Ändtligen koramo då kammarherrarne efter
lång bortavaro, åtföljda af Longanezo, hem igen
tili kungsgården.

»Gubevare!» ropade skildtvakterna och skyl-
drade gevär, när Longanezo gick förbi. Som
en löpeld spred sig ryktet om hans ankomst.
Under spänd väntan församlade sig kungen och
drottningen och hela hofvet i Stora tronsalen.
Utanför slottet skockade sig de trogna under-
såtarne och uppstämde ur sinä hjertans djup
folksången:

Gum-mi-e-lasti-cum!
Elasti-gum-mi-cum.
Gum-mi-e-lasti-cum!

Och genom de pä vid gafvel uppslagna
slottsdörrarne stack Longanezo, djupt bugande,
in näsan, vördnadsfullt nedläggande den för
tronens fot.

Med sammetsdynor i händerna stodo alla
kammarherrarne uppstälda på ömse sidor 'om
näsan, för att stödja den, och lutade sig ned,
för att närmare skärskåda den. Men då öfver-
fölls Longanezo afen plötslig nysning och knyckte
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på näsan. Pang! slungades kammarherrarne upp
i höjden, så att de snurrade om som tordyflar
och skrubbade hjessorna mot taket.

Från den stunden aro alla kammarherrar
skalliga.

Men hvem tänkte derpå i den allmänna
glädjen! Trumpeter-
na smattrade och
pukornadånade, och
jublande uppstämde
de trogna under-
såtarne andra versen
af folksången;

Gum-mi-a-rabi-cum!
Arabi-cum-mi-curn.
Gum-mi-a-rabi-cum!

Nu trädde kungen
och drottningen och
hela hofvet ut på
slottsgården. Der
stod Longanezo med
plöjaren på ena sidan
om sig och äppel-
mannen på den andra,
stint stirrande på

tornet, hvarest den rysliga hatten ännu hängde
qvar. En dödstystnad inföll. Longanezo böjde
hufvudet bakåt, och i nasta ögonblick satt Lumpu-
paitas hatt, darrande som ett asplöf, på spetsen
af hans näsa. Huitt pafif! small det som ett böss-



skott. Longanezo hade kastat hatten i vädret,
der den förbyttes tili en korp, som hest kraxande
försvann i en mörk sky. Men i det samma steg
der på Östra himmelen upp ett solbeglänst, rosen-
färgadt moln. Och ur molnet sänkte sig ner de
tre goda feerna, prinsessornas gudmödrar, enhvar
sittande i en liten vagn af perlemor, förspänd
med tolf snöhvita dufvor. Vänligt helsande
gingo feerna fram tili kungen och drottningen
och sade: »En högre vishet styr ondt tili godt,
och det rätta segrar alltid tili slut. Men»
tillade de, vändande sig tili äppelmannen, plöjaren
och Longanezo »skratten ej härnäst åt andras
utseende! Man vet ej, hur man sjelf kommer
att se ut.» Derpå vidrörde de goda feerna lätt
med sinä trollspön äppelmannen, plöjaren och
Longanezo, och i ett nu voro deras hiskliga
näsor försvunna, och de voro förvandlade tili
tre ståtliga unga riddare.

Kungens och drottningens fröjd kan ej be-
skrifvas. Den ena festen aflöste den andra, och
under Stora högtidligheter förmälde sig prin-
sessorna Clara, Sara och Mara med riddarne
Äppelman, Plöjaren och Longanezo. Och de
blefvo mycket lyckliga.

Ja, sådant kan hända här i verlden, bara
man har en god fe tili gudmor och inte förlorar
hoppet.
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Huru Hans sålde smöret oeh tappade
pengarna, men fann lyekan.

gäng var det en enkä, och hon hade
en son, som hette Hans. Stugan,
hon bodde i, en potatistäppa, en
ko och ett par höns var allt hvad
hon egde. Gumman bråkade och

sparde, men svårt hade hon att slå sig ut.
»Der ligger du och solar dig, liksom du

vore född med silfversked i munnen,» sade hon
en dag tili Hans. »Kan du inte göra annan
nytta, kunde du åtminstone gå tili stan och sälja
en bytta smör.»

»Ja, det var dä intet kinkigt ärende,» tyckte
Hans och gaf sig i väg.

Tittande åt höger och venster, vandrade
hän framåt genom ängar och utmarker, tills hän
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kom tili Stora landsvägen. Nu hade hän gått
långt och länge nog, tyckte hän, och lika långt
hade hän hem tillbaka.

Då såg hän en milstolpe.
»Det måtte vara en hög herre, den der,

eftersom hän är så styf af sig,» tyckte Hans.
»Det var dä tur att träffa på honom.»

Och så bockade hän sig och sade: »Ursäkta
att jag frågar, men kanske nådig liemi vill köpa
litet färskt smör?»

»Jaså, hän svarar inte. Nä, ja! hvarför skulle
också en så förnäm herre inlåta sig i samtal med
mig? Jag får betaldt, när det passar,» sade Hans,
stälde byttan bland stenarne vid foten af mil-
stolpen och vände hem igen.

»Nå, hvad fick du för smöret?» frägade
gammelmor.

»Ja, pengar fick jag inte nu, men en stor
herre var det, jag sålde det åt,» sade Hans.
» Minsann tror jag icke att det var landshöfdingen
sjelf, så grann såg hän ut. Och så förnäm var
hän, att hän ej ens svarade mig, när jag begärde
betaldt.»

»Det heter inte för ro skull: skicka barn
tili bys och gå sjelf efter,» sade gammelmor.
»Hvad skola vi nu ta oss tili? Litet kali gröt
på en tallrik är allt hvad som fins i huset.»

Men Hans mente, att nog skulle hän få
betaldt, och så gick hän några dagar derefter åt
staden tili igen.



182 HUKU HANS SÅLDE SMÖRET.

Ja, mycket riktigt fann hän milstolpen på
samma ställe som förr, men byttan var borta.

»Fägnar mig att smöret smakat ers nåd,»
sade Hans, men nu kunde hän inte vänta längre
på pengar.

Nej, det var att tala för döfva öron.
»Jaså, gamle stofil, hän låtsar inte höra!»

ropade Hans och gaf stolpen en puff i sidan, så
att det sade kra-kraak efter det och den ratnlade
öfver ända. Men i stenröset under stolpen hade
några röfvare och illgerningsmän gömt en skatt,
och Hans hittade der en skinnpung full med
silfverpengar.

»Nå, det mä man säga, det var väl betaldt,»
tyckte Hans och skyndade hem med påsen.

Jo, nu kan man tro, det blef sötebrödsdagar.
Klockan ett magen mätt, klockan två kaffepannan
på. Men när pungen vardt tom, var det samma
fattigdom som förr. Ingenting fans att lägga i
grytan och kon mäste slagtas.

Nu skulle Hans ut att sälja kött.
Ja, Hans begaf sig af med köttskånken på

nacken. Hän gick och gick, och så kom hän
in på en vacker jämn väg med höga träd på
ömse sidor. Vid ändan af vägen var ett slott.
Rundt omkring slottet var en mur, och i muren
en jernport med kunglig krona på.

Nå, der kunde man pröfva på, tyckte Hans.
I det samma öppnades porten af en tjock

kari med guld på kragen, och ur porten rusade
en skock hundar, argt skällande, mot Hans.
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»Litet lugn bara, och nog komma vi öfver-
ens!» ropade Hans och stack köttstycket framför
sig. »Herrarne vilja köpa kött, kan jag förstå.»

Ja, det var inte tvifvel om. Det blef ett
nafsande och slitande i köttstycket, så Hans
knapt kunde stå på benen. »Jag får betaldt, sen
herrarne smakat,» sade Hans, kastade köttstycket
midt i skocken och vandrade hem.

»Nå, hur gick det? Hvad fick du för köttet?»
frågade gammelmor.

»Jo, man riktigt slogs om det. Der var inte
tid att ta fram pengar i den brådskan,» svarade
Hans. »Men fina herrar var det jag sålde åt.
Sådana granna band, som de hade kring haisen,
har inte vanligt folk.»

»Du är så dum som gud är vis,» skrek
gammelmor och slog ihop händerna. Men Hans
bara mente, att nog skulle hän få betaldt. Nå,
pass på! det ville gammelmor se. Likasi gerna
kunde hän sälja litet färska ägg och ny potatis
med det samma.

Ja, Hans lomade af ginaste vägen tili kungs-
gården. Då hän kom tili slottsporten, rusade
hundarne, morrande och skällande, emot honom.
Men knapt hade de nosat på honom, innan det
blef ett krumbugtande och ett hviftande på
svansarna, som aldrig ville ta slut, och Hans
gick oantastad in på borggården.

Men då stod den tjocke portvakten der.
»Här går ingen in,» sade hän, »utan lof af mig.
Hvad är det du har att sälja?»
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Ja, Hans sade hvad det var.
»Nå, det är just hvad som behöfs i dag tili

frukost ät kungen,» svarade portvakten.
»Ooh så skulle jag ha betaldt för köttet,

som jag sålde i går åt. ungherrarne der!» fortfor
Hans, pekande på hundarne.

»Jaså, är det på det viset!» sade portvakten
och bligade på honom. »Du känner då kun-
görelsen.»

Nej, hvad var det för en kungörelse, frå-
gade Hans.

»Kantänka!» svarade portvakten, »liksom du
ej skulle veta, att kungen och prinsessan lida af
en sädan underlig sjuka i mjelten. De ha platt
ingen glädje af lifvet mer. Doktorerna ha sagt,
att får man ej det höga herrskapet att skratta,
hjelpa hvarken piller eller pulver. Prinsessan är
ung, hon, om henne är kanske hopp ännu, men
kungen är gammal och svårkurerad. Och så är
det nu kungjordt, att den, som kan komma
prinsessan att småle, får utbedja sig en nåd af
maj estätet; men den, som kan locka kungen tili
att skratta, hän får prinsessan tili gemål eller
hennes vigt i guld.»

»Det var kätten tili kungörelse,» tyckte
Hans. Nej, hän ville bara ha betaldt för hvad
hän sålt.

»Prata du!» sade portvakten. »Gif mig
hälften af hvad du får af kungen, så släpper jag
dig in, annars inte!»

Det var mycket begärdt, det, tyckte Hans.
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Men så måste hän dock ge med sig och lofva
åtnöja sig med hälften af hvad honom tilikomme;
andra hälften skulle portvakten få.

Bäst de nu stodo och tvistade, öppnades ett
fönster och kungen stack ut hufvudet och frågade,
hvad som var på färde.

Innan Hans kom sig för att svara, hade
kungen redan gett en vink, och Hans fördes
upp i slottet, in i salen, tili kungen, som mörk
och dyster satt framför spiseln och stirrade i
glöden. Bredvid honom satt prinsessan och såg
så sorgsen ut, att det skar Hans i hjertat.

»Nä, hvad är det?» sporde kungen.
»Jo, jag skall tala om,» sade Hans, och så

började lian rabbia på om smöret och milstolpen
och köttet och hundarna och hur gammelmor
var arg. Och inte tappade man pengarna se så
der heller, så länge det fans lagar och författ-
ningar i landet.

Då kunde prinsessan ej låta bli att dra på
smilbandet.

Men kungen sade: »kom närmare, Hans!
Vär hofmästare skall utbetala åt dig tjugufem
riksdaler. Du har dessutom att utbedja dig en
nåd af oss.»

Nä, i så fall, tyckte Hans, skulle hän öd-
mjukast be om fem och tjugu prygel.

»Hvabah!» sade kungen och rörde med
regeringsspiran om glöden i kakelugnen. »Tja!
Det är din ensak. Stöt på hofmästarn baral»
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När nu Hans kom ner på gården, var den
tjocke portvakten honom strax tili mötes och
frågade; »Hvad fick du?»

»Tjugufem riksdaler i betalning och fem och
tjugu pä köpet,» svarade Hans.

»Hejtitihej!» ropade portvakten. »Har hof-
mästarn hört, hvad
pojkvasken der skall
ha?»

»Jo, jo men!» sade
hofmästaren.

»Och det, som kun-
gen gifvit mig, får jag
väl göra med hvad
jag vill,» tyckte Hans.

»Ja, det kan du slå
dig i backen på,»
svarade hofmästarn.

»Nå, då skall jag
nu ta ut åt mig sjelf
första hälften af hvad
som lofvats mig, tjugu-

fem riksdaler,» sade Hans, - och genast räk-
nades pengarna upp åt honom, »andra hälften,
fem och tjugu, skall portvakten ha.»

»Ja, nog är det rättvist alltid!» intygade den
tjocke, och genast lades hän ner, och daskis!
aj, aj, aj! voj, voj, voj! delades det ut åt port-
vakten fem och tjugu.



När kungen hörde detta, började hän skratta,
sä att tårarne runno, och Hans fick prinsessan
tili gemäl. Och det var rätt och billigt, ty den,
som bereder en konung en glad stund, har
lyckliggjort ett helt folk. Men gammelmor fick
flytta tili slottet och hushålla för kungen.
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Umdeberg oeh prinsessan.

ör många år sedän var det en kung,
som for ut att jaga tillsammans mcd
sinä hofmän. Dä koin hän tili en
äng, der en bonde just kort förut

hållit på att slå hö. Bonden hade haft sitt lilla
barn med sig på ängen och lagt det att sofva
i höet. Men så hade hän saknat sin brynsten
och gått bort för att hemta den. Under tiden
hade en roffogel gripit barnet i sinä klor och
fört det upp i ett högt träd. När nu kungen
kom tili ängen och hörde barnets grät, sade hän:
»Hvad slags djur kan det vara? Ett sädant läte
har jag aldrig hört i skogen förr.»

Hofmännen klättrade upp i trädet, för att
se efter hvad det var, men ingen kunde klifva
tillräckligt högt.

»Men jag vill veta, hvad det är som piper,»
sade kungen och befalde sin första hofman att
gå upp i toppen.
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Var någon mjuk i ryggen, sä var det första
hofmannen. Och hur hän nu kröp och klef med
fara att bryta haisen af sig, lyckades hän slut-
ligen hemta ner underdjuret.

Nu blefvo alla mycket förvånade, när de
sågo, att det var ett litet gossebarn, rödt och
hvitt som bar och mjölk och frisktsomen nötkärna.

Då ingen anhörig eller annan fans, som åtog
sig pysen, sade kungen, att hän sjelf ville vara
i fars ställe för honom, och förde honom hem
med sig tili slottet. Och eftersom de funnit
gossen i lunden bland bergen, kallade de honom
för Lundeberg.

Kungen hade en dotter, som hette Gullhår.
Drottningen var död och lilla Gullhår var anför-
trodd åt en ammas vård. Amman var känd i
hela landet för sin klokskap; ja, man och man
emellan sades det, att hon kunde trolla, fastän
ingen vågade säga det högt, ty hon var den
enda, för hvilken kungen böjde sig, och hon
styrde och stälde hur hon ville. At henne lem-
nade nu kungen också Lundeberg att uppfostras,
för att Gullhår skulle ha någon att leka med.

Aren gingo, och Lundeberg blef sä rysligt
klok och förståndig, och Gullhår, som annars
var sä blyg, att hon började gråta bara kätten
såg på henne, var helt trygg och munter, när
hon hade Lundeberg vid sin sida. Men för hof-
männen var Lundeberg en riktig ögonpina. De
hade icke glömt, hvad bråk de haft att hemta



ner honom från trädet, och voro afundsjuka på
honom och önskade honom dit pepparn växte.

En nådigare herre, än kungen var, har ej
suttit på en tron; hän tälde hara inte några mot-
sägelser. Hän hade inga fiender dem hade
hän alla huggit hufvudet af men hän hade
tråkigt, och då var hän allt svår ibland.

Så satt hän en dag försjunken i tankar och
tittade i taket. Då kom hän plötsligt att tänka
på sin guldsignetring, som hän under ett krigs-
tåg en gång tappat ute i sjön. Den ringen ville
hän ha igen.

»Ers majestät bör vända sig tili Lundeberg,
som allting vet. Hän kan nog skaffa rätt på
den,» sade hofmännen.

Ja, Lundeberg kallades tili kungen och be-
faldes att skaffa igen ringen.

Lundeberg visste ej, hvad hän skulle ta sig
tili. Bekymrad gick hän ner för slottstrappan.
Då mötte hän ämmän.

»Hvad är du så ledsen för, min gosse?»
frågade ämmän.

»Jag mä väl sorja och vara ledsen,» svarade
Lundeberg; »skaffar jag inte rätt på kungens
signetring, som ligger på sjöbottnen, blir jag
olycklig.»

»Nå, den saken kan man ställa om,» sade
ämmän och gaf honom en hvisselpipa. »Gå ner
tili stranden och blås i pipan, så får du se hvad
som händer!»
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Lundeberg gjorde som ämmän sagt, gick
ner tili sjön och bläste i pipan. Strax infann
sig vid stranden en hop girsar och norsar, så
att det blef alldeles tjockt i vattnet. Alla tittade
de på honom, som om de velat fråga, hvad hän
ville. Lundeberg hvisslade en gång tili. Då
kom der från höger och venster en mängd braxen-
pankor och flundror och stannade i vattenbrynet
och gapade på honom. Men när hän tredje
gången satte hvisselpipan tili munnen, simmade
der fram en skock väldiga gäddor, och den största
af dem hade ringen i gapet och kastade den
upp på stranden.

Nu tog Lundeberg ringen och bar upp den
tili kungen. »Tack skall du ha!» sadekungen och
tänkte ej mera pä den saken. Men hofmännen
gjorde stora ögon. »Amman har hjelpt honom,»
hviskade de sinsemellan och voro ännu afund-
sjukare än förut.

Någon tid derefter satt kungen en dag vid
slottsfönstret och stirrade ut i rymden. Då kom
der flygande en så underbart grann fogel, skif-
tande i purpur, guld och grönt, och satte sig i
trädet utanför fönstret.

»Hvad är det för en fogel?» utropade kungen.
»En sådan Vili jag ha!»

Nej, ingen af hofmännen hade sett en dylik
fogel eller visste hvad den hette.

»Men om ers majestät bara frågar Lundeberg!
Hän kan nog skaffa en sådan,» sade hofmännen.
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Genast kallades Lundeberg tili kungen och
fick befallning att skafifa hans majestät den
underbara fogeln.

»Kanske ämmän vet råd,» tänkte Lunde-
berg och styrde sinä steg tili slottsflygeln, der
ämmän och prinsessan bodde. Men dä såg
hän, att hofmännen stält vakt för ammans dörr.
Då smog hän sig tili prinsessans fönster och
kastade litet sand pä rutan. Strax öppnades
fönstret och Gullhår stack ut hufvudet. »Ah,
är det du!» sade hon och grep tag med handen
i sinä långa, präktiga hårflätor och lät dem,
fladdrande för vinden, falla som tvä gyllene,
silkeslena tåg ner tili Lundeberg. Vips fattade
Lundeberg i flätorna och hissade sig upp för
dem in i prinsessans kammare. Och der satt
ämmän inne hos Gullhår.

»Hvad är du sä ledsen för, min gosse?»
frågade ämmän.

»Jag må väl sorja och vara ledsen,» svarade
Lundeberg. »Kungen har sett en underbart
grann fogel, som ingen vet hvad den heter.
Skafifar jag den inte åt honom, är jag förlorad.»

»Nå, det är himmelsgeten, hän sett,» sade
ämmän. »Den fogeln visar sig blott en gång
hvart hundrade år. Men om du går längs
Stora landsvägen tili första milstolpen och der
tar af tili venster, kommer du tili en liten med
valimo beväxt äng. Midt pä ängen står ett
lindeträd, och der sitta dussintals sådana foglar.



Du behöfver bara säga: 'tripp, trapp, höna!’
så kan du ta hvilken du vill.»

Ja, Lundeberg tackade, och Gullhår stack
hufvudet ut genom fönstret, så flätorna folio
längs muren, och hän halade sig ner för dem
tili marken igen.

Nu gick hän framåt landsvägen, vek af
tili vallmoängen och fann lindeträdet fullt af
foglar. »Tripp, trapp, höna!» ropade hän. Strax
flögo foglarne, utan att vara det ringaste skygga,
ner på hans axlar och armar, och hän tog den
vackraste och förde den tili kungen.

»Tack, tack!» sade kungen och bråkacle
ej vidare med den saken. Men hofmännen
blefvo alldeles gröngula i ansigtet öfver att
Lundeberg åter vetat reda sig.

Så förgick en tid igen. Men en dag hade
kungen så grufligt tråkigt. Då mindes lian
plötsligt sin salig fars stallgumse. Ingen annan
hade så granna horn som den, och midt i
pannan pä sig hade den sitt namn, inskrifvet
med guldbokstäfver. Den gumsen var för
mänga är sedän spårlöst försvunnen, och nu
ville kungen ha den igen.

»Ers majestät, fråga bara Lundeberg. Hän
kan nog skaffa rättpåden!» sade hofmännen.

Ja, kungen kallade på Lundeberg och
befalde honom leta rätt på väduren.

Lundeberg gick åter tili slottsflygeln, Gull-
hår stack hufvudet ut genom fönstret, kastade

Becker, Sagor. 9

193LUNDEBERG OOH PRINSESSAN.



LUNDEBERG OOH PRINSESSAN.194

ner flätorna, och utan att vakterna märkte det,
klängde hän sig upp tili prinsessan, in i hennes
kammare. Och der satt ämmän vid spisen och
stekte äpplen på hallen.

»Hvad är du så ledsen för, min gosse?»
frågade ämmän.

»Jag må väl sorja och vara ledsen,» sade
Lundeberg. »Nu vill kungen ha sin pappas
stallgumse. Kan jag ej skafifa rätt på den,
mister jag lifvet.»

»Äfven den saken kan man ställa om,»
svarade ämmän. »Gå utåt landsvägen, liksom
förra gången, men tag aftili höger. Då kommer
du tili en liten grön kulle. Der betar en fära-
hjord, och främst i ledet går baggen. Säg
bara; 'pelle! pelle!’ så följer hän efter dig.
Men du har god tid. Du kan allt hålla Gull-
hår litet sällskap först och roa dig med att
steka nägra äpplen, medan jag går bort och
ser efter att vakten ej ställer försät för dig.»

Ja, Lundeberg stannade qvar och mojade
sig. Men innan hän lemnade rummet, gafhan
ett äpple åt hvar och en af möblerna, ät bordet,
åt stolarne, åt skåpet, åt spegeln, ät allesam-
man, för att de icke skulle tala om att hän
värit der. Men hinken och sandlådan glömde
lian att ge något åt. Sedän hissade hän sig
längs Gullhårs flätor äter ner genom fönstret
och vandrade utåt landsvägen.
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När hän kom tili den gröna kulien, stod
väduren der med namnet i guldbokstäfver midt
i pannan och sänkte hornenmothonom. »Stångas
inte, pelle! pelle!» ropade Lundeberg, och
genast följde den beskedligt efter honom hem
tili slottet.

»Se så, nu är gumsen nere på gården,»
sade'hän tili kungen. Derpä öfverraskade hän
förste hofmannen med en knäpp på näsan.

»Detta skall du ej ha gjort för intet!»
hväste denne ilsken som en orm. Och knapt
hade Lundeberg vändt ryggen tili, innan förste
hofmannen bugade sig för kungen och sade:
»Tillåt mig varaa ers majestät! Lundeberg har
visst värit hos ämmän. Hon har hjelpt honom.
Bara trolleri alltsamman!»

»Det skall jag snart ta reda på,» sade
kungen. Men hän aktade sig allt för att gå
tili ämmän. »Bäst är att fräga Gullhår först,»
tänkte lian och begaf sig, åtföljd af förste hof-
mannen, tili prinsessan.

Men af Gullhår fick hän inga upplysningar.
Bordet, stolarne, skåpet, spegeln, alla tego.
Ingen sqvallrade, och hän ämnade redan gå sin
väg. Men då skreko med ens hinken och
sandlådan: »Jo, visst var Lundeberg här!» och
så talade de om alltsamman.

Kungen ville tili en början icke tro sinä
öron, men sedän blef hän vred. »Brr! Här
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är trolldom med i spelet!» mutnlade hän mehän
tänderna. \

Då passade förste hofmannen pä och sade:
»Mig tyckes att Lundeberg bar hela felet.
Hän har missbrukat ammans godhet. Må lian
ensam stå för allt ihop!»

»Just min mening!» svarade kungen, och
hans röst var ihålig, så att det lät som om
man hade ropat i en tom tuima. »Lundeberg
skall halshuggas. Det är det minsta straffhan
kan få.»

Och så sattes Lundeberg i fängelse, an-
klagad för trolldom, och följande morgon leddes
lian ut tili afrättsplatsen.

Då mötte honom ämmän på vägen.
»Hvad är du så ledsen för, min gosse ?»-

frågade hon.
»Jag må väl sorja och gräta,» svarade

Lundeberg, »nu föra de mig ut tili stupstocken.»
»Ah, morska upp dig, min gosse!» sade

ämmän. »Hvarje lifdömd beviljas en sista
önskan. Här skall du få en lergök. Bed kungen
att du får blåsa på den, innan du lägger ner
hufvudet för bilan. Var lugn bara!»

När Lundeberg anlände tili afrättsplatsen,
var kungen der med alla sinä hofmän, och rundt
omkring stodo soldater med blixtrande gevär.

»Din stund är kommenl» sade kungen.
»Har du ännu någon önskan i lifvet, så säg
ifrån.»



Då utbad sig Lundeberg att, förr än hän
skildes hädän, ostördt några minuter få drömma
sig tillbaka tili sin oskuldsfulla barndoms dagar
och som en sista fröjd i lifvet få bläsa lergök
ännu en gång.

Ja, den näden beviljades honom.
Men knapt hade Lundeberg satt lertuppen

tili läpparne, innan det uppstod en orkan med
skydrag och hvirfvelvind, sä förfärlig, att den i
ett nu förde bort både hofmännen och soldaterna
och alla dem, som rundt omkring stodo packade
som sillar för att se på afrättningen. Endast
kungen och bödeln och hän blefvo qvar.

»Blåser jag ännu en gång, för stormen
bort er också,» sade Lundeberg.

»Nej, blås inte, Lundeberg!» ropade kungen
»Du skall få bli kung i mitt ställe.»

»Håll ord, min far!» sade Lundeberg.
Och sä blef Lundeberg kung och gifte sig

med prinsessan. Tipinpä! Bumburrubum! Det
var bröllop, det, som dugde.
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Den förtrollade skogen

olen hade nyss gått upp, och dagg-
dropparne glittrade ännu på bladen,
då kung Bombyx promenerade i sin
trädgård. Lyssnande tili foglames
glada sånger, inandades hän mcd

välbehag den friska morgonluften och njöt af
blommorna och grönskan.

Då hörde hän plötsligt, när hän gick förbi
en syrenhäck, några djupa suckar, och en sorgsen
röst uppstämde:

Ledsamt är att lefva,
Och ledsamt är att dö,
Ty ledsamt är att halva
Alls ingen fästemö

I sin ungdom.

»Hvad nu!» tänkte kung Bombyx, »det är
ju min son Kulluns röst.» Och ganska riktigt



satt prinsen der på en bänk, ensam och be-
dröfvad, med tårar i ögonen.

»Hvad sitter du der och hänger läpp för,
min gosse?» sade kungen. »Och hvad är det
för sorgsna visor du sjunger? Nej, se annat
var det, när jag var ung! Andra visor sjöng
jag.»

Och med en hurtighet och ett lif, som man
icke skulle tilltrott den gamle kungen, uppstämde
hän, stampande takten med foten och knäppande
med fingrarne;

Rum burn boodle boo,
Ripple dipple nitty dob;

Dum doo doodle coo,
Raffle taffle chittibob!

»Se så skall man sjunga! Den visan lärde
jag mig, när jag som ung var utrikes.»

Prinsen förstod ej, hvad orden i visan be-
tydde, och ännu i dag torde deras betydelse
vara outredd. Men de lade sig som bomull
kring hjertat pä honom, och utan att hän visste,
hvaraf det kom, blef hän helt uppspelt.

»Ja, jag tror nastan,» sade hän, »att också
jag borde göra en liten tripp ut i verlden.»

»Rätt så!» svarade kungen. »Verlden är
vid, och med ett djerft sinne kommer man länga
vägar. Du skall resa ut tili främmande land och
väljä dig en fästmö efter ditt tycke. För res-
kassan svarar jag.»
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Sä var då den saken afgjord. Före afresan
gaf kungen honom ännu några goda räd och
sade bland annat:

»När du nu kommer utom hemknutarne,
skall du ej glömma att söka upp guffar Peri-
bonius. Hän kan vara dig tili mycken nytta.
Du lär knapt minnas honom mera, ty du var
bara barnet, när hän lemnade oss. Hän och jag
råkade bli osams en gäng. Felet var mitt, jag
insäg det nog sedän och ångrade mig, men
då var det för sent. Hän hade redan packat
ihop sinä saker och rest sinä färde, utan att säga
hvart, och sedän dess har hän aldrig låtit höra
af sig. Men dig höll hän alltid af som sin
ögonsten. Hvar helst lian nu än må ha slagit
ner sinä bopålar, är hän för sin Stora lärdoms
skull nog känd af alla rundt omkring. Fråga
bara efter Agapetus Peribonius och säg honom,
att du är hans gudson Kuilun, och hän skall ta
emot dig med öppna armar.»

Ja, det skulle då prinsen inte glömma.
Och så reste hän af redan följande dag, ty
sadla bitti och rida sent var ej i kung Bombyx’s
smak.

Nu besökte prinsen många länder och kungs-
gårdar, och ju längre hän for, desto mera tilltog
reslusten. Men lifvet vid de skilda hofven var
sig så temligen likt öfverallt, tyckte hän, och af
alla prinsessor, hän såg, var det ingen, som rik-
tigt behagade honom.



Dä hände sig en dag, att hän kom tili ett
konungarike, som hän aldrig förut hört omtalas.
Vid gränsen var en stolpe, på hvilken riksvapnet
var uppsatt. Det såg alldeles ut som hjerterdam
i kortleken. Uppe i hörnet af taflan var måladt
ett hjerta, och midt i vapnet satt en prinsessa,
som sträckte ut handen efter hjertat.

Förvånad tittade prinsen på vapnet och red
vidare. Men knapt hade hän ridit några steg,
innan vädret, som hittills värit jämnt och vackert,
med ens förändrades. På ena sidan om gränsen
sken solen, och på andra sidan regnade det.
Och detta regnande fortfor i sju dagars tid.
Men icke nog med att det hälde ner från sky-
arne; på alla menniskor, hän mötte, droppade
tårarne ur ögonen.

»Hvar kommer ali denna vätan ifrån?» frå-
gade prinsen en qväll värden på byvärdshuset,
der hän tagit in.

»Korsi det må väl regna. Vi aro ju midt
i fruntimmersveckanl» suckade värden. »Det
märks nog, att ni är utländing, då ni icke vet
att kungen här i landet har sju döttrar, hvilka
allesammans aro utan hjerta. Prinsessorna aro
bildsköna, så att hvar och en, som ser dem,
strax måste bli kär i dem. Men af hjerta ega
de ej ett dugg. Just nu inträffa deras namns-
dagar, den ena efter den andra. Också fins det
ej ett öga, som är torrt, ej en molntapp, som
inte fäller tårar deröfver. Ty hur mycken ofärd
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ha ej prinsessorna genom sitt fagra skinn och
sin hjertlöshet redan kömmit åstad! Och när
skall detta sluta? Alla aro de helt unga ännu,
i sinä bästa år.»

»Verkligen, aro desåvackra?» sade prinsen.
Ja, det var då säkert, menade värden, och

deri instämde alla kunderna i källarsalen.
»Och jag, som just tänkte bege mig tili

kungsgården,» sade prinsen.
»Nej, för ali del! Gör inte det!» utropade

värden. »Det vore synd om en så stätlig prins.
Ni gör er bara olycklig.»

Men prinsens beslut var nu en gång fattadt
och stod ej att ändra. »Dock halli» sade hän
och skulle just sätta foten i stigbygeln, »sä när
hade jag glömt att fråga en sak. Har ni någon-
sin hört talas om Agapetus Peribonius?»

Den frägan hade hän redan stält tili sä
många, men alltid förgäfves. Huru glad blef
hän derför icke, då värden svarade;

»Hvem skulle ej kanna tili Agapetus Peri-
bonius, den lärde herrn! En knapp mil här-
ifrän, strax tili venster om vägen, ser ni en röd-
målad stuga med gröna fönsterluckor, omgifven
af en kryddgårdstäppa. Der bor hän, och hän
skall nog sanna minä ord.»

Prinsen red nu i sakta skridt vägen framåt.
Hän kunde ej siitä sig lös från tanken på de sju
prinsessorna, och innan hän anade det, befann
hän sig framför grinden tili en liten trädgård,
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der mellan vinbärs- och stickelbärsbuskar sol-
rosorna stucko upp sinä tjocka hufvud öfver
staketet och nickade för vinden. Midt i träd-
gården var en rödmålad byggning, på hvars
trappa satt en liten gubbe med hvitt skägg och
läste i en bok. Prinsen band hästen vid grind-
stolpen och gick fram tili gubben, som var sä
fördjupad i sinä funderingar, alt hän cj märkte
prinsens ankomst, innan denne klappade honom
på axeln och sade:

»God dag, guffar Peribonius!»
»Hvasa?» utbrast Agapetus Peribonius ty

hän var det »skulle du vara min gudson
Kuilun? Ja, minsann! känner jag icke igen dig
på ögonen. Hvad du har blifvit stor, nästan lika
lång soin jag,» sade hän småleende, reste sig på
tåspetsarne och omfamnade och kysste prinsen
hjertligt. »Hur i ali verlden har du hittat hit?»

Guffar Peribonius förde nu prinsen in i sin
studerkammare, drog fram en gammal läder-
beklädd länstol åt honom att sätta sig i, och nu
skulle prinsen heratta allt, hvad som händt honom
och hvart hän ämnade resa.

Efter att uppmärksamt ha ähört prinsens
berättelse, sade guffar Peribonius:

»Ja, det är ju allt godt och väl, men bry
dig ej ora de sju prinsessorna. De skulle bara
bringa förderf öfver dig.»

Men då prinsen envisades och mente, att allt
nog skulle gå bra, om blott guffar Peribonius
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ville hjelpa honom litet, blef denne helt tankfull,
gick tyst ett par slag af och an i rummet och
sade slutligen:

»Nå, gör som du villi Skulle vi frukta allt,
som möjligen kan inträffa, då först blefve vårt
lif riktigt eländigt. Du vet hvad som felas prin-
sessorna. För dem gifs blott ett enda botemedel,
och det växer ien förtrollad skog. Hvari det
egentligen består, vet jag ej. Men knuten är
just att ta reda på, hvar skogen fins. Så mycket
är mig emellertid bekant, att den ligger ungefär
en dagsresa från kungsgården, rakt i Öster. Men
den flyttar sig; an är den här, än der. Ofta
händer det, att den trötte vandraren från toppen
af nägon kulle ser grönskande löfhvalf och skugg-
rika trädgrupper utbreda sig i fjärran. Men då
hän kommer ner på slätten, är hela skogen med
ens försvunnen. Det enda jag här vid lag kan
göra, är att ge dig denna lilla äsken,» sade guffar
Peribonius och räckte prinsen en gammal nött dosa
afmasurträ. »Den innehåller, som du ser, ett brun-
aktigt pulver. Strör du en nypa derafpå marken
och säger: lilla träd, skjut i höjden upp! växer
der genast upp ett träd, icke större än en orm-
bunke. Men sätt dig på plantan! I samma
ögonblick skjuter den upp med dig i höjden och
blir ett väldigt jättehögt träd. På dess grenar
kan du ligga beqvämt utsträckt och skåda kring
dig vidt och bredt som från ett utsigtstorn.
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Kanske lyckas du på så sätt få sigte på skogen.
När du vill stiga ner igen, behöfver du bara
säga: 'snälla träd, sänk dig ner tili marken nul’
Strax blir trädet mindre och mindre, tills det
sakta när marken och försvinner i jorden.»

»Ja, var det inte det jag kunde tro! Guffar
har råd för allt!» utropade prinsen. »En gång
inne i skogen, skall jag nog med svärdet i hand
veta förskaffa mig botemedlet åt prinsessorna.»

»Med att vädja tili värjan kommer du inte
långt. Tvärtom, det skulle bara skada,» svarade
guffadern. »Du mäste tålmodigt underkasta dig,
hvad som kan hända. Och det är nog troligt,
att du blir gastkramad vid ditt försök att in-
tränga i skogen. Men här skall du få något!
I den här burken fins en salva, som heter mix-
tum fixtum cornpositum. Blir du mörbultad,
så smörj dig med den, och ali sveda och värk
är genast förbi med det samma.»

Prinsen visste ej, huru hän skulle visa sin
tacksamhet, och efter att ha lofvat snart åter-
komma och berätta, huru allt aflupit, tog hän
farväl af guffar Peribonius och red med gladt
mod tili kungsgärden.

Här blef hän på det vänligaste emottagen
af kungen och drottningen. Prinsessorna voro
sköna som rosenknoppar; en vecka förflöt under
nöjen och fester, som anstäldes tili hans ära, och
prins Kuilun tyckte sig aldrig ha tillbragt an-
genämare dagar,
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»Folkets tai om prinsessorna kan aldrig vara
sant,» tänkte hän och gick en morgon ut att
spatscra i slottsparken. Utan att märkä det,
lemnade hän snart parken bakom sig och kom
in i en med buskar och snår beväxt hage, der
cn mängd svin gingo och rotade. På en tufva
vid kanten af ett litet kärr satt en gammal man
med en käpp i handen.

»Du är visst svinaherde, du,» sade prinsen.
»Ja, bättre det,» svarade gubben, »än att

vara en af de der stackarne, som prinsessorna
roa sig med att dränka som kattungar i karret
der.»

»Hvad pratar du för slag!» ropade prinsen
uppbrusande.

»Se först och döm se’n, herre!» sade svina-
herden och pekade framför sig.

När nu prinsen tittade ditåt gubben pekade,
såg hän hälften af en menniskoarm sticka upp
ur kärret. Bredvid pä gungflyn låg en hatt med
fjäderbuske i.

»Hu! hvad är det?» frågade prinsen.
»Jo, vänta, skall ni få höra,» svarade svina-

herden. »Jag satt bakom stubben der och såg
allt ihop. För en vecka sedän var här en ung
riddare. En dag kom hän promenerande hit ut
tili mossen tillsammans med prinsessorna.
»Nej, se en så vaeker blomma!» sade en af prin-
sessorna och pekade på en näekros. »Gif mig
den!» Ja, genast var riddaren färdig att hemta
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den. Vid första steg hän tog i karret, sjönk
hän tili knäna. »Nå, hvarför tvekar ni f» ropade
alla prinsessorna. Vid nästa steg sjönk hän tili
midjan. »Vågar ni ej ens så mycket för min
skulll» skrattade prinsessan. Ännu en ansträng-
ning af riddaren, och hän sjönk tili axlarne.
Men dä lyckades hän ocksä bryta rosen.
»Vackra, hvita blomma!» suckade hän och
kastade rosen för prinsessans fötter. Med det
satnma försvann hän i djupet. Prinsessan tog
upp blomman och luktade på den. »Den har
ju ingen doft!» sade hon och slängde den för-
aktligt ifrån sig. Och så gingo prinsessorna
lugnt sinä färde, och der blef hän i karret tili
föda åt grodorna, utan att någon vidare brydde
sig om honom.»

»Förskräckligt!» utropade prinsen
»Ja, sådana prinsessor aro de,» sade svina-

herden. »Vili ni se än mera, så gå upp på
Kullerbyttsberget.»

Prins Kuilun visste ej rätt, hvad hän skulle
tro, men så kunde hän ändå inte låta bli att be
svinaherden följa sig bort tili berget.

Uppe på berget var en bred remna, der
en gapande afgrund öppnade sig mellan de lod-
rätt stupande klippväggarne.

»Titta hit!» sade svinaherden. »Detta är
bara förlorade prinsar.»

När prins Kuilun skådade ned i djupet, såg
hän på bottnen af klyftan just som en afskrädes-
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hög, sådan man ser pä bakgårdar och vid
smutsiga kökstrappor ibland. Men i stället för
gamla fiskben, äggskal, döda kräftor och dy-
likt, var der en hisklig röra af annar och ben
och tomma skallar, blandade med guldgalo-
nerade silkestrasor och sammetslappar. Hu!

»Detta är prinsessornas verk,» sade svina-
herden. »Som barn roade de sig med att
ry eka vingarne af flugor och plocka fjädrarne
af lefvande småfoglar. Nu drifva de sitt spel
med friarne sinä. De stackars friarne bli tili
sist så kollriga, att de hellre kasta sig ner för
branten här och bryta haisen af sig, än de
längre fördraga deras hjertlöshet. Ty se, prin-
sessorna aro inga riktiga prinsessor! Förhexade
aro de, bortbytingar aro de. Det sade jag
redan, då de lågo och sparkade i lindan och
skreko och pepo och blängde med sinä stora
ögon. Sätt dem på sopskyffeln, sade jag, och
bär ut dem på gödselhögen en stormig natt,
så får man se, hvars andas barn de aro. Men
man hör aldrig på hvad förståndigt folk
säger.»

Nej, det var för myeket! Det hade prin-
sen icke väntat sig. Uppskakad skyndade hän
tillbaka tili slottet.

»För prinsessorna fins blott ett botemedel,
och det växer i en förtrollad skog,» upprepade
hän för sig sjelf gufifar Peribonii ord. »Kosta
hvad det vill, skall jag skaffa detta underbara
medel,» tänkte hän.
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Och hän gick i köket och fick der läna
en videkorg med lock på.

Nu vandrade hän med korgen på armen
bort öfver fålten. Solen baddade på, så svetten
stod honom i pannan. Men hvarthän hän an
skådade, kunde hän endast upptäcka små hafre-
sveder och beteshagar och den ändlösa, öde
ljungheden. Det led mot qvällen, men ingen
skog såg hän.

»Jag skall försöka pulvret, som guffar gaf
mig,» tänkte hän och tog raellan tammen och
pekfingret litet ur masurdosan och strödde på
marken.

»Lilla träd, skjut i höjden upp!» sadehan.
Genast växte der upp framför hans fötter

en planta, knapt större än en åbroddsbuske.
»Sååh!» sade prinsen och satte sig på

busken.
I samma ögonblick höjdes hän upp i luften

allt högre och högre. Grönskande blad och
doftande blommor omgåfvo honom. Sittande
på de smidiga, mjuka grenarne af ettjättehögt
träd, gungade hän behagligt i dess för afton-
vinden sakta vaggande krona. Rundt omkring
honom qvittrade och sjöngo foglarne som i en
stor löfsal, och mellan bladen kunde hän skåda
långt, långt bort öfver den vida slätten.

Dä såg hän med ens vid den nedgående
solens strålar liksom guld och gröna skogar
skymta i tjärran.



»Snälla träd, sänk dig ner tili marken nu!»
ropade prinsen, glad som en spelman. Strax
började trädet krympa ihop och sanka sig.
Ett, tu, tre stod hän åter på marken och såg
det nyss sä Stora trädet försvinna som ett
grässtrå i jorden.

Prinsen gick nu med raska steg ät det håll,
ditåt hän sett skogen. Skymningen föll på,
mänen gick upp. Efter en stund kunde hän
tydligen urskilja enstaka trädgrupper framför
sig. Ännu en stund, och hän trädde in mellan
väldiga stammar under de höga, susande löf-
hvalfven af en urgammal präktig skog. Den
blef allt tätare. Slingerväxter och taggiga
buskar spärrade vägen och rispade prinsens fina
händer och refvo hans kläder. Men böjandc
qvistar och grenar åt sidan, trängde hän,
snafvande öfver mossbelupna stenar och träd-
rötter, ihärdigt framåt. Månen sken ljust och
klart genom bladen; skuggorna folio så länga
och underliga, allt var tyst, blott då och dä
hördes en hackspetts knackande mot en murken,
torr gren.

»Bäst är att jag väntar tili i morgon,»
tänkte prinsen och ämnade redan söka sig
nattläger i ett ihåligt träd.

Då såg hän plötsligt bland törn- och hag-
tornsbuskarne en byggning strax bredvid sig.
Hän gick fram och bultade på dörren. Den
var oläst och hän steg in.
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Efter att ha gått genom ett par smårum,
kom hän in i en sai med sidodörrar tili höger
och venster. Midt pä golfvet stod ett bord
och pä bordet en armstake med två ljus.

»Halloh! Är här någon?» ropade prinsen.
Men allt förblef tyst.
»Jag får väl betjena mig sjelf då,» tyckte

hän och ville tända det ena ljuset i staken.
Men i stället började det andra ljuset, som

hän alls inte rört vid, att brinna.
»Det var märkvärdigt,» sade hän och för-

sökte pä nytt att tända det första ljuset.
Ja, nu begynte det i sin tur att brinna,

men i samma ögonblick slocknade det andra
ljuset. Och så gick det undan för undan.

»Det vore väl kätten, om jag ej skulle få
begge att brinna pä en gäng,» tänkte hän och
tände samtidigt båda.

Med ens flammade lågan upp pä begge
ljusen med en skarp knall. Dörren tili venster
öppnades och fyra alldeles lika klädda små
pager kommo inskyndande.

»Hvem bor här?» frågade prinsen.
Men de bara tittade pä honom.
»Det är visst redan bra sent. Huru mycket

är klockan?» frågade hän.
»Klockan är nio, pekar pä tio, tre qvart

tili elfva, slår snart tolf,» svarade pagerna.
»Hvad för något!» ropade prinsen och tog

ett steg emot dem,
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Burns sprungo alla fyra ut genom dörren
och reglade den efter sig.

»Nå, så går jag den här vägen då,» tyckte
prinsen och gick tili dörren midt emot.

Men då hän öppnade den, fans der en
annan dörr strax bakom. Och bakom denna
dörr var en tredje dörr, och der bakom åter
en tjerde, och så en femte, och så en sjette,
och så vidare, dörr pä dörr.

»Det är ju som om jag skulle bläddra i
en bok,» tänkte prinsen, då hän öppnade den
sjnttonde dörren.

Då trädde der plötsligt emot honom en
kines med kait hufvud, smala snedvridna ögon
och långa hängande mustascher.

»Ju längre det lider, desto vackrare folk
kommer det,» sade prinsen. »Ni är visst värden
pä stället.»

Kinesen lade armarna i kors öfver bröstet
och plirade med ögonen, men svarade ej ett ord.

»Tillåter ni, att jag blir här öfver natten?»
frågade prinsen.

Kinesen drog upp munnen tili öronen,
stack ut tungan och grinade honom midt i
ansigtet.

»Vänta du! jag skall visa dig!» ropade
prinsen och drog ut sin värja.

I ett nu böjde kinesen sig framåt, fattade
värjan mellan tänderna och slukade den hei
och hållen.





Den förtrollade skogen.



Förbluffad stirrade prinsen på honom.
Kinesen sväljde och sväljde, och ett tu tre

begynte värjan sticka fram genom hufvudet på
honom, tills den slutligen stod rakt upp ur
hans kala hjessa som en lång hårfläta. Med
en försmädlig bugning räckte hän nu värjan
åt prinsen, tog ett par steg baklänges mot
dörren, blef allt mindre och försvann genom
nyckelhålet.

»Dumt att jag skulle förifra mig,» sade
prinsen, kastade sig på en soffa och somnade,
trött som hän var efter dagens ansträngningar.

Hän visste ej, huru länge hän sofvit, då
hän väcktes af ett starkt buller. Månen sken
in genom rutan och bredvid soffan stod kinesen,
hållande i handen en knutpiska med sju läder-
remmar.

Prinsen hann just nätt och jämt skydda
ansigtet, då det hven om öronen och en skur
af piskrapp haglade öfver honom.

»Der fick du!» sade kinesen och drog sig
tillbaka mot dörren.

Då hän äter slog upp ögonen, lyste morgon-
solen in i rummet. Hän kände sig liksom råd-
bråkad i hela kroppen. Med möda kunde lian
resa på sig och ta fram burken med mixtum
fixtum compositum. Men sedän hän smort
sig med salvan, voro ömheten och styfheten
säsom bortblåsta. Ja, hän kände sig kry och
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rask, som om hän sofvit på ejderdun och just
stigit upp från en god frukost.

Glad att få lemna sitt ogästvänliga natt-

qvarter, tog hän sin korg och gick ut i skogen.
Nu vid dagsljus såg hän riktigt, hvilken

underbar växtrikedom som omgaf honom. Icke
nog med att alla möjliga träd och buskar från
norr och södcr, som prinsen sett eller läst om,
frodades der sida vid sida; men dessutom växte
der de allra märkvärdigaste träd och örter, som
lian aldrig hört talas om.

Bäst hän nu gick der och undrade och
gapade, kom lian tili en liten öppen grön plats.
Då hörde lian ett besynnerligt tisslande och
tasslande, just som en mängd lina späda röster
hade hviskat och pratat rundt omkring honom.
Hän kunde ej begripa, hvad det var. Lyssnande
stannade hän och tittade uppåt, derifrån ljudet
tycktes komma.

Då såg hän, att träden icke voro behängda
med vanliga frukter, såsom lian först trott.
Alla grenar och qvistar voro fullsatta med
friska, klappande, röda hjertan. Det var ett
lif och ett fnittrande, som om de anförtrott
hvarandra tusen små oskyldiga hemligheter.

»Nå, der ha vi botemedlet!» utropade
prinsen och plockade sju unga, oförderfvade,
varma hjertan och lade dem i sin korg. Derpå
stängde lian tili locket med en pinne och be-
gynte leta sig ut ur skogen.



Sä svårt det för prinsen värit att komma
in i skogen, lika lätt gick det att komma derur.
Följande en liten vacker gångstig, vandrade
hän muntert frarnåt. Redan såg hän mellan
de glesnandeträdstammarne slätten skymta fram-
för sig, då hän oförmodadt, just der skogen
tog slut, stötte på sju stråtröfvare, som voro
inbegripna i ett häftigt gräl. Framför dem i
gräset låg deras byte, som de skulle dela i
lika lotter. en lott åt hvarje. Men den, som
delade, räknade alltid sig sjelf två gånger.

När röfvarne sägo prinsen komma ut ur
skogen, fattade de honom i armen och ropade:

»Du skall afgöra oss emellan! Huru många
äro vi?»

»I ären ju sju,» sade prinsen.
»Men när någon af oss räknar, bli vi ätta,»

svarade röfvarne.
»Jaså,» sade prinsen. »Läggen er alla med

ansigtet ner på marken rundt omkring här.»
Ja, det gjorde de.
»Stöten nu tili med näsorna! Nå, huru

många märken blef det?» frågade prinsen
»Var det icke sju!» ropade röfvarne öfver-

tygade och sprungo upp.
Men då prinsen med detsamma tittade efter

sin korg, såg hän tili sin förskräckelse, att pinnen
fallit bort och locket gätt upp. Vips! flögo alla
hjertan, surrande som en bisvärm, ut ur korgen
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och fäste sig på röfvarne, ett hjerta på bröstet
af hvarje röfvare.

I en handvändning plockade prinsen ihop
sinä hjertan igen och lade dem tillbaka i korgen.
Men från skogen hördes gälla skratt, och snopen
skyndade hän sin väg, det fortaste hän kunde.
Och såkom hän då slutligen tili kungsgården igen.

»Gissa hvad jag har 5 min korg!» sade
hän och trädde, dammig och sönderrifven som
hän var, inför kungen och drottningen.

Nej, det kunde de inte gissa. Jo, det var
botemedlet för prinsessorna, hvilket alla så länge
letat efter.

Nå, der blef en glädje, som icke var liten.
Prinsessorna stäldes upp i en rad, och så gick
hvar och en af dem i tur fram tili prins Kuilun
och fick af honom ett hjerta, som hon sväljdener.

Men hur grymt blef man ej besviken i sinä
förväntningar 1

Redan nästa dag visade sig följderna, och
hvilka förskräckliga följder!

Derigenom att locket på korgen gått upp
och de hjertan prinsen plockat flugit och fäst
sig vid de sju stråtröfvarne, hade banditerna
smittat dem med de sju dödssynderna: högmodet,
girigheten, vällusten, vreden, dryckenskapen,
afunden och lätjan. Plvart och ett af de hjertan
prinsen gifvit prinsessorna var bekajadt med en
af dessa fruktansvärda synder, som fostra alla
andra laster och onda lustar.



Huru prinsessoina betedde sig, kan ej med
ord uttalas. De uppförde sig så, att det riktigt
var en skam, och man måste hålla dem instängda.

»Den ena villan är värre än den andra,»
sade kungen, den stackars drottningen bara snyf-
tade och grät, och hela hofvet klädde sig i säck
och aska.

Prins Kuilun önskade sig sju famnar under
jorden. Hän kastade omkull sig och gaf sig
sjelf öknamn. Men hvad hjelpte det! Slutligen
steg hän tili häst och red bort från alltihop
sarama väg hän kömmit.

Då hän anlände tili den lilla röda stugan,
der guffar Periborius bodde, såg hän guffadern
stå i trädgården och titta framåt vägen, liksom
om hän väntat honom.

»Alit är förloradt!» ropade prinsen och be-
rättade, huru illa hans försök att rädda prin-
sessoina utfallit.

»Ja, jag tänkte väl det!» svarade guffar
Peribonius. »Konsterna äro många, men knepen
aro flere. Hade du bättre gett akt på dig sjelf,
skulle det gått annorlunda. Men strunt! Hufvud-
saken är, att jag har dig här igen frisk och sund.»

Nej, prinsen var otröstlig.
»Allra käraste guffar! Vili du ej hjelpa

mig ännu en gång?» sade hän och klappade
guffar Peribonius på kinden.

»Jo, så gerna, om jag bara kunde. Men det
är ingen lätt sak, det,» svarade guffadern. »Nej,

Becker, Sagor. Io
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det är rakt omöjligt!» sade hän och gick funder-
samt fram och tillbaka som en katt i en tak-
ränna. »Dock, vänta!» utbrast hän och tvär-
stannade. »Minsann tror jag icke, att det går
ändå.»

Och hän skyndade in i sitt arbetsrum och
återvände med tvä små af dam och spindelväf
öfverhöljda glasflaskor.

»Jag hade alldeles glömt bort de här smä
tingestarne,» sade hän och höll flaskorna upp mot
dagen och torkade dammet af dem. »I den här
hvita fiaskan fins en vätska, klar och genom-
skinlig som vatten. Jag fick den en gång i
Egyptiland af en gamnial lärd, som jag reste
tillsammans med. Den gamle mannen blef sjuk
under resan och jag skötte honom. Men hän
blef allt skralare, och då hän kände slutet nalkas,
vinkade hän mig tili sig och sade med matt
röst: »Tili tack för att ni vårdat mig, skall ni
få denna lilla fiaskan. Råkar ni under erä färder
någon gång ut för röfvare och illgerningsmän,
så slå ut flaskans innehåll på marken framför
er. ..» Men i det samma öfvergåfvo honom
krafterna alldeles, och hän afied, utan att ha
hunnit upplysa mig om flaskans förborgade
egenskaper. Gör nu som jag säger! Gå ännu
en gång tili den förtrollade skogen 1 Kanske
lyckas du plocka sju nya hjertan. Men pass dä
på! Innan du låter prinsessorna nedsvälja dem,
så gif dem ett skedblad ur denna svarta fiaskan
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det är cum colleri duri darium då spotta
de ut sinä gamla hjertan. Vidare kan jag ej
göra åt saken.»

Ja, prinsen tackade så mycket, steg tili
häst och red tillbaka tili kungsgården. Följande
morgon, helt bitti, tog hän sin korg och gick
på nytt att uppsöka den förtrollade skogen.

Denna gång fick hän sigte på skogen långt
hastigare an förra gången. Belyst af middags-
solens sken, skimrade den i guld och grönt. En
doftande, sval vind fläktade, uppfriskande, honom
tili mötes. Tittande på de många wnderbara
träden och blomstren, fördjupade hän sig allt
mera i skogen. Men förgäfves såg hän sig om
efter byggningen, der hän tillbragt den olyckliga
natten. Ej heller kunde hän finna den lilla öppna
platsen, der hjerteträden växte. De omgifvande
busksnåren förtogo honom utsigten.

»Jag tror det fins något qvar af pulvret än,»
tänkte hän och vände upp och ner på masur-
dosan. »Lilla träd, skjut i höjden upp!»

Ja, strax satt hän i sin beqväma löfsal högt
upp i luften och hade utsigten fri.

Det första hän varseblef, var den lilla gröna
ängen knapt ett stenkast derifrån. Men tili sin
häpnad såg hän der tre män med liar i händerna
vara sysselsatta med att berga hö. De hade
alldeles klotrunda hufvud, den förste ett öga,
den andra två och den tredje tre ögon i pannan,
och så långa öron som deras hade prins Kuilun
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alclrig sett någon menniska ha. Rätt som det
var, upphörde de med sitt arbete ooh tycktes
rådslå. Af ställningen på deras öron kunde hän
se, att de icke hade något godt i sinnet.

Plötsligen aflägsnade sig den af trindskallarne,
som hade ett öga, och styrde kosan rakt mot
trädet, der prinsen satt.

»Nu gäller det!» tänkte prinsen och hälde
ut på marken allt, hvad som fans i den hvita
flaskan, hän fått af guffar Peribonius.

Då rann der upp med detsamma framför
trädet en å, och i ån simmade en gädda.

Nu kom den enögde fram tili ån och fick
syn på gäddan, som stod alldeles stilla vid strand-
stenarne. Med ens blefvo hans långa öron ännu
längre. Stirrande i vattnet, höjde hän sakta lien
i vädret och måttade med skaftet mot gäddan.
Men då kom lian att svänga lien så, att hän fick
bettet som en loka tvärs öfver nacken på sig.
Pang! stötte lian tili med ali sin kraft efter
gäddan. Men knacks! skar hän nacken af sig
sjelf, så hufvudet trillade mellan fötterna på
honom.

Som en pii sköt gäddan ett par famnar
framåt, bort åt ängen tili, och stannade oskadd
i vassen.

Då de begge andra trindskallarne väntat
en stund och den enögde icke återkom, gick
den, som hade två ögon, att ta reda på, hvar
kamraten dröjde. Konimen tili ån, säg hän



gäddan, strax blef hän ärtgrön i ansigtet, vände
på hufvudet som en tupp, då den riktigt skall
se noga, och måttade en stöt med lieskaftet
mot gäddan. Men hur hän fubblade, kom lien
öfver nacken på honom. Och knacks! flög
hufvudet af honom också.

Blixtsnabbt for gäddan ett stycke framåt
och stannade orörlig bland stenarne vid stranden.

Den tredje hade icke bättre lycka, hän,
fast hän hade tre ögon. Med honom gick det
på samma sätt. Hufvudet af!

I samma stund sinade In ut i sanden och
försvann jemte gäddan.

Nu lät prinsen trädet sänka sig tili marken
och gick bort tili ängen. Här plockade hän
sju präktiga unga hjertan, lade dem i sin korg,
stängde försigtigt tili locket och anträdde
återfärden.

Utan svärigheter kom hän ut ur skogen
och tillryggalade vägen öfver heden. Men di
hän redan var sä närä hem, att slottstaket
syntes, tänkte hän: »Det mä väl nu inte hända
nägot spratt igen.» Och för att fortare hinna
fram, tog hän en genväg. Men just då hän
kom tili uthusraden, var der en nytjärad bro.
Der hade en kråka fastnat i tjäran, sä den
slapp hvarken hit eller dit. Ty då näbben var
loss, satt stjerten fast, och då stjerten var loss,
satt näbben fast.
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Prinsen stannade och tittade och ville
hjelpa.

Men dä näbben var loss, satt stjerten fast,
och då stjerten var loss, satt näbben fast.

»Nej, tro honom hin!» sade prinsen. Och
gripande stadigt tag om korglocket, lomade
hän af, rusade uppför slottstrappan -och kände
sig ej säker, förr än hän stod inne i salen hos
kungen och drottningen.

»Nå, nu har jag botemedlet, riktigt sädant
det skall vara,» sade hän.

»Jo, vi kanna tili det der...» svarade
kungen.

Nej, nu skulle det bli annat af, försäkrade
prinsen. Och så fick hän låna drottningens
silfverhandfat och gaf prinsessorna ett sked-
blad cum colleri duri darium och höll fatet
framför dem. Puh! spärrade de upp sinä smä
rosenmunnar och spottade ut sinä elaka hjertan.
Sedän fingo de svälja de nyplockade i stället.

Och från att ha värit stygga som troll,
stodo prinsessorna der med ens oskyldiga som
dufvor och fromma som lam.

Förtjusningen hade inga gränser. Hade
man klädt sig i säck och aska förut, så klädde
man sig nu i rosenrödt. Och den, som inte
var minst glad, var prins Kuilun.

Ännu samma dag sade drottningen tili
honom:
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»Behagar er någon af flickorna, så säg
hara ifrån! En vecka tili betänketid, men inte
blir det nej.»

Ja, prins Kuilun hade gerna velat gifta sig
med dena alla sju, men som hän det icke
kunde, så tog lian den yngsta.

Nu sändes bud tili kung Bombyx och guffar
Peribonius. Det dröjde ej länge, innan båda
voro der. Vid åsynen af den lycka, som veder-
farits prins Kuilun, hvilken de begge höllo så
mycket af, räckte de hvarandra handen och
blefvo vänner som förr igen.

Och der stäldes tili ett bröllop, hvars like
man icke sett i mannaminne. Så stätligtvar det.

»Ser du, min gosse! Lyckan står den
djerfve bi. Man kan, hvad man vill,» sade
kung Bombyx.

»Ja, för att guffar hjelpte mig,» svarade
prinsen.

»Ah, bah!» sade guffar Peribonius. »Hvart
skulle vi komma, om inte den ena menniskan
hjelpte den andra.»

Bröllopet räckte i sju dagar. Under tiden
blefvo också de andra prinsessorna förlofvade.
Sedän reste de nyförmälda, åtföljda af hela
bröllopsskaran, hem tili kung Bombyx. Och
der blef ett hemkomstöl, som i prakt icke gaf
bröllopet efter. Glädjen var allmän. »Rum burn
boodle boo.l» sjöng pappa Bombyx. »Huttschi,
buttschi, fallerera!» svarade guffar Peribonius,
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»Lefve prins Kuilun och hans unga, sköna
gemål!» ropade allt folket. Trummorna hvirf-
lade, trumpeterna smattrade, och man sköt
med kanoner. Aj, aj! hvad det dundrade.

Men den förtrollade skogen har ingen sedän
kunnat upptäcka.
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Ur finnien preswnn omdömev om Un(jo v.
Sagor. ( Första uppl. Helsingfors 1877.)

/? eckers

Herr v. Becker ur för den för något ur sedän upphörda
barntidningen oTrollsländansw liisekrets välbekant som sago-
hevättare. De sagor, som i un utkomna samling bjndas de
nnga, ilro bailua i folksagaus anda; de genomgus af en frisk
fläkt af humor, på samraa gång en suud oeh lifskraftig äskåd-
ning bildar berättelsens inuersta karua.

(HelsingforsDagblad den 9 dec. 1877.)

Tili de litterära noviteter, som ej snart bli gamla, men
utan uppmauiug läsas oeh åter läsas af sin publik, höra herr
Hugo von Beckers Sagor.

Förf. bar med stor framgång valt folksagan tili förebild
för sinä sagor. Resultatet ur, att hana sagor aro sä «roliga«
oeh underhallande, en B—l2-årig8—12-årig läsare uägousin vill ha dem.

1 afseende ä den förträffliga sagostilen, mä särskildt
namuas, att förf. myeket skiekligt förstått att auföra ord oeh
uttryck frän hvardagsspräket. De bidraga tili naiviteten oeh
trovärdigheten för de smä samt aro af god komisk verkau för
äldre läsare. Vår öfvertygelse är, säsom redan är sagdt, att
dessa sagor skola bli barnen kära. Det förtjena de ock.

(Morgonbladet den 27 jull 1878.)

Sagor af Hugo von Becker. I fall vi undantaga Topelius
pämiuna vi oss ieke att vår litteratur skulle ega nagou sago-
berättare, som kunde uthärda jemförelse med herr v. Becker,
lian eger i hög grad många af de egenskaper, som af en
sadan fordras, förmugan att anslå den rätta tonen, fyndigheteu
i uppgörandet af situationer oeh den så sällsporda talangen
att förläna sinä gestalter åskådlighet oeh lif. Det hvilar dess-
utom öfver de ofta högst originelt uttänkta kompositionerua
en godmodig humor, som är i stånd att framkalla ett godt
leende tili oeh med pä en äldre läsares anlete. Intet pjosk,
iugen sökt moral, som man tyvärr sä ofta finner i skrifter
författade för baru oeh hvarmed mången mindre begåfvad
sagoberättare bjuder tili att öfverskyla sin fautasis armod,
kan man uppspära i herr v. Beckers alster, oeh likväl äro de
i strängaste meuing moral iskä. Men härtill kommer att fram-
ställniugeu stundom autager en verklig poetisk flygt, som
omotständligt anslår. Den vaekra boken skall helt visst linna
sin väg tili måuget julbord oeh af de uuga läsarne emottagas
efter förtjeust.

(Östra Finland den 17 dec. 1877.)










