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I n n K K u.
En fattig koja wid den stora, stora stogen war Hans

hem. Liten och mörk war kojan, smä och föndriga woro fon-
stren, bräckligt och gammalt war golfwet, men han trifdes wäl
der inne, han war wan wid fattigdomen och den tarfliga bo-
staden. Han hade en sä god och redlig fader och fä kärleks-
full och arbetsmn modcr. Dessutom hade han en yngre bror
och twenne smä systrar. Varnen hade lekt mänga glada stun-
der om sommarcn wid stranden och i stogen, om wintern i
kojan wid stenct af pertan som mor stuckit i wäggspringan.
Dä fpann mor och dä flöjdade far och Musti läg under bän-
ken och sof, men kätten satt pä suiselkanten och wärmde sig.
Mängen gäng war det ondt om bröd, men Wär Herre sände
alltid hjelp i rättan tid och folket arbctade flitigt. Kilpi och
Jaakko wäxte upp, de började smatt att hjelpa far med wed-
huggning och körslor famt pä höängen. Men flickorna woro
ännu bra smä.

Sä blef far sjuk, mänga weckor, mänga mänader. Den
närmaste grannen han bodde mncket längt ifrän mäste
iblcmd komma och hjelpa till wid gärden, men han war en
dälig mennista och han tog stoi lön för sitt arbete af det
fattiga folket. Ändteligen blef fadren fiist och började arbeta.
3tägen stod härlig i solstenet, potäterna waxte och frodades,
korna illmade förnöjda i stogen, och graset stod glönt pä an-
gen. Da kom länllwarig torka. Solen brände, himlen war



molnfri, jorden war torr, gräset gulnade, den saftiga gröna
ängen stod torr och förderfwad. Smä flickorna greto.

„Ack, hwad skola Kukkanen och Muurikki äta i winter!"
klllgade de.

„De mäste noja sig med halm", swarade modren med
en suck.

Sa kom hösten. Wisst säg rägen llen ut efter den
länga torkan, men den hade dock repat sig rätt bra mot hö-
sten. Far gick alla dagar ut för att se pä den. Det war ju
Hans enda hopp för wintern. Men ocksä detta hopp slog fel.
En förfärlig frostnatt förstörde sä wäl rägen som hafren. Blel
med tärlös blick stod den fattige mannen, och hustrun gret
stilla. Jaakko, den äldste gossen, war det enda af barnen,
som rätt förstod olyckan. Sä länge korna kunde gä ute, lefde
det fattiga foltet pä mjölk och uotlltis. Fadren arbetade för
dagspenning har och der i bnarne. Men nu blef det höst.
Stormen tjöt och regnet föll, gräset war förwifsnadt, hö och
halm fanns ej mera än till nägra weckor. Dä dettll war slut,
sade fadren:

„I morgon mäste wi sälja korna; jag kan ej se dem
swälta, och mjölk ge de ej utan föda."

„Ack far, far!" ropade lilla Katri, „will du dll skicka
bort wär wackra Muurikki och wär snälla Kukkanen?"

Fadren wände sig forgsen bort, men modren sade:
„Kära Katri, wi hafwa ej föda ät dem; du will wäl ej

se dem dö llf hunger."
Sa fingo da barncns goda manner säljas till en för-

mögen bonde.
Da fadren lom tillbaka med penningarne, sade han till

hustrun:
„lag mäste nu gä bort ifrän dig. Här förtjenar jag

ingcnting. Jag lemnar dig nu dessa penningar. Potater har
du ännu i potatisgropen och litet mjöl i bodan. Gud ware
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med dig och barnen! Är jag frist och fär arbete, fä fänder jag
dig penningar."

Tnst och bedröfwad räckte hustrun honom handen, och
barnen klangde sig grätande wid Hans rockstört.

Sä gick han. Modren arbetade fom en träl, och Jaakko
hjelpte henne efter sinä krafter. Men han war sä ung ännu
och sä klen. Han försökte att äta sä litet fom »nöjligt, men
ändä säg han huru mjölet i bodan och potäterna i gropen
minstades för hwarje dag. Dä lag den lille Jaakko mängen
natt pä sin härda bädd och gret öfwer att han war sä liten
och bad Gud gifwa honom nägot räd. Slutligen hittade
Jaakko pä hwad han ftulle göra. Han skulle ga ut pä ar-
bete säsom fadren och fkicka penningarne till modren och sy-
strarna. Och fick han ej arbete, sä skulle han tigga. Detta
berättade han för modren en morgon.

„Ack, mitt barn, du är för ung ännu", swarade modren.
„lag stall ändä försöka", sade gossen, „och Kilpi tager

jag med mig, jag arbetar nog för honom ockfä, sä har du
bara siickorna att sorja för."

„Ia ga dä i Guds namn", sade modren. „lag kan
icke se er fwälta ihjel, och ingen hjelv hafwa wi fätt fran far.
Han är wäl sjuk eller har ej fätt arbete. lag fär icke Heller
arbete här nu mera. Nöden är stor öfwerallt."

Nu twättade modren de bäda gossarnes helaste stjortor,
lappade deras slitna jackor, drog ihop de största Halen pä de-
ras stösiar och sä lade hon en bit bröd i deras fickor. Hon
wille uckfä gifwa dem litet penningar, men Jaakko fade:

„Nej, mor, behäll du dem, du kan blifwa fjuk och komma
i större nöd. Wi hjelpa oss nog fram. Nägon barmhertig
menniska ger wäl oss arbete eller bröd. Och farwäl nu mor!"

Den stackars gosfen lutade hufwudet mot modrens axel
för lltt gömma bort sinä tärar.
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Modren flatade Hans har och kinder och sade: „häll
Gud för ögonen, war redlig som din far och lät ingen nöd
locka dig till ondt. Nattre dö af hunger an göra fynd. Kom-
mer du ihag det?"

„Ia mor", swarade Jaakko allwarligt.
„Och haf wärd om lille Kilpi; du är nu Hans mor

och far."
„Ia mor", swarade Jaakko
Detta war kort före jul. Dag efter dag wandrade de

smä gossarne sin tunga stig. I hwarje bn, i hwarje gärd
weko de in och Jaakko begärde arbete. Mncket kunde en tolf-
ärig gosse ej uträtta, men menniskorna rördes dock af allwa-
ret i det lilla, bleka ansigtet och lato honom stundom hugga
roed och granris, stundom skotta snö cller till och med hemta
watten och stala potäter. Allt uträttade gossen flinkt och or-
dentligt och dä han sick ett stncke bröd eller en stal soppa som
lön, räckte han alltid först steden at sin lille broder; han hade
ju lofwat modren att sorja för honom. Dä det war kallt

eller nrwäder och obanade wägar, hande det ofta att Kilpi
gret af köld och trötthet. Dä gaf Jaakko honom sinä wantar

och gick förut för att bana wag. Dä de singo bannor och
härda ord af menniftorna, tröstade han sin lille bror och in-
talade honom mod och hopp. Ofta drog han Kilpi pä den
lilla klumpiga kaiken de medfört hemifrän, och lommo de dä
till nägon ncdför-backe, satte Jaakko sig bakom och dä bar det
af sä snön urde. Det war deras enda nöje. Mängen gäng
singo de gä hela dagen utan en enda uit bröd att stilla sin
hunger med. Nöden war stor öfwerallt detta är. Och pä
mängll orter war folket sä öfwcrlupet af tiggare, att de cj
tunde hjelpa alla. <

Sä lommo de en dag M en stor stog. Pä morgonen
hade de fätt en liten rifwa kalla potäter i ett torp och Jaakko
hade nägra kopparslantar wäl förwa»ade i en gammat strump-
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fot gömd under jackan; det war allt hwad de egde. Dagen
war kall och bläfig, wägen war obanad och barnens stöstar
däliga. De fröfo grufligt och blefwo fnart trötta. Middags-
tiden framtog Jaakko de kalla potäterna och förtärde de,n till-
fammans mcd fin bror.

„Till aftonen hinna wi nog nägon by eller gärd", fade
Jaakko tröstande. „Dä fä wi kanfke warm qwällsward och
nattqwarter, kanfke till och med badstuga, om folket badar."

Uppmuntrade af denna tanke fortsatte de fin färd med
rastare steg.

Den korta dagen började lida mot flutet, men ingen
gärd eller bn syntes, icke ens dcn minsta koja. Kilpi war fä
trött, att han gäng efter gäng bad att fä lägga fig ned i
fnön för att hwila, men Jaakko hade hört att man fälunda
lätt kan frysa ihjel och försökte pä allt fätt fä brodren wi-
darc. Slutligen tyckte de fig fe en bnggnad och stnndade dit.
Nej, det war endast en stor wedtraf och här war wägen flut.
Da fjönk till och med laakkos mod. Han kastade fig grä-
tande ned i fnön bredwid brodren. Hwad war nu att göra?
De hade gätt wilfe i den stora fkogen, och i mörkret kunde de
omöjligen hitta ut igen och dödströtta moro de.

„lag will dö här", sade Kilpi med halfslutna ögon.
„Nej, du stall icke dö", sade Jaakko", men wi stola

bngga ofs en koja och hwila tills i morgon."
Nu började de af wedträn och granrisqwistar bngga en

liten, liten koja, fä stor att de bäda kunde fä rum att ligga
der; fa gräfde de sig ned i fnön och fomnade bäda.

Tidigt följande morgon kom en diäng frän närmaste
heirgärd för att köra hem wed och fann da de ftackars bar-
nen i deras lilla koja. Han swepte in dem i ett hästtäcke,
lade dem pä sin släde och körde fort hem. Der blefwo de in-
förda i warma stugan, gnidna med snö och wärdade pä allt
sätt. Sedän singo de en rillin, frukost och löfte om att fä
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stanna der hela dagen. Jaakko repade sig snart och bad en-
träget att fä hjelpa drängarne med att spjelka pertor, men lille
Kilpi läg matt och blek pä den warma ugnen hcilffofmandc
hela dagen. Under natten angreps han af en häftig feber
med ursel, sä det war omöjligt för honom att wandra widare.
Herrfkapet lät badda en god fäng at honom i kammaren bakom
stugan, och hönsgumman ätog sig att siöta den lille sjuklin-
gen. Jakob stod stum och bedröfwad wid brodrens säng. Han
sag wäl att Hans fmä arbeten woro obchöfliga här pä gärden,
ty utom fogden och de fullivuxna drängarne fanns här en
dränggosfe och twä wallgossar, hwilka förut warit i tjenst en-
dast under sommaren, men nu fätt stanna qwar öfwer win-
tern, emedan de annars haft tiggarstafwen för sig. Desfa ut-
rättade nu alla mindre arbeten och intet blef öfrigt för den
främmande gossen. Tiggare gingo här ocksä 20, 30 ja 50
om dagen. Han tog derföre pä tredje dagen fin trasiga mössa,
sin kalke och sm lilla päse och rustade sig till affärd. Men
först gick han till husbonden.

„Min bror tncks inte blifwa bättre", sade han, „och jag
kan icke stanna här; jag mäste. söka arbete. Men om herrn
mill wara sä god och läta stota honom sä länge tills han blir
frifk, sä fiall jag nog bjuda till att betala hwad han kostat.
Jag ämnar mig nu till Helsingfors; der höras menniskorna
wara rikare än annorstädes, kanske jag der kan förtjena nägot,
sä kommer jag tillbaka och hemtar Kilpi, om Wär tzerre läter
honom lefwa . . . Tusen tack och farwäl nu."

„Du är eu dugtig gosse", sade husbonden wänligt. „Din
bror stall blifwa wäl wärdad och fär stanna här tills du äter-
tommer; det lofwar jag. Gä nu med Gud. Här gifwer jag
big tre mark, sä att du har en liten sumina att börja med,
efter du ämnar skicka hjelp till din moder."

Jaakko tackade med tärad blick och sedän han ännu en
Bäng warit inne hos brodren, hwilken alls icke kände honom.
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wandrade han med tungt hjerta bort frän herrgärden, der sä
mycken wälwilja bewisats honom. Den goda husfrun hade
gifwit honom ett par hela stöflar och en warm tröja, sä att
den fattige gosfen tnckte fig wara rigtigt rik. Hade blott bro-
drcn nu warit frifk!

Jaakko Me sig fram till Helsingfors. Lang och mödo-
fam war farden. lanuari kom med stark köld och högre blefwo
drifworna. Äten här woro mcnnistorna redan litet förmög-
nare; nöden hade icke warit fullt sa stor här, och arbetsför-
tjenst kunde dock stundom fas, ehuru för ringa lön och alltid
endast för kort tid.

En afton träffade Jaakko pä en annan tiggare, en full-
wiixt karl, trasig och jcmmcrlig, och de beslöto wandra till-
sammans, för karlen ämnade sig ocksa till Helsingfors och sade
sig kanna wägen. Glad och förtrocndefull flöt sig gossen till
honom och berättadc i sin barnslighet för honom om tre mar-
ken fom han fätt pä herrgärdcn och att han ännu dessutom
förtjenat 50 penni för hwarjehanda sinä arbeten. Natten till-
bringade de bäda kamraterna i en större bondgärd, der wär-
dinnan gaf dem ett fnt hafwermjölögröt till qwällen och en
halmlärfwe pä badstugugolfwet. Jaakko somnade djupt och
lugnt, trött och frusen fom han war. Men föreställ dig Hans
forg och griimelse, dä han följande morgon fann fin kainrat
borta och med honom strumpfotcn med hela Hans lilla spar-
pcnning. Grätande fragade han af gardsfoltet efter tiggaren.
De hade fett honom gä bort redan i dagningen, men kundc
ej upplyfa om hwart han gatt. Jaakko fragade efter honom
i byn. la, en trasig enögd karl hade de wisst fett pa morgo-
nen dricka ett glas bränwin hos en qwinna fom brukadc sälja
kaffe och öl ät refandc, men annars wifste de ej hwart han
gätt. Dermed mäste den stackars gossen noja sig och fortsätta
sin wäg. Sä förtwiflad hade han ännu icke warit nndcr hela
sin länga forgliga färd frän hemmct. Mot aftonen kom han
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till en liten nätt och snngg stuga inwid wägen. Brasans sicn
lyste ändll ut pa den kalla drifwan och der inne satt en firäd-
dare sa flitig wid fitt arbete. Jaakko stod en stund utanför
fönstret. Manne man här stulle gifwa honom nattqwarter?
Förfagd klappade han pa dorren. En liten flicka oppnade och
da Illllkko blygfamt stannllde wid dorren, uppnmnllde strädda-
ren honom wänligt att stiga bättre fram och fätta fig wid bra-
fan. Jaakko gjorde sa och betraktade fkräddarens arbete, me-
dan han wärmde fig. Denne frägade honom nu, hwarifrän
han war och hwart han ämnade fig. Jaakko, uppmuntrad af
manncns wänliga tilltal, berättade hela fin lilla historia bäde
om föräldrar och syston, Muurikki och Kaunikki och Kilpis
sjukdom och den kara tre marlen, som han stulle sticka hem
och den stngga tiggaren fom röfwat Hans lilla statt för att
köpa fig bränwin. Härunder fnnftade han bittert, och den med-
lidsamma sträddaren torkade äfwen en tär, hwarwid Hans lilla
dotter gret med för fällstaps stull.

„Will du stanna hos mig en tid och hjelpa med hwarje-
handa?" fragade skräddaren slutligen. „Min hustru ligger
sjuk och war lilla flicka kan ingen nntta göra. En rast gosse,
som du tncks wara, bör kunna göra ett och hwarje, och sa dum
är du wäl ej, att du ej kan liira dig sn, om jag sätter nälen
i handen. Will du det?"

Jaakko lofwade, öfmerlycklig att stanna. Nu fag han
ocksa en mager hand skjuta undan förhänget i andra ändan
af rummet och der lag den sjuka hustrun och sag pa honom
med wänlig blick ur de milda insjunkna ögonen.

„Mycket kan jag ej lofwa dig", sade sträddaren, „ty
det är däliga tider, men 10 penni um dagen och maten kan
du wäl fä, om du är flitig och bjuder till."

Jaakko räknade fiinkt pa singrarne. Tio penni om da-
gen, 60 penni i weckan, 1 mark 20 penni pa 2 weckor. Gode
Gud! Pä det siittet kunde han ju snart blifwa rik, sticka pen-
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modren och göra flut pä all deras nöd! Huru
lncklig, huru tacksam fomnade ej den fattige gosfen denna natt
pä den gamla mattan framför fpiseln. Han läste twä ganger
fitt „fader wär" i glädjen och tillade dessutoin: „jag tackar dig
gode Gud och Fader! Wälfigna den gode siräddaren och
hela Hans hus!" z

Nu började ett luckligt lif för Jaakko. Han hade fullt
upp med arbete, rent rägbröd och en warm soppa till hwarje
middag och en matta bredwid spiseln hwarje natt. Da lörda-
gen kom, gaf sträddaren honom fin weckolön och den stoppade
Jaakko i en gammal läderbörs, som sträddar-hustrun skänkt
honom. Börsen hängde han pä ett snöre King halsen; och
nu skulle han icke mera wara sa barnslig och Keratta för
hwarje främling om fin statt, det lofwade han sig sjelf. Hwad
fömnaden beträffade, gick det bra nog. Sträddaren sydde mest
at bönder, och Jaakko laide fig fnart att sy de gröfre söm-
marne, plocka bort träckelträdar, träda träd pä nälen, pressa
ut fömmar och lappa gamla kläder. Han war lita flitig fom
uppmärkfam och ordentlig. Deremcllan högg han wed och
hemtade watten, fkalade potäter och kunde till och med redan
kola mjölgröt utan allt för mycket klinipar. Skräddarfolket
höll rigtigt af den bestedlige gossen. Och denne stulle känt
fig nöjd och lncklig, om ej tanken pä Kilpi bedröfwat honom.
Jaakko kunde omöjligen lemna fin goda plats för att äter-
wända till brodren; han mäste först förtjena litet mera penin-
gar, siicka dem till modren och först fedan gä att uppsöka Kilpi
och med l-honom wandra widare. Fem wcckor hade Jaakko
warit hos det goda skräddarfolket och tre mark lägo förwarade
i Hans läderpung; inte en penni hade han anwandt, faft Hans
bnxor woro fä slitna att de knappt siylde honom mera. Skräd-
darhustrun war nu frifk, och det war wifst mncket bra, men
det gjorde det goda folket ondt att nödgas flicka honom ifran
fig, men de woro sjelfwa fattiga och kunde ej halla flera per-
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soner i maten än nödigt war. Hustrun hade om aftnarne,
dä Jaakko fof, andrat ett par af fin mans benkläder ät gos-
fen, och dä han gick ifrän dem, gaf hon honom dessa jemte
nägra kakor bröd och ett halft dussin strömmmgar. Jaakko
mäste lofwa att beföka dem pä äterwägen och fä stildes de.

Nu hade den lille wandringsmannen ej mer im fnra
mil M Helsingfors. Dagarne började blifwa längre, och om
wintern ocksä ännu war bister, sken dock folen sä warmt och
de fattiga sparfwarne qwittrade muntert pä wägar och gärdar.
En sadan kllll och klar dag träffade Jaakko en dag ett litet
sällstap pä stora landswagen. Det war en fattig sjuk och
utmerglad qwinna, som drog sitt nngfta barn i en stor korg
pä en kalke. Fyra smä gossar, trasiga och bleka, gingo bred-
wid henne grätande af löld och hunger. De hade stannat ne-
danföl en hög backe. Modrens krafter woro slut. Dä fpände
sig war rasta Jaakko för kälken, drog den uppför backen i
ett tag och bar fedan den nast nngfta pa sinä armar famma
backe upp. Den stackars trötta modren walsignade honom af
hela sitt hjerta. Dä Jaakko fag deras toma pasar och hörde
de fma barnen begära bröd, tog han haftigt twenne kakor och
nagra strömmingar af sitt förräd och delade dem bland de
hungriga fma. Modren wille icke taga nägot för fin egen
räkning, men Jaakko nödgade henne dertill, fägande, att hon
maste famla krafter för barnens stull. Nu följdes de at en
hel dag; Jaakko lät an ett, än ett annat af barnen fätta
sig upp pa kälken bredwid den lilla snstern, och fjelf war han
häst. Först följande dag lemnade han dem pa en herregard,
der den lilla familjen fick hwila ut i drängstugan. Sjelf gick
han widare, angelägen att fnart komma fram till Helsingfors,
der han hoppades kunna öka fin lilla fkatt och ändteligen af-
fända den till hemmct, men innan defs fkulle ännu ett äfwcn-
tyr möta honom.
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Nägra werst frän en större bn sag han ett sint frun-
timmer siä midt pä landsmägen hällande en stätlig hast wid
tngeln, slädan läg omkullftjelpt med afbrutna simmclstanger
der bredwid och pä en M pä snön läg kusten, som det tyck-
tes, sanslös mcd ett blodigt sär i pannan. Hapen stannade
Jaakko och bctraktade detta siädcspel. Men fruntimret berät-
tade i hast att hasten stenat, brutit af fimmelstimgeina och
lemnat henne redlös pä landsmägen, sedän kusten wid stjelp-
ningen stadat sitt hufwud mot en sten och förlorat sansningen.
Hon bad gosfen stnnda tillbaka till bnn efter hjelp, fä stulle
han blifwa rcdligt belönad. Jaakko wande genast om och
sprang allt hwad han formädde. I bnn sick han en karl
och ett par nna simmclstanger och fä stnndade de tillbaka.
Kusten lnftes i slädan, hasten spändcs för och karien satte sig
upp pä kustbocken för att köra. Dä fruntimret hörde, att
Jaakko ämnade sig till Helsingfors, tillsade hon honom att
sätta sig upp i slädan och följa mcd. Jaakko lät icke fäga sig
detta twä gänger. Och nu bar det af. Pä wägen till byn
hade Jaakko funnit en börs med silfwermynt och fedlar. Dä
de nu woro färdiga att resa, räckte han börsen till fruntimret
och frägade om den tillhörde henne. la, den gjorde det och
fruntimret tog genast derur 10 mark fom hon stänkte gossen
som hittarelön.

Sä kom Jaakko till Helsingfors rigtigt storstätligt. Men
icke woro mennisiornci sä gifmilda der som Jaakko förestält
sig eller woro de kanste ej sä rika som han hört sägas. Män-
gen gäng sick han förgäfwes gä uppför de höga trapporna
utan att förtjena sä mncket som en bit torrt bröd. Mängen
gäng blef han bannad och skuffad, ja misstankt for stöld och
osanning, ty i den stora staden fanns tiggare i stor miingd och
bland dem manga smä lögnare och tjufwar, olyckliga barn,
hwilka ej haft lika redliga föräldrar som Jaakko. Wär lille
sinsie gosse blef velani med flera bland desse och frestad till
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mänga odygder, men han kom ihäg sin moders ord: „bättre
dö af hunger än göra ondt." Om han förblef ärlig. Allt fedan
han kom till Helsingfors hade han haft ett mäl för ögonen, det
war att kunna fända sinä penningar till modren. Stackars Jaakko
hade ingen aning om huru detta siulle gä till, och dcrföre wille
han uppsöka en gammal herre, som han wisste att bodde i Hel-
singfors och hwilken han under fomrarna fett i fin hemfocken.
Denne herre stulle nog för gammal bekantstaps ftull gifwa
honom ett godt räd. Men huru fä reda pä honom, när
Jaakko ej kände Hans namn? Han fragade fig före pä flera
stallen, men dels förstod man ej finsta, dels sirattade man ät
den enfaldige gossen, som i en stor stad wille uppsöka en man,
hwars namn han ej kände. Nägra hade wäl medlidande med
honom, men kunde ej hjelpa honom i dmna angelägenhet.

En morgon sait han bedröfwad i en portaana, och öfwer-
tänlte hwad han siulle göra med sin ftatt, som han war sä
rädd att förlora, och som han wisste att modren sä wäl be-
höfde. Dä gick der en ung herre förbi med lym i mössan.
Han sag gossen och tilltalade honom wänligt pa sinsia. Jaakko
blef glad öfwer att höra sitt eget spräk och steg hastigt upp.

„Ack, kare herre", sade han, „kan ni inte säga mig hwar
den herrn bor, som om somrarna bor i Pyhäjärnn?"

„Det är swärt att säga", swarade studenten, „om du ej
wet Hans namn."

„Nej, det tanner jag ej". swarade Jaakko modlös.
„Hwad will du honom da?"
„lag har ett angeläget ärende, som jag ej kan anförtro

nägon annan", swarade gosfen.
„Wet du ej hwad han har för ett slags tjenst?"
„lag tror han är landtmätare."
„Sä, na kom nu med mig ett stycke, sä stall jag wisa

dig landtmäteritontoret, kanste du der fär weta nägot om ho-
nom."
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Illlltto, 13

Jaakko följde glad och hoppfull och tackade hjcrtligt,
dä studenten lemnade honom wid ett stort, wackert hus och bad
honom gä in der. Han stannade försagd i en tambur och
bockade djupt, dä waktmästaren kom emot honom. Men denne
sade barskt:

„Packa dig bort, pojke, här fä inga tiggare komma.
Herrarne hafwa ej tid."

Jaakko bönföll om att sä weta om der fanns en herre
fom om somrarna bodde i Pnhäjärwi, men waktmästaren mille
ej höra uä honom. Dä syntes i dörren just den samme herrn
och Jaakko ropade:

„Ack, kare herre, lat mig tala ett ord med ei! Känner
ni mig icke?"

„Nej", swamde herrn, „hwem är du?"
„lag är ju Jaakko fran Saaris torp i Pyhäjärwi."
„lag minns icke att jag sett dig", sade den gamle herrn

wänligt, „det sins manga torpargossar i Pnhäjarwi, men
om du har ett ärende till mig, sä säg fritt ut."

Jaakko berättade nu om sm mor och om peningarnc,
som han slulle sticka henne. Den gamla herrn sick tarar i
ögonen, da han ähörde gossens enkla berättelse om den mödo-
sllmma färden och fann huru troget Jaakko strafwat för att
hjelpa sin mor.

„lag är just nu pä wäg hem", sade den gode gamle,
„kom med mig, sä skola mi tala widare om saken."

Nu fick Jaakko en middag, sadan han aldrig ätit förut,
och sedän han ännu ytterligare fätt berätta om sitt hem, sin
bror och allt, fick han folja med den gcnnle herrn till postkon-
toret. Der lades laakkos penningar i ett kuwert jemte ett bref
som den gode herrn skrifwit till presten i Pyhäjärwi. Sä
förseglade nostmästaren det med fem stora sigill och sä lade
han det till en stor hög cmdra bref i en läda. Den fattige
Jaakko war sä lncklig och glad, dä allt war nndangjordt, som



om han fätt penningarne sjclf och lika wifst egde han ej fa
mncket fom en penni. Han fick stanna öfwer natten hos den
gamle herrn, men sedän wille han genast begifwa sig bort sör
att uppsöka Kilpi. Efter en läng wandring och mncken nöd
kom han slutligen fram till herrgärden, der han lemnat sin
lille bror.

Men der kände man inte mera igen honom. Hun-
drade tiggare hade gätt der sedän dess, tiotal hade legat sjuka
der, de kunde icke minnas alla och kunde intet säga om Kilpi.
Jaakko satte sig neo pa tröstcln och gret. Hwar fanns wäl
Hans ftackars bror? War han lefwande eller död? Da fäg
han husbonden fjelf pä gärden. Jaakko gick till honom.

„Käre herre, jag har aterkonnnit för att höra efter min
bror Kilpi, fom jag lemnade sjuk i er stuga. Ni lofwade
halla honom tills jag siulle äterkomma. Hwar ar han nu?"

Husbonden fwarade: „lag mins dig nog. Din lille
bror lag sjuk en wecka, sa tog war Herre honom till sig.
War icke bedröfwad". tillade han mildt, dä Jaakko förde tröj-
armen öfwer ögonen för att borttorla fina tärar, „war icke
bedröfwad, i himlen har han det bra, behöfwer ej lida nöd
och är nu en salig engel."

Nu war det ingen annan rad för Jaakko an att wända
till Helsingfors igen, kanste han ändä kunde sinna arbete pä
wären eller under sommaren.

En dag i mars mänad stod Jaakko utanför ett stort
sönster wid gatan och säg pa huru ett fruntimmer arbetade
wid en symaskin. Den fattige gossen hade aldrig sett en sa-
dan maskin och stod nu förwänad fiamför detta underwerk.
Slutligen gick han in genom den stora dörren och bad att fä
pä narmare Hall se den konstina inrättningen. Nummet war
en stor handelsbod, och herrarne der rackte honom nagra kop-
parslantar och bad honom gä sin wäg, men Jaakko bad ännu
en gäng att fä se maskinen pä närmare Hall. Nu inträdde
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egaren till boden och dä han fick höra gosfens begäran, biföll
han den genast, tn han war en wälwillig man. Jaakko följde
fruntimrets rörelser med uppmärtfaznma blickar.

„Huru mycket lan man sy om dagen?" frägade han.
„En aln i minuten", swarade hon.
„Kunde man fä kova en sadan?"
Bodbetjenterne började skratta, men handelsmannen swa-

rade wänligt:
„Wi hafwa en hel mängd till salu, men de äro dyra,

min kara gosse. De billigaste kosta 100 och 200 mark."
„Om jag hade en sadan", sade Jaakko, „stulle jag ga

till den bestedlige skräddaren, som bor 4 mil härifrän i W—,
han skulle tlivpa till och jag stulle sn."

„Men det är gansta stor konst att sköta en sadan ma-
skin", sade handelsmannen.

„lag skulle lära mig", sade Jaakko beslutsamt. „lag
lärde mig ocksa loka mjölgröt, fast det gick däligt i början."

Handelsmannen log. „T>etta är wäl nägot swärare,
dessutom har du ju inga penningar."

„Om ni blott wille gifwa mig en sadan maskin och
frun der wille läia mig sn, sa stulle jag smäningom betala
den med mitt arbete, sade gossen.

„Men det stulle räcka flera är, innan du kunde fä ihop
denna summa, och hwilken säkerhet skulle jag hafwa att du
werkligen wille betala mig?"

„Mitt ord", sade gossen entelt och blickade trohjertadt
upp till handelsmannen.

Denne blef sä rörd att han mäste wända sig bort för
att dolja tären i sitt öga. Den fattige gosfens wäsende be-
hagade honom fä mycket, att han beslöt wäga denna märk-
wärdiga Händel. Han mar rik och stulle han äfwen föilora
de 200 mark, blef han ej mycket fattigare deraf.
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„Mwäl", sade han, „jag will gifwa dig en sadan maskin
mot löfte, att du ärligen betalar hwad du kan, tills du afbe-
talat hela stulden. Säg «nig ditt namn och din hemort famt
sträddarens, till hwilken du ämnar dig, namn och wistelseort."

Jaakko gjorde sä. Och nu walde handelsmannen ut en
passande maskin ät honom. Frun började genast med under-
wisningen, och Jaakko war här lika uppmärksam och flitig som
han warit hos sträddaren i W—. Fruntimret, som bodde i
samma gärd, lät honom komma till sig alla dagar och gaf
honom dessutom middag hwarje gäng. Äfwen hon hade fäst
sig wid den bestedlige, ihärdige gossen.

Dä man nu ansag Jaakko tillräckligt sticklig, packadcs
symaftinen i en packläda, handelsmannen gaf honom en störrc
stadig kalke, och fä wandrade wär Jaakko till W— rikligt för-
fedd mcd wägkost, goda klädcr och äfwcn litet penningar, hwil-
ket allt bodbetjcnterne samlat ihop ät honom, ty de ängrade
att de strattat ät den fattige gosscn.

Huru förwänad blef ej den bestedlige sträddaren, da han
sick se Jaakko mcd sin packläda! Bäde han och hustrun samt
den lilla slickan togo wänligt emot honom och ähörde förwänade
berättelsen om symastinen. Skräddaien hade nog sett sädana,
men aldrig haft räd att anstaffa sig en och gick nu gerna in
pä förslagct att aibeta tillsammans. Det gick öfwer all för-
wäntan wäl. Arbete singo de sä mycket de wille hafwa, och
Jaakko stod upp med solen och sydde dagen om. Herremännen
i socken fingo höia historien om symastincn och började läta
göra sinä kläder här, och fom sträddaren war en sticklig till-
stärare, blefwo de nöjda med arbetet. Men wid ärets slut
lunde Jaakko redan sända en liten del af sin skuld till den
gode handelsmannen. Dä den Ma afbctalningen siulle ste,
gick Jaakko sjelf till staden. „Här är nu resten af penningarne",
sade han, „och tusen tack för er godhet. Nu kan jag lifnära
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mig sjelf pä ett hederligt sätt och hjelpa minä fattiga föräldrar.
Gud stall löna er!"

Nu arbetade Jaakko en tid hos en sticklig mästare i
Helsingfors för att äfwen lära sig Mra till, och sä besökte han
flitigt llftonskolorna för att lära sig skrifwa och räkna. Snart
kunde han skrifwa ett bref till sin mor. Ester en tid kom
fwaret, presten hade strifwit det. Fadren hade äterkommit
frist och med litet penningar. Torpet kunde de Kehällä; det
hade följt flera goda är pä nödären, och nu stodo de sig skäli-
gen bra. Gerna wille de se sin lare gosse, men wägen war
sä läng.

Dä laakkos lärotid war ute, spände han renseln pä
ryggen, stälde fin symafkinsläda pä kätken och wandrade bort
tili Pyhäjärwi, fedan han tusenfalt tackat handelsmannen,
fkräddaren och alla som warit goda emot honom.

Stor blef glädjen der hcmma, dä han en afton steg in
i stugan och ingen annan än modren först kände igen honom,
dä han fä läng och stor stod framför dem, wälklädd och mcd
mnstinlädan bredwid sig. Qwällswarden stod pä bordet: ett
fat warm potatis och nägra saltade mörter famt ett stort haf-
werbrod.

Jaakko tog en tora, frän sin kalke, och derur tog han en
stor bit flask, en smörbytta och en hwetebulle, hwilket allt han
stälde pä bordet. Kaffe och socker hemtade han at mor och
en hel kardus ät far. Ät Katri och Anni gaf han hwar sin
brotiga warma ylledul.

Det blef en glad mältid. Elden i spiseln war länge sedän
utslocknad, innan Jaakko slutat berätta om alla sinä äfwentnr.

„Ia kara mor", sade Jaakko slutligen, „jag lofwade sorja
för wär lille Kilpi och det gjorde jag redeligen, men Gud tog
honom ifrän oss."

„Ske Guds wilje", swarade modren stilla med knäpta
hander.

2
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Jaakko bosatte sig nu i sin hemsocken helt nara föral-
drarnes torp och fick rikligt med arbete.

Hau delade med sig af förtjensten at föraldrar och snskon
och tackade Gud, som sä nadeligen hallit sm hand öfwer honom.
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En sn g n.
Det war en gäng en gosse, som fiulle gifta sig, men

det war icke lätt att weta hwar han stulle sinna en rigtigt bra
och passande hustru. Sä sick han höra att bortom den stora
stogen bodde en mägta rik och mycket wacker flicka, och henne
beflöt han da ntt fiia till. la, han lät spänna ett par de
wackraste hwita hästar för fin guldwagn, och fä reste han bort.
Först kom han till björistogen, der sjöngo fäglarne oä hwarje
gren, solen sien och daggen lag som filfwerperlor i gräset.
Sä kom han till tallskogen, der war swalt och godt och ljun-
gen blommade. Men i granstogen war ett elakt kärr, och der
wille wägen aldrig blifwa rigtigt god. Der war gropar och
hjulsvär, och bäst det war stjelvte wagnen, och gossen läg midt
uti en enrisbuste, sä läng han war. Der läg han och hastarne
stenade bort med wagnen sä att gnistorna sprakaoe. Hwad
war nu att göra? Gossen steg upp helt siamflat och började
gä hemät igen, „tn", sade han, „till fots kan ingen friare färdas."
En skata, som hoppade hit och dit i stogen, firattade ät dessa
ord, men gossen knot näfwen ät den och sade: „ja firatta du
elätä djur, jag har ju min silfwerwagn qwar der hemma, men
hade jag nu min goda bössa, sä gaf jag dig ett skott." Litet
förargad war han, den stackars gossen, men snart trostade han
sig igen, begnnte hwissla och sjunga och wandrade hastigt pä.
Der hemma lät han spänna de wackraste kolswarta hästar för
silfwerwagnen, och fnart bar det af igen, den samma wägen.



Solen sken och fäglarne sjöngo; ljungen blommade och barrsto-
gen doftade. „Nu siall jag akta mig för karret", sade gossen,
men huru han satt och tänkte pä den rika flickan, glömde han
bort bäde gropen och karret, och bäst det war, lag han igen
i enrisbusken sä läng han war, och hästarne stenade bort med
wagnen, sä det gnistrade i stenarne. Nu kan jag blifwa rent
af förargad", sade gossen, da, han steg upp igen, „men fna
stall jag, um jag aldrig hade annat än min ebenholtswagn med
clfenbenshjul", och sä wände han om hem igen. Skatan strat-
tade af hjertans lust, och gossen knöt näfwcn ät den och sade,'
„ja, stratta du elaka djur, jag har ju de wackraste silfwergrä

haftar qwar och med dem gör jng den här resan ännu en
gang, men hade jag »un goda bössa, sä gaf jag dig ett stott."

De silfwergrä hästarne dansade stolt för ebenholtswagnen,
när gossen för trcdje gäugen äkte genom ftogen. Solen lirände

het och fäglarna togo fin middagslur, men ljungen stod ljusröd
af blommor och stogen doftade. „Här är nu karret", sade
gossen, och i samma stund läg han som förut i den aarnia
enrisbusken. Nu mäste han stratta. „Det här är en wacker
historia? Nu är jag lika längt kommen som förut, men nu

hai jag inte mera nägon wagn der hemma. Dock, när jag
tänker rätt pä saken, är det kanste det klolaste, att jag beger
mig till fots pä min friarefärd, sä fär jag fe om flickan tager
mig för min egen stull, eller om det är wagnarne, som lusa
henne i ögonen."

Den kloke gossen wandrade saledes widare, fast det litet

iostade pä för den, som warit wan att äka i guld- och silf-
werwagnar, men allt är bra att försöta.

När han gätt ett stycke, säg han en fattig gnmma fom
höll pä att gräfwa en djup grov. Trött och blck säg hon ut,
och bredwid henne stod ett strin som gossen snart igenkände,
för det war Hans eget nmtskrin, som sallit ui wagnen, dä
hästarne stenade bort med den.
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„God dag, hwad gör hon och hwem är hon, gamla mor?"
helsadc gossen höfligt.

„Ack, jag gräfwer en grop för att gömma det här skrinet
uti, som jag hittat. Det är för tungt att bära, och jag will
gömma det, tills jag fär reda pä den raita egaren. Ärlig är

mitt namn."
„Men du ser ju sjuk och eländig ut, aldrig orkar du

gräfwa den gropen", sade gossen.
„lag är ej sjuk", swarade gunnnan, „cndast mycket hung-

rig."
„Nä det är ju ett matskrin, öppna det och ät dig mätt."
„Ickc förr än den rätte egaren kommer och ger mig lof

dertill", swaradc gumman.
„Näwäl, jag är rätte egaren, Här ser du nyckeln, ät

dig mätt och behäll rcsten."
„Tusen tack", sade gumman, ~jag har ingenting annat

att gifwa dig än ett godt ordsprät pä wägen. Kom ihäg:
det är ej allt guld som glimmar."

„Tack", sade gosscn, „det är ett godt ordsprät, farwäl!"
Litet längre säg han en liten gosse hoppa pa ett ben

fram at landswägen.
„Hwarföre hoppar du sä der?" fragade wär friare; „har

du sjuk fot?"
„3tej", swaradc pojken, „men jag har nya stor och will

icke Ma ut dcm so snart, derfure tnrar jag om att gä först
pä den ena foten och sä pä den andra."

„Dct war mig en lustig kurre! Stig upp pa min rngg,
sä skall jag Kara dig ett stycke. Hwad heter du?"

„lag heter Sparsam."
De gingo nu ett godt stycke tillsanrmans och kommo slut-

ligen till en äker, der en man flitigt arbetade ured hacka
och spade.
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„Der är min fader Omtänksam", sade Sparsam, „här
stall jag stiga ned. Tack för stjutsen. Annat hai jag ej att
gifwa dig an ett godt räd pa resan: bättre en rätt käl i fiid
an en gödd oxe med kif."

„Det war ett godt ordsvmk, tack för det!"
Nu kom mannen frän äkern och frägade hwart refan

gälde.
„lag stall ut och fria", swarade gosfen.
„Sää, det är en wigtig färd", fade mannen, „en dyg-

dig qwinna är ädlare än allra kosteligaste perlor."
„Det stall jag lägga pä minnet". sade gossen, „farwäl!"
Nu wandrade gossen widare, tills han kom till en litcn

stnna. Der utanför satt en siicka och stickadc strumpa, derun-
der läste hon öfwer fin lexa och fatte en wagga i rörelse
med foten.

„Du är Mg, du", sade gossen.
„la"tiden är kort", swarade flickan, „men en idog hand

gör rik och en lat gör fattig."
„Det stall jag lägga pa minnet", fade gosfen, „hwad

heter du?"
„Flitig är mitt namn", fwarade flickan.
Gossen gick widare. Sa kom han ändteligen till den

rika gärden. Pa ängen betade hundrade kor och hästar, och
faren stodo midt uti ett klöfwerfält. I stallet fanns det mar-
morlrubbor och gärden war ftenlagd med finnste porslin. Men
icke sag der tresiigt ut för det. Slarfwig hette inspektoren och
Häglös hette fogden. De futto pa hwar fin sten och rökte
pipa, medan arbetsfollet dref omkring hwar det wille. Hus-
hällerstan Falst sprang frän wisthuset till tällaren och frän
kötet till stugan, för att matmodren stulle tro att hon war
flint och pälitlig, men egentligen gjorde hon ingenting annat
än smog sig jemnt och ständigt i en mörk skrubb, der hon drack
laffe med fina wänner och belanta. Hennes lille son Slös-
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aktig halde ut en stor päse hwetemjöl i smägrisarnes fat, me-
dan farfar Girig ftod i porten och med en stor knölpäk ja-
gade bort alla tiggare, huru eländiga och hjelpbehöfwande de
än sago ut. Gossen stakade missnöjd pa hufwudet och tänkte:
sadan herre, fädan dräng, men när han fick fe den wackra flic-
kan han wille fria till, glömde han hela werlden, för fä wac-
ker war hon. Klädd war hon i sammet och siden och manga
guldringar, armband och örhängen, sä att de glänste i solske-
net. Hon lag snsslolös i fönstret och pratade med sin söm-
nierska Lätjefull, som satt i en mjuk soffa och knapprade pä
nötter, medan en liten hund, Sqwaller som den hette, fkälde
pä kända och otända.

Gossen fteg in och helsade höfligt.
„Hwad är ditt ärende?" sporde flickan lort.
„lag har hört huru ston och rik du är och har kömmit

för att frill till dig", fwarade gosfen.
„lasll fria? Och till mig?", utbrast flickan. „Nej tack,

jag kastar inte bort mig at hwarje wandrande riddare. Ztyli-
gen for har förbi en guldwagn, en filfwerwagn och en eben-
holtswagn; egaren till dem will jag taga, men för dig är jag
för god."

Gossen log, för det war ju Hans egna wagnar hon ta-
lade om, men han fade intet.

Will du blifwa dräng pa mm gärd, sä kan du fä det,
och sedän, om du är bcstedlig och flitig, lan du kanste fä en
af minä kökspigor till huftru, när äret är slut."

„Ia tack", swarade gossen, „det duger ju att försöka."
Inom fig tänkte hau: fer hon en gäng, huiu flitig och tun-
nig jaa, är, fä ändrar hon tankar snart, och jag will tjena
henne troget."

Gossen arbetade för twä; den ena dagen kom och den
andra gick, men lika stolt förblef flickan. Och eläk war hon,
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ja fä eläk att dct war grufligt. „Det är ej allt guld fom
glimmar", tänltc gossen.

I den stora gärden fanns en liten lölspiga, fom hette
Trogcn sNrlck. Hon war fä flitig fom en mnra, säfrom som
ett lam och sä glad som en fägel. Hennes blärandiga linne-
klädning war alltid ren och flät, och de mänga lapparne futto
trädjemt och ordentligt öfwer Halen. Mot hcnne war mat-
modren allra ftnggast, och gosfen hadc medlidande med den
lilla ftackarcn. Hai: högg wed at henne till lölet, bar in wat-
ten och hjelpte hcnnc pä mängahanda fatt, Trogen Kärlct lö
nade honoin mcd dcn warmaste tacksainhet.

Slutligen tröttnade gosfen wid den elaka matmodren
och begarde sitt afstcd. „Bättre en rätt lal i frid än en godd
oxe med tif", sade han.

Men flickan mille icke läta honom ga. Hon säg nog
att han war arbetsam och ärlig och 'märkte nog, att gärdcn
fätt ett helt annat utseende än förut. Gossen war enwis och
sä fick han lof att lcmna sin tjcnst. Ätn fanns der vä gär-
den en liten springposle, som hette Flink. Honom skickade gos-
sen till sin gärd med ett hemligt bud, att inan stulle taga reda
pä de trenne wagnarne och sända dem till honom. Det stedde.

En wacker dag, da den rika flickan som wanligt läg
sysslolos i fonstret, gick gossen der furdi. „En idog hand gör
rik, men en lat gör fattig", tänltc han och stakade uä hufwu-
det. I det sainma törde de tre wagnarne med fina hwita,
fwarta och grä hästar upp pä gardcn.

„Latsefull", ropade flickan, „nu lommer den rätte fiiarcn.
Gif fort min filkesschal och mitt nya armband. Ack, hwad
jag är gllld.

Hon gick ut pä tiappan för att taga emot friaren, men
wagnarne woro toma.

„Hwem tillhöra dc wackra wagnarne och de wackra, wackra
frägade hon kusten.

24 En saga.



„De tillhöra min herre der pä andra sidcm stugcn. Han
är här och har bedt oss hemta honom hcm."

„Men han är icke här", sade flickan häpcn.
„Io här stär han", sade gossen och rätade upp sin res-

liga gestalt, „och nu reser han härifrän."
Flickan stod ett ögonblick stum af förwäning och wrcde.

Men snart log hon sä soclersött och sade: „fkall du resa bort?
Nej, stannll qroar som min gäst. Hade jag wetat hwem du
war, icke hade jag dä lätit dig wara dräng. Falst, hwar är
Falsk! Laga gcnast en fin middng med stclar och lalor, slpnda
dig, wi hafwa rart främmande".

„Behöfs inte", sade gossen, „jag har redan i köket ätit
min wanliga tost, mogligt bröd och mjölkwassla; nu är jag
intc mera hungrig. Men jag har en bön till dig."

„Begär hwad dn will", sade stickan inställsamt.
„Du lofwade mig redan den första dagen en af dina

kökspigor till hustru. Gis mig nu Trogen Kärlek."
„Tag dem allesmnmans", ropadc flickan i wredesmod,

sprang in och slog dörren igen sä att fönsterrutorna stallrnde.
I kölct stod Trogen Kärlek wid spiscln. Hon hade för-

gratna ögon och rörde i grötgrytan, medan tärarne runno som
perlor nedför de runda kinderna. Det lostade sä grufligt
pä henne, att gossen skulle sara bort, for hau war den enda
i hela gärden, som warit god emot henne.

„Lilla Trogen", sade gossen wänligt och fattade hennes
hand, „will du tommll med mig och blifwa min hustru?"

„Ia", swarade Trogen Kärlcl och log genom tärarne.
Äten hwem kan beskrifwa hennes förwäning, när hon

kom ut pä trappan och säg de tre wagnarne och fick höra, att
de tillhörde gossen och att hon skulle sitta wid Hans sida i
guldwagnen. Sä rcste de. Under wägen togo de upp bäde
Omtäntsam och Ärlig, Flitig och Sparsam och lommo luckligt
fram utan att stjelpa en enda gang. Omtänksam blef inspek-
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toi. Hans hustlu Ällig blef hushällerskll. Flitig blef söm-
mersta, och Sparsam hjelpte till med ett och hwarje. Sn lefde
de lnckliga till dödedagar och Trogen Kärlek blef den bästa
hustru gossen kunnat onsta sig.

Hon war ädlare än de kostelignste perlor.
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HiinK pll älllertllllnell!
I den rumliga drangstugan pä en stor herigärd sutto

en stormig winterafton twenne gamla gummor sä närä den
flammaude brasan pä spiselhärden som möjligt. Bäda woro
skrynkliga och grähariga, bäda woro usclt klädda och sägo öiut-
liga och sorgsua ut. De woro fattighjon och hade nyss an-
ländt till hcrrgärden, der de slulle stanna pä rota. I stugan
befunno sig äfweu gärdens drängar, sysselsatta med hwnrje-
handa arbeten under det de rötte och pratade. Stallpojlen
satt uppkrupen pä ugnen och spjellte pertor under det han sug
pä smä cigarstumpar, dem han hittat i spottlädorna uppe i
gästrummen dä han tände brasorna. Ute war bitande kallt
och stormen hwen och tjöt i storstcnarne, mcn har inne war
warmt och godt, sä att larlarne sutto i sljortärmarne mcdan
de litwisst hade den kara mössan pä hufwudet.

„Laga dig nu litet ät sidan, gnmla mommo", sade eu
ung dräng med ett muuteit och sjelfswäldigt utseende, „maka
dig undan, att jng fär tända min pipa."

„Se sä, se sä", jemrade sig gumman, „nu fär mau inte
ens wärma sig en smula, fast en kan fiusa själen ur sig en
sadan qwäll."

„Hall munnen läring", swarade ynglingcn häftigt, „jag
stär su ej häi hela dagen. Hafwa wi icke lemuat de biista
platserna ät er, fattiglappar?"

„Fattiglapp kan du wara sjelf", snaste gumnmn, „jag
har sctt bättre dagar im du".



„Det är siada för dig gammelmor", ätertog ynglingen,
„desto bittrare smakar nädebrödet."

„Bittert är det wisst", sucknde gumnmn, „och aldrig,
aldrig trodde jag, att jag stulle sluta sä här eländigt".

„Ia", sade en gammat dräng, som lappane sinä stöflar,
„jng unns när du, Stina, war en rik flicka och när du gifte
dig mcd dcn rikaste gossen i byn. Vten det gick pä kneten
för er sedän."

„AH ja, äh ja", suckadc gumnmn och strackte sinä dar-
rande händer öfwer clden, medan tararne, wid minnet af de
goda dagarne, runno ncdför kinderna.

„Nej, hör nu! Det här blir alltför forgseligt", fade den
unge drängen, „marsch, Janne, och spring efter en tär brän-
win till lansonstan. Det är fasligt ruskigt i qwäll, man kan
behöfwa nägonting uti fig, och sä sitta de har taringarne här
och klaga, sä man kan bli rittigt hjcrtängslig."

„lag tycker du har warmt nog", sade en af de andra
drängarne, „och du n,et att husbonden förbjudit Janne att gä
efter bränwin ät oss."

Stma som satt nännast stallpojlen, ryckte honom sakta
i fotcn och sade halfhögti

„Gä du, min gosse, sä fär jag kanske ocksä en tär; jag
fruser sä grufweligen!"

Men stallpojlen drog foten till sig och sade förtrctad:
„börjar nn du ocksä? Jag törs inte gä."

„Och inte törs du läta bli Heller", sade en af drän-
garne, „för dä fär du strnk af oss."

Etallpojten lagade fig just att stiga ned frän ngnen,
willrädig om hwad han skulle göra, dä det kom bud att qwälls-
waiden war färdig. Kölsan kom in med ett stort stenfat ry-
kllnde warm ärtsoppa ät de gamla gummorna och stälde det
pä en bänk wid spifeln.
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„Se fä", sade hon wresigt", äten er matta nu, det lär
ui icke fätt göra pä länge!" Derpa gick hon ut och aterioin
med ett bredt halmbolster, ett par dnnor och en farsiinnöM.
„Arbete hade man forut tillräckligt", sade hon och kastade tlä-
derna i ett Horn pä golfwet, „och nu tom det här till. lag
är nastan för god till att passa upp fattighjon stall jag säga."

„Akta att du inte sjelf lommer i sannna llämma", sade
Fattig-Stinn, „du ser just ut att hafwa god början till det."

„lag stall hafwa rik man", swarade löksan, „sä behöf-
wer jag hwarken arbeta sjelf eller ligga andra till last."

du inte hafwa mig, Olegina?" frägade den unge
drängen skämtsaint.

„Nej, tnck! Battre upp! Det lär dröja innan du blir
rik, och sä super du."

„Ia bara en tär ibland."
„Och twä emellanät. Se sä, kommen till qwällsward

nu! Hwar och en mä se till sinä affärer och tänla pä sin äl-
derdom".

Folket aflllgsnade sig nn, och de gamla gummorna blefwoensannna.
„la, ja tanka pä aldcrdomen", jemrade sig Stina, da

hon stack steden i soppfatet", oin man wore sä klok >nedan man
har nägonting!"

„Huru har du blifwit sä fattig, eftersom du warit rik?"
frägade nu den andra gumnian, som hela aftonen suitit tyst.

„Vränwin, branwin, bränwin!" fwarade Stina. „Det
förbannade bränwinet war det som gjorde mig fattig. Jag
war rik och wacker och jag hade friare till tiotal och jag
tog den allra rikaste. Men han söp och han säg inte eftcr
sitt och gu'uä's kanste jag inte säg efter mitt Heller . . . .

wi hade stor stägt och mncket främmande och det gick pcngar
som gräs. Wäi rikedom fmälte ihop. Sä gick gärden. Wi
topte en stugll med ett potatisland och bete för en to. Men
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det war sä swärt att arbeta när man aldrig warit wan der-
mid, och i sorgen söp han än mera. När jag säg honom
glömma hela werlden wid flaskan, fä försötte jag samma konst,
och det fanns dagar ....Gud förläte oss arme snndare!
. . . . det fanns dagar, dä wi inte hade en nykter timme
nägondera."

„Mcn barnen da, och arbetet?" frägade den andra
gumman.

det fanns dagar, da wi inte hade en nykter timme

„Ia barnen flickade glasen och fingo smak för det, de
ocksa, och emellanät halde jag sjelf uti dem en tar, för att de
stulle glömma hungcrn. Arbetet, ja . . . det stod stilla, för-
stäs. Barnen kommo sedän ut i werlden, fä snart de kunde
förtjena fitt bröd och da blef det just som litet lättare för
oss igen . . . men wi blefwo sä sjukliga bida twa. Folk
sade att det war af drickandet. Och ingenting mille wära.
Och kon dog, den hade lefwat pa halin och skräv hela win-
tern. Och nedät gick det för oss. Sä dog min man, och da
dröjde det icke länge sorran jag kom pä rota."

„Men slägten och barnen dä?" frägade den andra.
„Slägten, kara Brita, slägten ät och drack hos oss, me-

dan roi hade nägot att bjuda, mm när wi blefwo fattiga,
glömde de oss mncket snart. Socknen är ju sknldig att föda
sinä fattiga, säga de, och den kan ju göra det ocksa. Och
wära barn! la, herre Gud! Ordsprätet sager, att „en mor
kan försörja tio barn, men tio barn turma inte försörja en
mor", och det är da sant. Barnen aro spridda kring werl-
den, och ingen enda af dem har en wrä för fin gamla mor.
De äro fattiga och jag tror ... jaa, tror att de supa alle-
famman. Det har inte warit nägon wälfignelfe med wär rike-
dom. Hiha! Nikmansbarn och nu draga de werlden omkring
fom drängar och pigor och fluta nog som jag i annan mans
knut."
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I kammaren, innanför drängstugan, hade hela aftonen
horts det fakta surrandet af en fpolrock. Nu stannade rocken,
och en snuggt klädd qwinna, om nägra och femtio är gammal,
stod i dörren. Hon hade ett fristt och rödlett anfigte och ett
glädtigt uttrnck ide klara ögonen. Det war Näfwar-Lisa,
som ofta arbetade pä herrgärden. Hon satte sig framför el-
den, bredwid gummorna och sade wänligt tröstande: „kanste
edra barn taga lärdom af sinä föräldrars olyckn och blifwa
arbetsammare och förständigare."

„la, om icke bränwinet wore", sade Stina dnsteit,
„det förbannade bränwinet, som man icke mera kan wara
förutan, när man en gäng fätt smak för det. Ack, om jag
lunde fä en cnda droppe bränwin!"

„Ni stall inte tala sa gudlöst, Stina", sade Lisa, „just
nu förbannade ni bränwinet och sä will ni hafwa det ändä.
War nu bestedlig, fä stall jag gifwa er en topp kaffe i stället.
Det smakar bra ofwanpä ärtsoppan."

Lisa hemtade frän kammaren en liten kaffepanna, ett par
loppar, en strut kaffe och nägra fockerbitar uch stälde pannan
fyld med wattcn pä glöden i spiseln.

„Icke alltid tan jag bestä mig kaffe, men emellanät gar
det för fig, och nu stall ni se, Stina, hwad det hjelper när
bränwinslusten kommer pa." Medan de tre qwinnorna sutto
och hörde pa det trefliga sjudandet i kaffepannan, sade Brita:
„jag wet icke huru det är här i werlden, men inte hjelper
arbetet Heller alltid. Jag har arbetat som en träl, sedän jag
war 10 ar gammat, och här sitter jag nu ändä, en stackare,
som slaplls fran gard till gärd och fnäses här och knuffas der,
och den uslaste wallpojte anser sig bättre an jag, ty han för-
tjenar sitt bröd och jag äter nädebröd".

„Ni har arbetat", sade Lisa, men har m ocksä sparat?
Blif inte ledsen att jag frägar, men efter wi nu en gäng tala
om de här sakeina, sä . .

."
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„Hwarföre flulle jag blifwa ledsen? Det är inte ofta
man far höra ett wänligt ord. Nej jag har inte fparat,
det har aldng räckt längre än frän handen till munnen. Jag
har inte supit och inte har jag haft man och barn Heller, men
det har gätt som det har kömmit."

„Har ni warit sjullig dä?"
„Nej, det lan jag inte klaga öfwer, utom nu ulderdoms-

krämpor, förstäs. Men när man börjar med twä toma hän-
der, sä lär det inte fluta bättre Heller, om man inte har lue-
tan med sig. Husbonden här i gärden han borjade ocksä som
wallpojle, och nu har han en stor herrgärd och är gift med
klockarens dotter. Jag kändc oem bäda förr i werldcn. Se,
han har haft lnckan med sig."

„Tet är sant, men har m ocksä hört huru han lef-
wat?"

„Nej, det wet jag inte, men nog har han wal warit
nnlter och arbetsam."

„10, det lan m lita pä! Han har aldng smakat hinai-
len bränwin cller öl för att ej komma i frestelse, ty Hans
far dog af supande, och han beslöt alta sig för det. Och ar-
betsam har han warit. Medan han gick i wall, skar han trä-
skedar, gjorde wisplar och qwastar, korgar och näfwerarbeten,
plockade bar och konvaljebukctter, bläsippor och nyponrosor och
alltsammans sälde han. Hwarje liten penning han fick derför,
gomde han i bottnen pä sm trasiga matpäse. När han olef
dräng, sparade han in af fin lön, lade ihop penning efter pen-
ning pä fparbanten och nojde sig med det minsta möjliga. När
han säg unga siickor fom gerna gingo pä danser eller woro
lata och fäfänga, tänkte han: „de duga ej till fattigmans hu-
strur" och wantade tills han fick se en som war flitig, spar-
sam, lunnia, och enkel. Han sölte sig till en jordbrutsstola,
blef forst fogde och sedän inspeltor här pä gärden och gifte sig
med llockarens dotter, som war en bra flicka just en sadan
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fom blir en duglig hustru. När herrgardens egare dog, blef
inspektoren arrendator, och nu eger han gärden sjelf och har
ej mncket af stulden qwar att betala. Wisst har han haft
lnckan med sig det will han har haft Guds wälsig-
nelse, helsa och förständ. Men resten har han gjort fjelf."

„Men huru är det med er, Lifa? Folk fäger, att ni
har nägot flags pangsjon eller hwad det är att lefwa pä."

„Ia", swarade Lisa leende, „en pangsjon som jag staf-
fat mig sjelf."

„Men ni har ju warit enkä i tio är och ni har haft
fnra, om icke fcm barn. Och dessutom har ni ju nu ett barn-
barn som ni försörjer sedän föräldrarna dogo bäda twa."

Det är sant nog, men jag har ocksa haft lnckan med
mig, den samma lnckan som husbonden: Guds wälsignelse, helsa
och förständ. Will ni höra huru det gätt mig?"

„Ia berätta nu", sade Brita surmulet, „det wore roligt
att weta huru ni burit er at."

„lag blef först barnstötersta hos ett herrskap. Da war
jag bra barnslig ännu, men jag hade en god matmoder. Hon
lärde mig sy, sticka, strnka och alla flags snsslor. Sä begärde
jag barnens sirifböcker, när de ej mera behöfde dem, fick en
gammat griffeltafla och smä griffelstumpar och sä lärde jag
mig strifwa."

„Men hwartill stulle det tjena?" fragade Stina.
„Allting är bra att kunna", fwarade Lisa. „När jaa,

nu hade rum, wed, nmt och ljus för intet, säsom hwarje tje-
nare har, behöfde jag ju gansta litet af min lön. lag hade
aldrig mera än twa klädningar. När hwardagsklädningen blef
utsiiten, tog jaa, helgedagsklädningen till hwardagsdrägt och
kövte en nn. Hela fommaren gick jag barfota, och hwarken be-
stod jag mig parafoll eller muff. Ett pai goda yllewantar
woro waima nog. och solen har jag alltid tnckt om. Mr de
andra flickorna talade om fästmän och giftermal, tänkte jag:
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jag hai ingen hast med den saken. Finncr jag inte en heder-
lig, nykter och flitig man, sä är jag hellre utan. Men jag
fann en Gud ste lof och tack jag fann en. Samma
dag wi koinmo till wärt nya hem, jemförde wi wära spar-
banksböcker och beflöto att, sa längt det war möjligt, hwarje
är lägga af en liten summa. Min man war flomakare. Som
han war den enda nyltra i hela socknen, fick han arbete, mera
än han kunde hinna med. Da tog han en lärpojke, och jag
hjelpte ocksä hwad jag kunde genom att sn pä mustin at dem,
och dercmellan wäfde jag och spann och sndde klädningar at
böndcrna och stref bref at dem och fick sälunda alla möjliga
smä inkomster. Men sa kom det barn i huset, det ena efter
det andra, emellanät läg man sjuk och da blef det kort om
tid, och nmt och llader behöfdes för de smä. Net hände män-
gen gäng att wi icke hade en bit smör pä wärt bröd och icke
en lopp kaffe i huset pä flera manader, men hwarje är lade
wi ändä en liten summa i banken. Enkel war wär föda, men
stark och god, och deraf bivehöllos wi frista. När barnen
wäxte upp, höllos de till arbete sä snart de kunde halla en
näl eller twätta en sked; de större stötte de mindre, och pä
det siittet gjorde de snart nytta för maten utom att jag fick
sitta i fred med mitt arbete. Sä dog min man och det war
ett härdt slag, men Gud hjelpte förbi den sorgen ocksä. Bar-
nen gingo ut i tjenst och nägra lommo i lära hos handtwer-
kare, och de hafwa alla blifwit bra menniskor med Guds hjelu
och godt exempel. Mncket behöfde jag inte nu mera för min
egen perfon, men jag tänkte pä älderdomen, pä den tid da
jag inte mera skulle oria arbeta. Derföre har jag fortfa-
rande fparat och arbetat, ehuru jag redan i nägra är fätt en
liten räntä pä minä penningar. Kommer nu fjukdom eller
olycksfall, sä behöfwer jag icke ligga andra till lasi. Men nu
är kaffet färdigt och det bör drickas genast, om det skall göra
nytta."
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Lisa slog uti, och de frammande drucko tunvis hwarsin
kopp, hwarefter de lade sig pä halmbolstret i wrän, sedän de
tackllt och wälsignat Lisa för hennes wänlighet.

„Ia", sade Brita, da hon drog farstinnsfallen öfwer
sig, „kanste jag kunnat hafwa en sparpenning, om jag haft
omtanke. Men nu är det för sent, för jag tänkte inte pä al-
derdomen."
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En sllnnsiirdig orlofssedel.
„Fredrik, nu hafwa wi ändteligen fätt en tjenarinna,

som passar", sade unga fru Björklund, da hon en dag tradde
in i sin mans arbetsrum. „Se bara pa denna orlofssedel:
kunnig i matlagning och bakning, strykning, twätt och fömnad."

„Na, det är ju förtraffligt", swarade herr Björklund,
„nu hafwa wi sökt och pröfwat i langa tider, och ändteligen
kommer lyckan till war egen dörr. Antaa, henne gcnast."

„Hon ser sä hygglig ut dessutom", sade frun och gick
ut i köket.

Der stod en tjensteflicka, nägot öfroer 29 är gammat,
wälklädd och med ett trefligt utseende. Fru Björklund talade
med henne om lönewilkoren och hennes blifwande göromal, och
saken uppgjordes snart till bädas belätenhet.

Den första nowember kom, och samma dag intradde
Ewa Strandberg i sm nna tjenst. Hennes första göromal war
att anställa en grundlig städning i det gansta slarfwiga,
osnygga köket.

„Här matte hafwa warit en rigtig odugling förut", sade
hon för sig fjelf, nar hon öppnade köksskäpet och sag de osku-
rade lastrullerna samt en hop sturtrasor och orena handdukar,
rostiga knifwar och allt möjligt fkräv tillsammans. „Nu skall
här blifwa en annan ordning."

Och Ewa höll ord. Det war en fröjd att dag efter
dag se det prndliga köket, städadt och sturadt med blanla ka-



struller och snöhwita trakarl. Herr och fru Björklund singo dess-
utom fröjda sig at den wällagade maten och de wälstrukna
kläderna. Ewa war flink och fkicklig, och herrstapet tyckte att
hon war en mönstertjenare. Wal hände det, att smäsaker
förswunno dä och dä, an ifran twätten, än ifrän tolet, men
sädant händer wal i hwarje hus, tänlte de, och kan icke hjel-
pas. En aldre och erfarnare wardinna hade kanske markt, att
af en del matwaror gick oförswarligt mncket ät, men fru Björk-
lund misstänkte ingenting, utan war blott nöjd öfwer att sä
sitta i sitt wackra rum, sysselsatt med handarbete eller musik
och läsning och läta Ewa stöta hushället.

Sä förgingo nara tre är. Herr Björklund sade wisst,
att deras hushäll kostat mcra an nägonsin förut, men det
kundc wal icke hjelpas, menade han, och frun fade, att det
warit sä trefliga är och hon hade haft det sä beqwamt och brn.

En dag skulle herrstapet fara ut pä wisit, och frun öpp-
nade fin läda för att uttaga en brofch, som hon amnade be-
gllgna. Men broschen fanns icke. Hon sökte förundrad en
stund, men som klockan redan war mncket och hästen förespänd,
tog hon en annan brosch i stallet, och de reste. Följande dag
beslöt hon likwisst att taga reda pä broschen, tn den war en
gäfwa af hennes nu aflidna moder och säledes ett mycket kart
minne. Den unga frun genomsökte icke allenast denna läda
utan äfwen alla de andra, hon sökte i stäp och bordslädor,
men broschen fanns icke.

„Du har wäl fält den nägon gäng, da du warit ute",
sade hennes man.

„la, sä mäste det hafwa gätt till", swarade frun, „den
kan ju ej hafwa förswunnit fiän min läda. Men det är mycket
ledsamt att jag warit sä wärdslös", och hon brast ut i grät.

Ewa hade gätt genom rummet nägra gänger, medan
frun sökte, och hade äfwen blifwit tillfrägad om hon sett broschen,
men hon sade sig ej weta nägonting om den.
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Nagon tid derpa, dä Ewa en dag war snsselsatt med
twätt och frun ensam sysslade i köket, wille hon framtaga nagra
kökshanddular ur en stor lista, som stod i tokskammaren, för
att sticka äfwen dem i twätten. Medan hon Made i kistan,

fick hon nägonting hardt i handen. Hon sköt undan kläderna
och fann en större pappasi, som hon ocksa för en längre tid
fedan saknat. Förundrad öppnade hon denna, och det, som
först lyste henne i ögonen, war den kara, förlorade broschen,
som lag der tillsammans med nägra kragar, fina näsdular och
ett par smä sidendukar, alltsammans den unga fruns tillhörig-
heter. Bestört, nastan förlamad, stod hon med den öppnade
asicn i handen, dä hennes man, som kömmit för att uppsöka
henne, inträdde.

„Se hit Fredrik", sade hon slutligen, blck af sinnesrö-
relse. „Hwad tror du att detta betyder? Det har jag sunnit
i bottnen pä denna lista, under en hop nyttjade lläder."

„Din brosch!" utbrast mannen, „huru har den kömmit
hit?"

„la, huru? Den maste wara stulen, och ingen annan
än Ewa har kunnat göra det."

„Har du förut märlt oärlighet hos henne?"
„Ack, jag har aldrig tänkt pä det", sade frun bittert.

„lag har ju anförtrott henne alla minä nncklar, minä lädor
hafwa stätt öppna. Hon har gätt i bod och källare, ja till
och med sätt taga penningar ur min börs."

„Har du icke saknat dessa saker, som nu ligga här jemte
broschen?"

„AH ja och äfwen mncket annat, men jag har aldrig
tänkt pä att de kunnat wara stulna, jag har trott, att de tap-
pats bort i twätten eller förkommit pä annat sätt.

Nu öppnades dörren, och (swa intrndde hastigt. Hon mille
hemta lolshanddularne, om hwilka frun redan talat och kom
direkte frän twättstugan med uppfäst klädning och uppwikta
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ärmar. Na hon säg sitt herrstap i kökskammarcn och dcn öpp-
nade äsken, blef hon blck som ett lnrft och tog fatt i dörr-
posten för att ej sjunka till golfwct.

„Ewa", sade hennes matmor, „jag trodde icke att du
war en tjuf. Förklara gcnast huru dessa saker kömmit hit!"

Ewa hadc hastigt fattat fitt bcflut och förswarade fig fä
godt hon kunde. „lag har lopt dukarne och fntt lragarne",
swarade hon trotsigt, „och det är orätt att herrfkapet snokar
i minä lädor."

„Denna iistä är icke din utnn min och denna ast likasa,
kragarnc och näsdukarne äro märkta mcd mitt namn, och broschen
är den samma jag sökt nu i flera weckor."

Den stackllrs flickan försökte ännu ljuga och förswara sig,
men hennes herrstap wille icke mcra höra dcrpä, utan lcmnadc
rummet och tog aslen med sig. Ewa styndade tillbaka till
twättstugan; wrede, skam och förtwiflan rasade inom henne.
Hon hade länge stulit, an det ena, an det andra, men.det hadc
ej blifwit upptäckt, nu war hon brännmärkt som tjuf, nu stulle
hon kllnste blifwa borttord, omtalad och hanad. Hwnd stulle
hon nu taga sig till: Arma flicka! Ej ett ögonblick tänkte hon
pä hwad Gud stulle tncka om detta. Hon tänkte bara pä hwlld
menniskorna stulle sttga. Hon kände ingcn ängcr öfwer sin
fynd, endast blugsel och wrede öfwcr att den blifwit upptäckt.
Ester mänga ängcstfulla tankar och allehanda plancr, bcslöt
hon att bekännll nllt och bcdjll om förlatelse samt bonfalla om
att heristapct wille halla hela saken hemlig och ej omtala den
för nagon. Detta gjorde hon ännu samma dag, men frun
förklarndc wredgad, att Ewll fkulle flytta den första nowembcr,
hon wille icke hafwa en tjuf i fitt hus.

Dä orlofsscdeln stullc ftrifwas, wille frun att der stulle
stä att Ewa war oärlig, men herr Björklund tyckte, ntt det
war straff nog att hon blef bortkörd och tillade:
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„Slrifwer jag nu att hon är oärlig, sä fär hon ju icke
mera tjenst. Ingen mennisia tager med afsigt en tjuf i sitt
hus."

„la, det är ocksä alldeles rättwist", sade frun; „hwarför
stall hon stjäla? Och det är orätt, att hennes förra husbonde
siref en falsi orlofssedel."

„Han siref, att hon är kunnig i matlagning och allehanda
snsslor, och det är ju sant", sade herr Björklund sirattande.

„la, men han siref ej att hon är oärlig, och deruti
gjorde han orätt, tn nu hafwa wi litat pä henne, och hon
har bestulit oss i tre ars tid. Nu kan jaa, ocksä förstä hwart
minä penningar tagit wägen. lag fick aldrig mera utgifterna
och intomsterna att passa ihop, men jaa, trodde att jaa, glömt
silifwa upp, eller missräknat mig."

„T>ct mä nu wara", sade herr Björklund, fom war en
godmodig man." Hon har bcdragit oss, och det är wisst mycket
illa, men jag kan omöjligen förderfwa hela hennes framtid och
säga hel« werlden, att hon är en tjuf. Hon skulle ju fwälta
ihjel pä det sättet. Lät mig se, sä här stall jag skrifwa: Ewa
Strandberg har tjenat hos mig frän den 1 nowember 1865
till den 1 noroember 1868 och är nu ledig frän min tjenst.

Fredrik Björklund.
Se sä, nu har jag hwarken berömt eller soitatat henne.

Nu mä andra äter sörsöka sin lncka och se bättre upp än wi
gjort."

Den unga frun, som sä bittert missräknat sig pä den
annars utmärkta tjenarinnan, war ej rätt nöjd, men da den
första wreden lagt sig, tänkte äfwen hon att det kanste war
för härdt att siicka en ung wärnlös flicka ut i wida werlden
med namn om sig att wara oärlig. Bäde herrn och frun
woro dessutom godhjertade nog att ickc omtala händelsen för
nägon, och sä gick Ewa ifran dem med „rena papper" och
kunde med upprätt panna söka sig tjenst hos hwem som helst.
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utan att nägon kunde ana att hon blifwit skild för stöld. Hade
hon nu insett sin snnd, sä hade denna hennes herrsknps godhct
möjligen kunnat lända henne till bättring och änger, men hon
insäg den ej, utan war endast glad öfwer att allt slutades sä
wäl. Wisst kände hon i afskedsstunden ett ögonblicks änger
öfwer att hon fä illa lönat sitt herrstaps wänlighet och för-
troende och fälde äfwen nägra tärar, men denna änger war
ej nog djup för att ästadkomma en werklig förbättring.

Ewa hade fätt en god plats hos en rik rusthällare i
samma socken och gladde sig öfwer att komma tillsammans
med flere andra kamrnter. Men rusthällarmor war en helt
annan wärdinna än den unga fru Björklund. Hon gick sjelf
öfwerallt, gaf ut mjöl och salt, tott och smör, hade kaffet och
sockret i lästä skrin och penningelädcm i godt förwar. Det
oaktadt war hon en mncket god matmor, bäde onisorgsfull och
wänlig mot sinä tjenare, men hon war ordentlig och sparsam,
war dessutom en gammal erfaren qwinna och hade haft tje-
nare af alla slag; hon wisstc att icke alla woro fullt pälitliga
och ansäg det ej wara rätt att ritsatta fattiga, okunniga men-
nistor för sä stora frestelscr. Naturligtwis gaf hon ändä, när
sa behöfdes, nycklarne ifrän sig och war cj onödigtwis miss-
tanksllm, men som hon hade god reda pä hwad som fanns i
hufet och förstod hwad soin borde gä at, war hon ej lätt att
bedraga. Det dröjde derföre ej länge innan hon märkte, att
den nya tjenarinnan war oärlig. Ewa hade ej blifwit wis
af ftadan, utan fä snart hon wäl fätt reda pa wanorna i hu-
set och lagt märke till hwar allting förwarades, började hon

tillegna fig ett och annat. Nu war hon dock mnc-
ket förfigtigarc an förr, ty hon insäg snart att rusthällarmor
ej war sä lätt att bedraga som den unga sorglösa fru Björk-
lund, men i stället litade hon pä att man, der det fanns flere
tjenare, lättare kunde skylla pä andra. När rusthällarmor
märkte att Ewa ej war pälitlig, gaf hon noga akt pä henne.
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och första gängen hon hade fäkra bewis, tallade hon flickan i
fitt rum och talade allwarsamt med henne. Ewa försökte som
wanligt ncka, men wärdinnan hade sä säkra bewis, att det ej
hjelpte. Dä gret hon och lofwade bättring, och wärdinnan
förlät henne gerna. „Du är ung ännu", sade hon, „om du
will, sä kan du bättra dig. Lyd nu mitt rad och war en är-
lig flicka, annars blir du en olncklig mennisia, tn stöld är en
stor snnd inför Gud och likasä lögnen."

Ewa lofwade allt och höll äfwen ut en tid, men da till-
fället kom, föll hon i sitt aamla fel igen. Nu började äfwen
de andra tjenarne marka detta och blcfwo förargade öfwer
att Ewa alltjcmt fköt fkulden pa dem. Ewa hade ofta bcrömt
sig öfwer att wara slickligare och finare an de andra; nu be-
talade de henne med hotclsen att upptäcka hwad de wisste för
husbondefolket. Da en tid förgätt, warnade wärdinnan Ewa
för andra gängen och sade: jag will i tid underrätta dig om
att rusthallaren alltid ger sannfärdiga orlofsfedlar ät sinä tje-
nare, tn han anser det för ett bedrägeri att göra annorlunda.
Lagger du ej af din owana att stjäla och Ijuga, sä skall det
stä i ditt betng, när du gär härifrän, det kan du lita pä.
Nu har jag warnat dig."

Ewa blef först mncket uppskramd häröfwer, men sedän
lugnadc hon sig och tänkte att det ej war sä farligt, hcnncs
sörcgaende husbönder hade icke Heller tolat nägonting om oär-
ligheten, fast de nog wisste derom. Till en tid nktade hon
sig wäl, men det räckte ej länge, och wid ärets slut blef hon
säledes stild sian sin tjenst pä rusthallet. Da husbonden gaf
henne orlofssedeln, frägade han: „kan du lasa skrifwet?"

„Nej, det kan jag ej", swarade Ewa trotsigt.
„Dä will jag läsa den för dig: Ewa Strandberg har

tjenat hos mig frän den soista novembcr 1868 till den första
nouember 1869. Derunder har hon ordentligt uppfylt sinä
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äligganden, är kunnig i matlagning, twätt och strylmng m. m.,
men ar oärlig och opälitlig. Karl Selander. Rusthällare."

Ewa hade blifwit bäde röd och blei under uppläfandct
af denna orloftsedel, nu brast hon ut i grät och ropade full
af wrede: „jag stall stämma rusthällarcn till tinget för en
fädan ofanning! Hwad är det för dumhrter ....när har
jag stulit ....när har jag ljugit ....har jag inte wa-
rit flitig och ordentlig hela äret, och wärdinnan har alltid
warit nöjd med mitt arbete, och till belöning fär jag nu en
sadan orlofsfedel,"

Nusthällaien swarade lugnt: werkeligen warit
bade flitig och ordentlig, och derför stär det äfwen omnämndt
i betyget, men du har ocksä warit oarlig och ljugit, oaktadt
man warnat och förmanat dig flere ganger. Och derför stär
äfwen det i betnget. Hwarför stulle jag omnämna dina för-
tjenster och fortina dina fel? Jag stulle ju göra mig delaktig
i din snnd och bedraga den husbonde, du härnäst kommer till.
Hwad det bettllffar, att du will stäiuma mig till tinget, sä
wet du att det fins bewis och wittnen emot dig, och du blefwe
blott uffentligt strassad för hustjufnad. Beflut hellre att hä-
danefter blifwa ärlig, sa kan ditt nasta bctng blifwa bättre."

„Ia", sade Ewa, nu mycket nedflagen, „hwem stall taga
mig i tjenst, när jag har en fadan orlofsscdel? Ack goda rust-
hallaren, gif mig en annan och war barmhertig!"

„?tej", fwarade husbonden allwarsamt, „min hustru fade
dig redan för lange fedan att jag alltid gifwer fannfärdiga or-
lofssedlar, fä att du wisste hwad du hadc att wänta. Du har
icke aflagt ditt fel, utan endast bjudit till att dölja det. 3tu
far du ocksä njuta frutten af det."

Det dröjde länge, innan Ewa kunde förmä sig att med
detta betyg föka en annan tjenst, mcn dä hösten nalkades,
mastc hon ändä försöka, om hon ej wille blifwa alldeles utan.
Hon gick frän gard till gärd, hon fiickade sin orlofsfedcl med
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postcn och genom bekanta, men alltid koni den tillbaka. Hwem
stulle wäga taga en oärlig, usannfärdig person i fin tjenst?
Slutligen kom den första nowember. Ewa packade sm lista
och gick bort frän rusthallet, utan att weta hwar hon nasta
natt stulle fa tak öfwer hufwudet. I hemsocknen war det alls
icke mera wärdt att försöka fä tjenst, tn hennes orlofssedel hade
blifwit lllst och omtalad pa sä mänga stallen och hon tnckte,
att hon i hwarje mötande persons blick läste ordet „tjuf", men
hon wille försöka pä i en af grannsocknarna, der hennes snster
war gift. Dit begaf hon sig nu. Redan pä gästgifweriet
derstlldes, som war i knrkobnn, blef hon tillfrägad om
hon ej wille taga tjenst, och antoa, med gladje anbudet, men
dä wärdinnan sick se orlofssedeln, sade hon kallt: „lasä, nej
tack, jag behöfwer dig ej. Pa ett sädant ställe som här behöfs
arligt folk, för jag ortar ej wara i redet bäde natt och dag,
och den cna fkall hafwa kaffe, den andra branwin, den tredje
nmt, och här är jemnt och ständigt penningar i omlopv nej,
här vassar du inte." Och sa war det hoppet sorbi. När Ewa
kom till närmaste stog, ref hon orlofssedeln i smä bitar och
utbrast grätande: „jag far fwälta ihjel, om jag längre gär
omkring med detta oluckliga papper." Men nu kom en ny
swarighet. Hwar och en frägade efter orlofssedel, och när Ewa
kom fram mcd den wanliga osanningen, att hon tapvat den,
slakade man pä hufwudet och wille ej tro det, och alltid war
det misstänkt, att hon lemnat sig sa utan tjenst ända till in
i nowember. Hon sick afslag öfwerallt. Slutligen kom hon

till fin fnster och beklagade sin nöd.
„Men huru har du dä lemuat dig sa der ända in va

frägade denna.
„lag har ej fatt plats."
„Hwad är det för prat! Du kan ju allting och är flink

och behändig."
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„la, det hjelper ej. Det fanns ingen ledig plats i war
hemsocken och ej i de twä grannsocknarna, derför kom jag hit
för att bedja dig hjelpa mig,"

"Näwäl, jag will försöka. Länsmannen är ogift och har
nu frän hösten stält upp eget hushäll; han har ännu icke fätt
hushallersla at sig, utan en madam har gätt der dagligen. Det
är wisst inte en passande plats för en fä ung flicka som du,
men du kan ju ej lefwa annars, och jag har gu'nä's ej nä-
gonting att dela med mig, för wära ätta fmä, de äro omätt-
liga fom fwalungar och mera nntta göra de just inte Heller,
Gud wälsigne dem! En nödfallsplats är det hos länsman
Brandt, men se till att du häller dig allwarsam der, och sök
dig bort med det första, det säger jag dig!"

Nedan följande dag gick Ewa med tungt hjerta till
länsmannen. Han war en ung, gladlynt man, och när Ewa
sade att hon tappat sin orlofssedel, skakade han stämtsamt pä
hufwudet och sade: aj, aj min flicka, det war en olncka; nu
kan man ju tro att den war sä dalig, att du ej täcks wisa den;
hos hwem tjenadc du senast?"

„tzos rusthällar Selander."
„Aha", skrattade länsmannen, „det är han som har för

»vana att alltid gifwa sanna orlofssedlar. la, da lär din wisst
warit god, ha, ha, ha! Nä, det är det samma, efter du kan
laga mat och jaa, ledsnat wid alla madammer, sä ma det gä.
Du är ocksä tillräckligt wacker för att passa till wärdinna i
ett ungkarlshushäll."

Ewa rodnade af harm wid dessa ord. Med all fin
oärlighet och lögnaktighet hade hon dock hittills warit en an-
ständig flicka och warit nastan litct stcl och tillbakadragen mot
unga man, sa att dessa sällan haft mod och lust att säga
henne dumma artigheter eller pä nägot sätt förnarma henne.
Hade icke nu den olyckliga orlofsscdeln warit, sä hade hon wid
dessa länsmannens ord genast wändt honom rnggen och gatt
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fin wag, men nu wagade hon ej. Hon hade intet annat än
hälften af sista ärets lön att lefwa af, och wintern stod för
dörren. Hon fick cj förfmä en fä förmänlig plats. Swaljande
fin hmm och blygfel, fwarade Ewa säledes, att hon siulle an-
taga platsen och begaf sig tillbaka till syftern för att hemta
sinä faker.

Det lif Ewa nu fick föra, war mncket beqwämt och be-
hagligt. Hushället war naturligtwis obetndligt, ungkarlswä-
ningen liten och lätt att halla i ordning och husbonden glad
och wänlig och alltid nöjd med hennes anordningar. Wäl
fanns allt mänga saker, hon hade fwärt att wänja sig wid, och
när hennes husbonde hade frammande hos sig, glada, öfwer-
dadiga ungherrar, hwilka flitigt anlitade toddnglasen, fick hon
lof att höra ord, hwilka i början kömmit henne bade att rodna
och blekna, mm fmäningom wande hon sig derwid och blef
likgiltig för allt sädant.

Det led mot hösten. Oktober mänad hade kömmit med
regn och storm. Länsmannen war ofta borta, och Ewa mar
ensam hemma. Hon hade blifwit mycket allwaisam pa senare
tider, säg nedflagen och orolig ut och gret manaa bittra tarar
i tnfthct. Annu för ett halft är sedän gick hon omkring stolt
och glad och förde sig som ett fint fruntimmer. Hon hade
allt mer och mer undwikit bekantstapen med granngärdarnes
tjenare och klädde sig sä sint och herrstapslikt som möjligt.
En liten guldring bar hon pä wenstra handens ringfinger,
och den hade hon ännu för en tid sedän betraktat med stolt-
het och glädje. Nu fälde hon mango, tarar öfwer den och
knöt stundom hardt den hand, pa hwillen ringen fatt.

En dag, dä husbonden mar hemma, tog Ewa en handduk
och begaf sig till det rum, der han satt och ftref, under före-
wändning att toria dammet, hwilket hon duck gjort redan en
gäng samma dag. Medan hon stilla sysslade härmed, kastade
hon da och dä en tankfull blick pä husbonden, som mar ifrigt
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snsselslltt wid bordet. Ewa tyltes hafwa nägonting att säga,
men hade swart att komma fram med det. Slutligen tog hon
mod till sig och sade med litet darrande röst:

„När ämnar herr Brandt taga ut lnsning!"
Husbonden wande sig hastigt om. „Hwad menar du?"
„lag frägade, när ni ämnar taga ut lnsning för ofs",

fwarade Ewa.
Hon stod framför honom med nedslagna ögon, och han

märkte, att hon blifwit blek och mager pi senare tider.
„Ni har lofwat gifta er med mig, herr Brandt", sade

hon och säg oroligt pä honom. „Det är nu tid pä att taga
ut lysning om ....om ....icke ....om jag icke stall
blifwa en olycklig menniska."

Herr Brandt steg häftigt upp. „Det är omöjligt, . . .

alldeles omöjligt ... jag är förlofwad ...det war ju bara
. ...det war ju ett, ett förfluget ord . . . du förstär .

."

„lag har er ring, herr Brandt och ert löfte", sade Ewa
med af tarar darrcmde stämma, „och jag trodde ert ord. Ni
maste, ni maste halla ert löfte! Om naara mänader stall jag
blifwa mor at ert barn."

Herr Brandt gick af och an med hastiga steg. „Det är
omöjligt! Du mäste genast lemna mitt hus jaa, är sedän
twä weckor föllofwad med prostens dotter, och fär hon eller
fadren höra ett ord om hwad här passerat, sa blir förlofnin-
gen biuten. Jag stall gifwa dig ett hederligt underhäll, sä
länge tills ....tills du äter blir i ständ att gä i tjenst, och
jag will göra allt hwad jaa, kan för dig. Se sa, Ewa, war
nu en förnuftig flicka och lät oss stiljas fom manner. Du kan
ju begripa, att jag inte kan gifta mig med dig, en obildad
sticka, hwars snster är gift med en af minä torpare. Jag
tycker du hade bort förstä det frän början."

Ewa stod stum och blek med ett förtwifladt uttrnck i
sitt anfigte.

47Cn sannfttrdin orlofsseoel.



Husbonden klappade henne pä azeln och fortfor: „du
har ju alltid warit sä wänlig mot mig, tjenat mig till min
fulla bclätenhet, inte will du göra mig olycklig och till en wisa
i hela socknen."

Vt en Ewa drog fig med afsky undan honom och utbrast
häftigt: „Io jag fkall göra er olycklig, fä olycklig fom Ni gjort
mig! Jag fkall veratta er brud hurudan Ni är. Hwad fkall
jag göra med penningar? Med dem kan jag ej köpa mitt goda
namn och min heder tillbaka."

„Ditt goda namn", fade herr Brandt föraltligt! „lag
fkulle kunna antlaga dig for hustjufnad, ty jaa, har ej warit
blind detta är, fast jag med affigt blundat för dina fmä
fnatterier, och jag wet nu äfwen, att du blifwit Md frän
rusthallar Selander för stöld. Om du alltsä ställer till en
brytning mellan min brud och mig, fä hjelper det dig föga,
tn jag kan inte gifta mig med en tjuf."

Ewa trykte händerna härdt emot sitt anfigte och lemnade
rummet utom fig af skam och smärta. Sedän hon reglat dör-
ren till fin lilla kammare, kastade hon fig pä knä wid fängen
och wred fina händer af ängest. Hon yttrade wisserligen: „o
Gud, o Gud", men kunde ej bcdja, ty bönen likafom Gud
war henne främmande; hon hade aldrig sökt honom, aldrig
känt behof af att närma fig honom, och fä olycklig hon än war
i denna stund, infäg hon inte Heller nu fin fynd. Hon tänkte
icke pä att hon brutit bäde mot fjette och fjunde budet, utan
tänkte endast pä att hon blifwit bedragen och att alla mennistor
fkulle fä meta att hon fallit. Hon bäfwade för framtiden.
Härifrän mäste hon bort, hon mille ej stanna en timme till
hos denne löftesbrytare. Hwart fkulle hon gä! Hwarmed fkulle
hon lefwa? Hwar fkulle hon gömma fin skam?

T>ä hon grätit sä en stund, steg hon upp och började
fkyndsamt packa ihop sinä saker. Da detta war gjordt, drog
hon ringen af singret, lade den pä bordet jemte nägra smä-
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faker, fom hon under ärets lopp hade fätt af fin husbonde,
och gick sedän fakta ut kökswägen, medtagande endast sä mncket
af sinä tillhörigheter, fom hon sjelf kunde bära. Hon stnrde
sinä steg till snsterns hem. Der hade hon pa senare tider
warit mycket sällan, emedan systern gjort henne förebraelser
för det att hon ej sökt fig en annan plats och ytterligare war-
nat henne för länsmannen. Nu emottogs hon ocksa gansta
snäft, och da systern sick wetll, att hon gatt bort frän läns-
mannen och hört huru det stod till, blef hon bäde ond och
ledsen och fade gratande: „fer du nu huru du stält till ät dig!
Sade jag icke det! Hwarför stulle du stanna der? Hwart stall
du nu tagll wägen?"

Ewa sade: „jag tänkte, att jag kunde fä stanna hos big
en tid och sola nägot slags arbete."

„la, för mig kunde du wäl fä det, du iir ju ändä min
köttsiiga syster, men fä nu fe hwad Anders sager, han är noga
i sädllna faker och sager, att wi fattiga ha intet annat an wärt
goda namn och rykte, och det fä wi wara aktsamma om."

Torparehustrun gissade rätt. Mr hennes man kom hem
och fick höra allt om Ewa, begaf han fig genast till länsman»
nen, och fedan han talat med denne och insett, att der intet
kunde uträttas, tog han Ewas lista med fig hem, spande fin
häst för en kärra, lnftade listan derpä och sade till hustrun:
„gör nu i ordning en bra wägkost ät din syster och stick en
tremark i hennes börs och tag sedän afsted af henne, ty hososs far hon ej stanna en dag. Alla weta att wi äro fattiga,
men ingen har annu wetat nägot ondt om oss. Din sliigt
stall icke draga skam öfwer oss Heller."

Der hjelpte intet. Ewa mäste fätta sig upp och resa
bort till en sorien nägra mii derifrän och helt närä Helsing-
fors, och sedän fwägern der skasfat henne rum hos ett fattigt
folk mot en billig hyra, lemnade han henne der med förma-
ning att läta dessa händelser wara en warning för framtiden
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och bad henne noga betänka sig pä att hädanefter lefwa sä,
att hon ej drog olycka öfwer sig och andra. Der satt nu Ewa
ensam i sin lilla tainmare pä en främmande ort med hjcrtat
fullt af sorg och manga tunga tankar. Ewa hade gätt bort
frän länsinansgärden med en ganska liten summa penningar,
tn största delen af sin ärslön, som hon tagit ut pä förhand,
hade hon anwändt till grannläter och fina klader, efter hon
trodde sig blifwa en herremansfru, och nägra penningar utöf-
wer den egentliga lönen kunde hon ej förmä sig att emottaga
af den man, som sä bedragit henne. Hon war wisserligen
gansta skicklig i hmarjehanda handarbetcn, äfwensum finare
twätt och strntning, men nägon särdeles stor inkomst hade hon
ej häraf. Bönderna betalade cndast en ringa pcnning för
fädant och behöfde det ej sä osta, och pä de kringliggcmde
herrgardarne hade de sinä bestämda twätterstor och sömmerstor,
hwilka de förut anwändt, och sädana funnos destutom i mängd
här pä orten. Säledcs fick Ewa för att kunna betala sin hyra,
wed och uppehalle, smäningom sälja det ena efter det andra
af fina tillhörigheter och ofta nog för underpris. Mr julen
kom, war hon sä utan penningar, och hcnnes lilla egendom
hade sä fmält ihop, att hon bcslöt wandra till Helsingfors för
att der söka bättre förtjenst. Hon walde nu ut ett par om-
gängar starka, goda lläder och sälde resten samt listan, uti
hwilken hon förwarat allt det hon egde. Sedän iklädde hon sig
den ena dragien, den andra ladc hon ihop till ett tnnte, och
sä tog hon afsked af sitt wärdsfolk, betalade resten af sin hnra
och wandrade till Helsingfors.

Sent en iskall mörk wintcrafton ankom hon trött, fjuk
och genomfrusen till en helt liten toja, nägra werst utom sta-
dens tullar. Der bodde en fattig, ensam gumma, som gjorde
qwastar och twagor samt bröt granris, hwilkct hon sedän pä.
en kalke förde till torget i Helsingfors för att säljas. Här
begärde Ewa nattqwarter, och sedän hon förtärt en kopp kaffe
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samt wärmt sig wid brasan, somnade hon tungt pä golfwet
inwid spiseln.

Den fattiga gamla gumman betraktade den främmande
med till hälftcn medlidsammll, till hälftcn misstäntsaunna blic-
kar, men som hon bodde wid stora landöwägcn, war hon wcm
wid att allt möjligt folk som färdades förbi wek in hos henne
för att lupa en kopp kaffe eller begära nattqwarter. Hon
släckte ocksä nu sin lilla lampa och lade sig lugnt till hwila.
I hela henncs torftiga stuga fanns ingeuting som kunde fresta
en tjuf, och den ftackars qwinnan som kömmit dit hade sett
sä lidande och olycklig ut, att hon säteri icke hade lust att
begä nägot brott. Följande morgon war den främmande sä
sjut, att hon ej kunde wandra widare, och innan nasta afton
inbröt, hade hon gifwit lifwet ät en liten gosse, mycket spad
och klen, fä att man knappt kunde märkä att han lefde. Nu
förgingo nägra weckor, under hwilten tid Ewa mäste stanna
hos den fattiga qwllstgumman till stort bek>)mmcr för denna,
som ej war säker pä huruwida den främmande kunde betala
för det beswär och de utgifter gumman haft för henne. En
förfigtig undersölning af knytet, som Eroa medfört, wisade dock
att der fanns bäde goda lläder och litet pcnningar. När Vwa
blifwit sä äterstäld, att hon kunde tänta pä att begifwa fig
bort, blef frägan hwad hon nu stulle företaga sig.

„Io", sade qwastgumman, „om hon ej wet annat rad
med sig, sä siall jag försöka staffa henne plats som mnma i
nägot battre hus i staden, men da far hon ocksä betala
mig wäl."

„Ia det stall jag wisst göra", sade Ewa, „men hwart
skall jag göra af med den här lilla stackaren?"

„Ia", sade qwastgumman betanksamt, „det äl nu det
waista. Skall jag halla honom, sa tan jag aldiig mera gä
till staden med minä qwastar, och da far Ni betala mig, sä
att jag tan lefwa den förtjensten förutan. Men jag är dess-
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utom gammat och orkar just inte mera med sädana der fkrik-
halfar, sä jag wet just inte om det ej more battre att fa ho-
nom till nägon i staden. Jag stall nu försöka nar jag gär
i morgon till torget."

Följande dag satt Ewa ensam med den lille gossen,
som skret nastan oupphörligt. Emellertid kom gumman mot
aftonen med det glada budstapet, att hon werkeligen fatt en
god plats hos ett ungt herrstap, som behöfde amma ät sitt
lilla nyfödda barn. För Ewas eget barn hade hon ej fätt
nägon plats, men hon skulle sjelf halla det tills widare, och
Ewa kunde nar hon kom till staden höra ät om en bättre
wärdarinna ät det. Ewa tackade gumman pä det hjertligaste,
lemnade henne resten af sinä penningar och lofwade med det
föista sticka mera samt begaf sig full af förhoppningar följande
morgon till staden. Hos det unga herrstapet blef hon wäl
behandlad och laide fig snart wärda det lilla barnet. Den
unga frun tyckte on: Ewas ordningssinne och berömde ofta
hennes sätt med barnet. Ewa äterfick snart under dessa lnck-
liga omstandigheter sitt förra glada lunne och litet öfwermo-
diga fatt. Snart hade hon förgätit de bittra stunder af qwal,
blngsel och ängest, hon genomlefwat, och kommo de nägon gäng
i hennes minne, flöt hon dcm förstrackt ät sidan och tänkte
barn pä huru bra hon nu hade det. Dä hon först kom till
sitt nuwarande herrstap, hade de frägat efter orlofsfedel, men
da Ewa undwikande swarade att hon de senaste tiderna bott
för sig sjelf, liito de saken wara, eftersom lalaren förklarade,
att hon war frisk och duglig till amma. En dag kom emel-
lertid en främmande tjensteflicka till köket, och Ewa igenkande
i henne en af fina förra kamrater hos rusthällar Selander.
Förstrackt öfwer att denna möjligen kunde yttra nägot om hen-
nes uppförande under den tid de tjenat tillsammans, styndade
Ewa in i barnkammaren, utan att ens helsa pä den främ-
mande. Flickan hade emellertid redan hunnit igenkänna Ewa
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och sade till frun, som kömmit till köket för att tala wid henne:
„lasä Ewa Strandberg är nu hos ett sa sint herrstap."
„Känner Ni henne?" frägade frun oroligt.
„Mä wäl det, fom tjenat ett helt är med henne i samma

gärd hos rusthällar Selander i T—. Det är en skön slyna,
stal fem mark frän rusthällarcns bordsläda och fknlde felct pä
mig, som alls inte warit i hela kammaren den dagen, utan
war ute pä höängen. Och sa hittades femmarken i hennes
klädningssicka. Men hon sick sin lön; rusthällnren gaf henne
betyg derefter." Frun blef obehagligt berörd af denna berät-
telfe, afskedade hastigt den främmande med förklaringen, att
hon ej behöfde nägon tjenarinna för tillfället och gick in till
sin man, der hon omtnlade hwad hon hört.

Mannen blef förflräckt. „Wi hafwa warit mncket oför-
sigtiga, som antagit en obekant person utan nägot slags or-
lofssedel."

„Men hon har uppfört sig sä wäl", sade den unga frnn
medlande, „och jag har hittills ej märkt nägon oärlighet.
Kansle den främmnnde qwinnan är en siende till henne och
endast wille stada henne."

„lag skall genaft flrifwa till rusthällar Selander. lag
har händelsewis hört talas om honom och wet att han är en
bra och hederlig karl. Säg emellertid ingenting ät Ewa utan
gif alt pä henne."

Frun gick i barnkammaren, der (swa sati hos det sof-
wande barnet, med ett, som frun tyckte, oroligt uttrnck i sinä
ögon. Hon sade dock ingenting, kysste endast sitt barn och gick
äter bort.

Nägon tid derpä, dä hcrrstapet en förmiddag warit ute
pä wisiter, hörde de wid hcmlomsten sitt lilla barn bitterligen
grätll och strika. Frun ftnndade till barnkammarcn och frä-
gade hwad som händt. Ewa förllarade, ntt barnet troli-
gen war hungrigt eller fömnigt, mcn det mille hwarken emot-
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taga föda cller somna. Tä det pa sicre timmar ej kundc fä
ro, efterstictades lälarcn. Han undersökte barnet, gjorde nog-
gnmna förfrägningar och sade slntligen: „barnet mäste hafwa
stött siss eller stadat sig pä nägot sätt."

Ewa förnekade det och sade att barnet sofwit lugnt, men
uppwaknat strikande. Lälnren afklädde barnet och undersökte
dess kropp. „Men det har ändä sallit", sade han. „Se här
en rödblä strimma twärs öfwer ryggraden och vä bakre delen
af hufwudet. Nekann nu genast, att du falt gossen."

Ncj, Ewa fornekade allt pä det bestämdaste, men säg
dock mncket uppfkalad ut. Nu inträdde toksan, en äldre, red-
bar person och sade: „jag trodde inte att Ewa lunde wara
sä gemen och neka till sitt fel, derför berattade jag ej genast
hwad jag wisste, men nu maste jag siiga, att dorren stod op-
pen till loket, medan hon fysslade med gossen och skrattande
pratade med mig, och i det samma fälde hon gossen twärs öf-
wer katelugnsdörren, wäl att han ej föll i elden."

Da kökslln gätt, aflagsnade sig herrn i hufet och äteikom
efter en stund med ett bref i handen. Han sade till Ewa:
„detta bref är frän rusthällar Selander iT— och lyder sa-
lunda: „Edert ärade bref af den 15 dennes har jag erhällit
och sknndar mig att beswara det. Ewa Strandberg har werke-
ligen tjenat hos mig ett är och mäste jag medgifwa, att jag
i hennes orlofssedel ansaa, mig styldig att, jemte det jag upp-
rutnade hennes förtjenster, äfwen tillägga att hon wisat sig
wara oärlig och opälitlig, men som det är möjligt att hon
sedän dess förbattrat sig, will jag ingalunda pästä, att hon
ännu förtjenar samma witsord." Detta swar pä minä for-
frägningar oin dig har jag redan nägra weckor haft i min
ego, men har ej melat göra nägot brut deraf, innan jag
sett huruwida du werkeligen förbattrat dig. Denna dagens
händelse har cmellertid wisat, att du ännu wandrar lögnens
och opälitlighctens wäg, säledes wilja mi ickc mera anförtro
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märt barn i din wärd, utan du är skild frän din tjenst.
Hade du bättrat dig, sä hade wi glömt dina forna fel och
behällit dig i wär tjenst."

Sä stod Ewa äter utan hem, utan utsigt till bergning
och mcd en dälig orlofsscdel, ty hcnncs senaste husbonde hade
följt rusthällar Sclanders cxempel och gifwit henne en sann-
färdig orlofssedel.

Hon tog nu sin tillflnlt till qwastgumman, dcls för att
gifwa henne de utlofwade penningarne, dcls för att hon icke
wisste, hwart hon skulle taga wägen. Qwastgumman blcf ond,
nar hon hörde, att Ewa mistat sin plats och wille wcta orsa-
ten dertill. Ewa swarade undwikande.

„la, da fär hon ocksä taga ungen pä rnggen och gä sin
wäg, men först stall jag hafwa bctalt för den har skrikwargen,
som gctt mig ro hwarten dag eller natt. Ett sä godt herrskap,
rikt hus och bara ett enda barn att stöta! Och sedän bara sig
sä ät att man blir stild efter nägra manader!"

Ewa gaf gumman de penni>:gar hon skulle hafwa och
öfwerraknade dereftcr resten. Det war en aansta ringa summa,
men det war dock nägot. Nisste hon blott hwad hon skulle
göra med barnct! Hon böjde sig öfwer waggan för att se pä
sin gosse. Han lua, med slutna ögon och hardt sammanpres-
sade läppar, blek och maaer, och det lilla bröstet rosslade tungt.

„Är han sjuk?" frägade Ewa och tänkte med en suck pä
det friskll rosiga barn hon dessa tider wärdat och huru sin och
ren dess bädd war mcd mjuka kuddar och warma siltar.

„Wisst ar han sjuk", swarade gunnnan wrcsigt, „hwad
har han annat warit sedän han blcf född."

Ewa upptog sakta och ömt den lille stackaren och lade
honom i sm fllnm. Han qwed sakta, öppnade ögonen och säg
pä henne med en underlig stum blick. Ewa satt hela aftonen
sä med den lille i sm fanm, och manaa taukar gingo gcnom
hennes sinne. Frestaren hwistadc: bäst wore om han sluppe
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allt elände och singe dö, dä wore du fri och kundc gä hwart
du mille. Vten den gode anden sade: i synd är han född,
och du är stulden till att han säg dagens ljus. T>ör han, sä
har du mördat honom, tn han dör af wanwärd. Du har icke
tagit reda pä huru han blifwit stott, och nu har du genom
ditt felsteg förlorat utsigt till bergning. Ewa säg med bäfwan
pä huru det lilla bröstet arbetade; de smä händerna lallnade,
och snart satt hon med ett litet lik i sinä armar. Hon kände
sig sä underbart kall och litgiltig och hade icke ens behof af
att fälla en tär. Vten nägra dagar dcrpä, dä den lilla listan
sänttes i jorden och hon säg grafwen fullas, greps hon af en
djup smärta, och hon kastade sig högt snyftande pä lnä, der
hon förblcf liggande ännu när dödgräfwaren och ett par asla-
dare gätt. Asunen af grafwen, de allwarliga orden wid jord-
fästningen, tankcn pä död och ewighet hade ändteligen brutit
det härda stalet kring hennes hjerta. Der hon nu läg, flöt
hela hennes förflutna lif förbi hennes själs ogon, och hon
kunde intet annat än halfhögt utbrista: „lag fattig syndig
mennista, som i synd bäde aflad och fodd är och jemwäl fe-
dan i alla minä lefnadsdagar ett snndigt lefwerne fört hafwer
. . .

." och sä läste hon hela snndabekännclsen till slut, dessa
ord som hou söndag cfter söndag tantlost upprepat i lyrtan
och som nu komnw som ett förtwiflans rop ur djupct af hcuncs
hjerta. Da hon slutat och just stulle resa sig upp, höide hon
steg inwid sig, och en hand lades warsamt pä hennes axel.
Hon wände sig om och igenkändc piesten, som jordfäst hennes
barn.

„Varnet war dig mncket tärt och det war swärt att för-
lora det?" frägade hau mildt, „,var det sä?"

„lag wet icke", swarade Ewa med af rörelse darrande
läppar, „jag tror icke att jag gret deröfwcr."

„Hwad är det dä, som sä djupt uppstakat dig, ty
jag ser att du lider. lag är Herrans tjenare; will du ej
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lätta ditt hjerta för mig? Mähända kan jag sinna ett Guds
ord, som tröstar dig, sä wida din sorg är „en sorg cfter Guds
sinne".

„lag är en olycklig, syndig mennista ....och jag
har haft motgängar . . .

."

„Kom, sätt dig här pä denna grafstcn och berätta mig
allt."

Ewa satte sig. Det war slutct af maj manad. Träna
begnntc löfwas och gräset grönsta, det war en mild ljuftig
afton, och här pä knrkogärden war det sä stilla och fridfullt.
Prestens wänliga ord hade gifwit hcnne mod att öppna sitt
hjerta, och hon bcrättade sanningsenligt allt, ända frän de för-
sta gänger hon gifwit efter för frestclsen att stjäla och ljuga
och huru hon fedan fortgätt pä snndcns wäg. Hon berättade
om den fannfärdiga orlofssedcln, och huru sedän den dagen
olyckan likasom rigtigt förföljt hennc. Hon bcrättade allt, ända
till barnets död och denna dag, dä hon borjat se sitt lif i en
helt nn dagcr.

Presten sade: „kan du nu ocksä se Guds singer i M
detta? Du säger att olyckan rigtigt förföljt dig, sedän du fick
den sannfärdiga orlofssedeln. Det är sant, mcn dcssa olyckor
hafwa alla warit en följd af ditt eget uppförande. Du hade
aldrig fätt ett sädant betyg, om du ej förtjenat det. Detta
hindrade dig sedän ifrän att fä plats hos nagon annan an en
person, hos hwilkcn en ung flicka aldrig bort stanna. Men
hade du nu sjelf uppfört dig wäl, sä hade du ända lunnat
börja ett nytt lif och framdelcs förtjenat ett bättre witsord.
Dock, det gjorde du ej, utan lät fäfänga och winningslystnad
locka dig ännu längre pä lastens wäg. Men icke ens nu lät
du warna dig af fjukdom, nöd och ängcst, utan när du kom
till bättre förhällanden, började du pä nytt med lögn och be-
drägcri. Slutligen mäste Gud päminna dig om att wi ej för
alltid stanna här pä jorden, för att wäcka upp dig ur dcnna
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syndenZ sömn och öppna ditt hjerta för ängern. Stöt nu icke
Guds fadershand ifrän dig, fom sä gerna will lcda dig, utan
fatta härdt i den och bed, bed om näd för Kristi stull och om
kraft att wnndra inför honom."

Ewa fatt med anfigtet gömdt i fina händer och gret
stilla. Efter en ftund fade presten: „Hwad tanker du nu före-
taga dig?"

„lag wet icke."
„Kan du icke gä tillbaka till rusthällarcn; du fade ju

att dc äro goda mcnnisior, de kanna dig och siola mähända
bättre tro pä din änger än främlingar, hwilka ätcr stola läsa
din däliga orlofssedel eller ocksä taga dig utan en fädan."

„Det blir grufligt swärt", sade Ewa och borttorkade sinä
tärar, „men jag will försöla det. Kanste fkola dc ännu hafwa
tälamod med mig. Wärst blir det att möta alla dem, som
tänt mig förut, men . . . hwad fortjenar jag annat!"

Ewa tog nu afsied af den gode prestcn, tackade för Hans
wanlighet och rad och började fin wandring hemat.

Dä hon med bäfwande hjerta nalkadcs rusthallet, det
war en wacker fommarafton, stannade hon en läng ftund ba-
kom hacken inwid rorten, innan hon wägade ga in. Det war
tnst och stilla pa gärden. Arbetarne hade ännu icke äterwandt
fran fina arbeten, och wardinnan fatt enfam pä trappan med
fin stickstrumpll. Ewa öppnade porien och gick langfamt öfwer
garden. Det dröjde naara ogonblick, innan wardinnan lande
igen den nu fä oleta, allwarfamma flickan, fom gätt ifrän dem
glad och frist med ett trotsigt uttryck i fitt wackra anfigte.
Ewa bercittade i korthet fina öden och fragade, om wardinnan
ännu en gang wille förföka med henne, sä stulle hon bjuda
till att blifwa en uättre mennista.

Den goda qwinmm hade under tärar afhört den sorgliga
berättelsen. Och da Ewa slutat, räckte hon henne handen och
sade hjertligt: „ett fel som du ängrat och afbedit will jag
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glömnm, och nu skall du börja frän början med Guds hjclv.
lag är fäker pä, att min man gerna räcker dig en hjelpsam
hand härtill. Nu under sommaren bchöfwa wi folk nog, sä
du kan stannll qwar." Dä rusthällaren kom hem och af fin
hustiu fick höra om Ewa, war han genast willig att emottaga
henne, tn han war icke nägon eläk man, fast han hade for sed
att gifwa fannfärdiga orlofssedlar. När det blef kändt i trak-
ten att Ewa äterkommit och det hwiskades om hwad hon upp-
lefwat under dessa är, fick hon lida mängen sned blick och försmad-
liga anspelningai. En och annan frägade huru Ewa hade lust
att ätcrkomma till en husbonde, fon, en gäng gifwit henne en
sä ful orlofsfedel. Men da swarade Ewa: „lanste kunde det
wara godt för mängen att höra ett sant ord om sig, men min
husbonde är ej eläk, han är en god uiennista." Ewa stannade
qwar hos rusthällaren i manaa är och ängrade aldrig att hon
följt prestcns räd. Hon war nu wärdinnans högra hand och
föitjcnadc allt förtroende de wisade henne.
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Dlllilil-Kiihtillll M'd.
I en liten dal, inwid en af Tawastlands wackraste sjöar

stod, för en längre tid tillbaka, en wälbnggd gärd, wittnande
om bäde wälständ och ordning. Äkrarne och ängarne der-
omkring woro wälsiötta, kreatnren feta och wackra, redslap och
bnggnader i godt slick, allt säg trefligt och bra ut och likwäl
bar gärden det sorgliga namnet „Kowa kohtalo", som bety-
der härdt öde. Ett namn betyder ju ej mnckct. En föregä-
cnde egare hade, mähända, gifwit det en egare for hwil-
ken det ej gätt sä wäl som det tncktes gä för den nuwarande.
Mcn när man äter betraktade de mennistor, som nu bebodde
det trefliga stället, mäste man owiltorligen tanka pä det sorg-
liga namnet och undra hwad det kunde wara, som gjorde att
sä wäl husbonden som wärdinnan, hwilka bäda ännu woro i
sin kraftfullllste älder, sägo betryckta och betungade ut som om
nägon stor sorg hwilade öfwer dem. Mannen, ehuru endast
nägra är öfwer 40, hade grasprängdt här och hustrun war
blek och mager. Te hade nägonting styggt i sin blick och
woro aldrig ute bland andra mennistor, sä wida de icke hade
nägot ärende. Aldrig säg man dem firatta eller siämta. De
gingo med tunga steg och nedböjdt hufwud och tncktes hafwa
endast en tanke: den tunga hopplösa sorgen som följde dem
är ut och är in. Man hade kunnat tro att de begätt nägot
swärt brott, men de hade wäxt upp i samma socken och all-
tid warit wäl ansedda, ehuru fattiga, och nägot ondt wisste



man ej om dem. En underlig händelse i deras lif hade wis-
serligen wäckt mycken nnfikcnhet, men menniskorna fingo aldrig
reda derpä, och den glömdes sedän. Mannen hade nemligen,
pä sjelfwa bröllopsdagen, lemnat fin brud och fin hemort och
mandrat bort, ingen wisste hwart. Men efter 15 är kom han
tillbaka och som det akta paret lefde stilla och arbetsamt, fli-
tigt besökte kyrlan, gingo till nattwarden och laste Guds ord,
kunde man icke Heller nn misstanka dem för nägot ondt, utan
de fingo wara i fred pä sitt ensliga lilla ställe. Naturligt-
wis kunde menniskorna ej lata bli att gissa bäde hit och dit,
men deras werkliga historia blef inte kand förr än längt efter
deras död. Och denna historia will jag nu berätta.

Den rike bonden pä Isotalo hade upptagit en liten tig-
garflicka som egen dotter. Det war ett wackert lifligt barn
och gjorde sig fnart omtyckt af hela gärdens foll. Till och
med den gamle rotgubben, som satt wid spiseln och spjelkte
pertor, mäste smäle, nar den öfwerdadiga Alina fpelade ho-
nom nägot spiatt. Hennes egen mor hade, sedän dottren blef
sä wäl försörjd, upphört att tigga och bodde nu, tillsammans
med en annan fattig gumma, i en liten badstuga, nägra werst
sian Isotalo. Hon fick fpänad om wintrarne, och om somiarne
hjelpte hon till pä äkrar och ängar sä hon lefde temmeligen
bekmnmerfritt. Emellanat kom hon äfwen till Isotalo för att
helsa pä sitt barn, men ehuru hon der blef wänligt emottagen
och fick bäde kaffe och mat, satt hon wanligen med händerna
i kors i famnen, waggade sig fram och tillbaka, gret och jem-
rade sig och tycktes läsa böner och walsignelser för sig sjelf.
Den glada Alina hade först i början grätit med utan att weta
hwarföre, men fnart ledsnade hon wid det, och sä snart hon,
pä märdinnans befallning, framsatt maten för modren, fprang
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hon ut igen för att leka eller stuta sinä snlä susslor. Isotalo
wardinnan war en duglig och förstandig qminna och sa rik
hon war, arbetade hon flitigt och larde fin fosterdotter det
samma. Dä Alina war omkring femton är gammal, städslade
Isotalo en ny drang, en ung gosse som afwen warit foster-
barn, men hos en fattig qwinnn, som, när han blef aldre, ma-
ste lata honom gä i tjenst. Den unge Ananias hade blifwit
hittad under en buste wid allmänna landswägen, en söndags-
morgon, da folkct wandrade till kuikan. Den fattiga gum-
man, som föist hört Hans skrik, hade sjelf flera barn der hemma,
men hon ömkade sig öftuer den arme, tog honom i sin famn
och bar honom till kyrkan. Der berättade hon för presten
hwad som händt, presten lat lysa i flere lnrkor on: det upp-
hittade barnet, men da man icke kunde fä reda pä hwems det
war, blef det döpt, tn det war hclt fpadt, och famma gumma,
som hittat det, beslöt att behälla det. Ananias wäxte upp till
en hurtig och flink gosse och gjorde fnart nntta för sig. Nu
kom han da, som salldt, i tjenst till Isotalo. Han stannade
der i fem ars tid. Husbonden ansäg honom för en stadig
och pälitlig nnglinn, och behandlade honom som en son. Under
tiden hade Alina haft en mangd friare, tn hon war bäde wac-
ler och glad, och husbonden hade lofwat Mnka henne ett litet
godt hemman till hemgift famt ett präktigt utstnre. Men
friarne fingo korgen, den ena efter den andra. Alina skrat-
tade och fade, att hon icke hade nägon haft med giftermäl och
derwid blef det. Stundom war hon dock allwarsam, ja till
och med litet sorgfen, men det gick öfwer igen. En dag hade
hon äter bortwisat en friare, en ung rik hemmansegare. Da
frägade fosterfadren slutligen litet haftigt hwad hon da wän-
tade pä, efter en af fockens rikaste tartar icke dugde ät henne.
Hon war nu tjugu ar gammal och saledes icke mera nägon
barnunge. Alina blef röd fom ett fmultron och smog sig ha-
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stigt ut ur stugan och in i mjölkkammaren, der fostcrmodren
war sysselsatt med kerning.

„Hwad är det nu?" frägade wardinnan wänligt, „äng-
rar du dig redan för det du slickade bort Uotila Heikki?"

„Nej", swarade Alina hastigt, „men jag tncker sä illa
wara . . . far är sa ledsen öfwer att jag ej tog honom . . .

jag will icke alls gifta mig! . . . ." Och nu brast hon ut
i bitter grät.

„stära barn", sade wardinnan lugnande, „grät inte sä
onödiga tärar! Far grälar litet) men han will icke twinga
dig. (5n gang skall du wäl gifta dig, men du hinncr ju med
det ännu. Torka nu dina tarar och gä till bodan efter salt
ät mig. Smöret är strax färdigt, och jag will siynda mig
för att fä kernmjölk till middagen."

Alinas tärar torkades, men den glada minen mille ej
konnna tillbaka. Hon steg dock och gick till bodan. Pä
gärden mötte hon Ananias, som med räfsan pa axeln kom
fran höängen. Alina fknndade med nedslagna ögon förbi ho-
nom, men han gick langsamt cfter och stälde sig i boddörrcn
medan hon tog saltet.

„Du har grätit, Alina", sade han. „Är det fant att
. . . att en friare warit här igen?"

„Warit och farit", swaiade flickan med bortwändt ansigtc.
Ananias hovpade öfwer den höga trösteln och stod wid

henncs sida. „Alina", sade han allwarsamt och wänligt, „jag
har nu Hällit af dig i fem ars tid . . . Om jag gär till
Rnssland eller Swerige och försöker samla penningar ....
will du wänta pä mig och sedän . . . sedän blifwa min Hu-
ftru?"

„Ia det will jag", swarade stickan och rackte honom
handen.

I det samma hördes aibetsfolkets röster der ute, de lommo
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fran höängen. Ananias styndade till ftallet, och Alina sprang
in med saltet.

„Länge drojde du ocksä", sade wärduman, da den unga
siickan kom in, men hon hade tnappt kastat en blick pa fin
fosterdottcrs ansigte, förrän hon utbrast:
„Hwad är det nu da?! Du är da en rigtig aprildag, bäst
du gräter sä strattar du."

Alina stäldc saltkaret pa bänken och stod djupt rodnande
framfor wärdinnan. „Mor", sade hon, „Ananias will gifta
sig mcd mig."

„lasä, det är derföre du fkickat bort alla friarc?"
„Sä är det."
„M ja", sade modren betänksamt, „fä nu fe hwad far

säger till det. Ananias är en fattig dräng."
„Han fkall fara till Rnssland eller Swerige och samla

penningar", styndade Alina att inwända.
„la, ja det tan räcka i tio är."
„Hwad gör det?"
„Och under tiden blir du gammat."
„Hwad gör det?"
„Hm, wi fa se."
„Är han inte bättre än alla de andra, n:or, är han

inte? Han är sä god, sä siitig . . . . far tncker om honom."
„ÄH ja, som dräng."
„Tala om det for honom, kara, kara mor, jag tors

inte!"
„lag skall göra det. Men du wet, war äldste son, som

en gang stall fä Isotalo, har friat till dig och du wille inte."
„Nar jag tyckte om Ananias", swarade Alina fakta och

petade förlägen pä halsdulssnibben.
„M wi fä se. Skynda dig nu och ställ gröten pä bor-

det. Jag kommer strax."
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Da wärdinnan pa eftermiddagen, sedän folket äter gätt
till höängen, försigtigt kom fram med sitt kinkiga ärende, blef
h"n helt förwanad öfwer att mannen ej war sä obenägen som
hon trott.

„Se pä den lilla markattan", utbrast han skrattande,
„wär Jonas wille hon inte hafwa och Uotila Heikki fick gä
säsom wänga andra före honom, men den der fattiga dräng-
pojken duger."

„Han ämnar fara till Nnssland ellcr Swerige pä ar-
lietsförtjenst."

„Hwad är det för prat! lag har ju lofwat ett hem-
man ät Alina, och det skall hon fä. Ilola der wid sjön ar
nu till salu, det är ej stort, men kommer en sadan karl som Ana-
nias dit, sä arbetar han upp det till ett af de basta i socken.
Den lilla skatan har mera förstand an jag trodde. Ananias
är en sä bra gosse som nägon."

„Bara en dräng ar han", sade wardinnan.
„Ia wisst, men hon har ocksa warit en tiggarsticka, och

sä snart de blifwit wigda, är Ananias hemmansegare."
„Det är sant."
Om aftonen, det war just en wacker fredagsafton i luli

mänad, dä folket, efter qwallswarden, ämnade begifwa sig till
den andra stugan för att gä till hwila, fade husbonden:
„stanna qwar Ananias!"

Den unge mannen, fom trodde, att husbonden wille
tala med honom om morgondagens arbete, säg upp.

„Mi will du tagll ut lysning?"
Ananias stod blek och förskräckt framför sin husbonde.

Han kunde icke begripa hwad det siulle betnda. Den stackars
gossen kastade en hastig blick pä Alina som med glödande kin-
der stod och bet i ena hörnet af sin halsduk.

„Min fosterdotter har fagt, att du will gifta dig med
henne", fortfor Isotalo wänligt.
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„lag har ingenting", stammade Ananias, „först mäste
M - -

-"

„Hör pä, min gosfe", fade husbonden och klauuade ho-
nom pä axeln, „om du will lofwa mig att wara lika nyktcr,
arbetsam och sparsam som hittills, sä behöfwer du resa hwar-
ken hit cller dit. Jag stänker Alina ett hemman, och der kan
en ordentlig karl icke allenast slä fig ut, utan till och med blifwa
rik. Lofwar du?"

„Ack, husbonde, hwarföre fkulle jag ej lofwa! Ni är sä
god . . . jag har ej förtjenat . . ."

„Du har i fcm ärs tid warit den bästa tjenare", sade
husbonden allwarligt; „Alina har warit mig kär som en egen
dotter, jag gifwer henne trnggt i din wärd. Se fä,
tagen nu hwarandra i hand. I föndag lnses det för förfta
gängen, och tredje lysningsdagen star ert bröllop. Och ännu
en fak. Jag täl inte att man ftall säga det minsta ord om
er till ondo, derföre far Alina i morgon till min fwägerfka,
Helkala wärdinnan, och ni fer inte hwarandra förrän pä brol-
lopsdagen."

De unga woio nöjoa härmed, och sä gick hwar och en
till hwila.

Hela detta samtal hade ähörts af gärdens öfriga folk,
som i den öppna dörren och i förstugan nyfiket ftannat för
att lyssna. Den stora nnheten spred fig fäledes snart wida
omkring och kom äfwen till det lilla pörtet, der Alinas mor
bodde. Gumman lag fwärt fjuk i nervfeber och stöttes af den
fattiga qwinnan, som bodde tillfammans med henne. Dä den
fjuka fick höra, att Ananias och Alina fkulle gifta fig, satte
hon fig upp och ropade: „nej, nej, nej, nej! Det fär icke fle!
. . . Gud i himmelen, det fär icke ske!"

„Se sä, war nu tnft, kara Maja", lugnade henne den
andra, „Ananias är ju en fa bra gosfe och . .

."
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„Nej, nej", ropade den sjuka, „lat mig gä till dem ...

sticka efter Alina . . . ack, herre Gud! ... jag blir galen!
. .

." och den arma föll tillbaka i fin bädd under full nrsel.
„Hon är litet högfärdig af sig", mumlade stöterstan me-

dan hon fakta sysslade i stugan, „hon stulle gerna welat hafwa
Isotalo sonen eller Uotila Heitti till mag, men det gär icke
alltid som man will. Och jag tncker hon kunde wara nöjd
med som det är."

Emellertid nrade den sjuka oupphörligt, kastade sig af
och an i bädden och talade obegripliga ord. Nagra dagar
före bröllopet waknade hon efter en läng flummer och war
dä fä matt, att hon knappt förmädde tala. Da hon legat en
stund, märkte hon att kamraten, gamla Greta, ocksä lag i
sin säng.

~Hör du", sade hon, „har jag drömt att .
. . att . ..

Alina stulle gifta sig .
. . med Ananias?"

„Nej, nog är det fant", fwarade Greta.
„Herre Gud, herre Gud! Hwad stall jag nu göra?

Skynda dig, Greta! Gä, bed Alina komma hit genast! Fort,
fort, de aro wäl ej gifta ännu?"

„Nej, det äro de ej, men i söndag blir bröllopet!"
„Redan i söndag! Gä fort och bed Alina komma hit!',
„Du pratar, kara 3)iaja", sade Greta matt, „Alina är

i andra ändan af socken pa Helkala, och jag är sä sjuk, att jag
trodde jag stulle dii i natt. Jag har fätt nervfebern, jag med
. . . Ligg stilla du och tacka Gud för dm dotter. Isotalo
ger dem Ilola hemman och det är ej alla dagar tiggarungar
fä sadan hemgift."

Maja wände sig mot wäggen och gret förtwiflad. Derpä
steg hon upp och försökte gä, men strax inwid sängen föll
hon ned afswimmad. Dä hon äter kom till sig, hörde hon
Greta tala obegripliga ord och förstod att denna yrade. Hon
lude sig äter ned i bädden och tänkte: „kanste nägon kommer
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och ser till ofs, arma, dä kan jag ännu sticka efter Alina eller
Ananias." Men ingen kom. Pä Isotalo woro alla syssel-
satta med bröllopstillrustningar. Wärdinnan hade lofwat Greta
god betalning, om hon stötte Maja ordentligt, hade dessutom
skickat dem mjölk, kaffe och matwaror till flera dagar och
wisstc ingenting om att äfwen Greta insjuknat. Pörtet lag
temmeligen enstaka, alla menniskor woro ute pä sinä höängar
dagen igenom, och ingen räkade besöla de stackars sjuka. Da
söndagsmorgonen kom och ingen mennista infunnit sig, steg
Maja upv, klädde sig med stor möda, tog en kapp i handen
och stapplade ut ur stugan. Hon slapade sig längsamt framät
till en liten stig, som gick genom skogen rakt till Isotalo, och
roandrade steg for steg under fuckar och tärar. Dä hon köm-
mit ett stvcke, niäste hon lägga sig ned och hwila. Solen sken
warmt, flugorna surrade muntert och träden susade fakta. Den
trötta wllndrerskan sluinrade snart sott pä den warma ljungen.
Dä hon waknade, for hon förfkrackt upp och kastade en blick
pä folen, det mäste wara närä pä middagstid. Mätte hon bara
ej komma för sent! Hon roandrade äter fakta och stapplande
framät. Ändtcligen stod hon wio Ifotalo trappan. Ingen
mennista suntes pä gärdcn, men dörren till den stora helge-
dagsstugan stod halföppen, och der inne stod follet tätt packadt,
helgdagsklädda och tyfta. Just dä den stackars Maja steg öf-
wer trösteln, hörde hon presten högt och klart fäga „amen".
Förfamlingen stulle just, tyst för sig sjelf läsa wälsignelsen, dä
ett förfärligt skri genljod i stugan. Alla wände sig emot dör-
ren, brudparet reste fig hastigt och det blef ett forl och prat,
rop pä hjelp och bcklaganden. Warden och wärdinnan trangde
fig genom hopen och funno Alinas mor, hwilken de trodde
ligga sjuk i sitt pdrte, fanslös pä golfwet. Wärdinnan lät
strax dära ut henne till en stor sroal boda pä gärden, der
hon lades i en god oäds, och Alina fkickades efter. Den unga
bruden stod förfkrackt och grätande wid den dödsbleka modrens
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sang och wisste ej hwad hon stulle göra, Wärdinnan och nä-
gra cmdra qwinnor hcmtade matten och ättika och försokte fä
den sanslösa till lifs. Slutligen öppnade hon ögonen. Da
hcnnes blick föll pa den unga dottren i bruddrägt med wig-
selringen pä fingret, började hon äter jemra fig och ropade
att alla stulle gä ut och brudvaret stanna hos henne. Dä
Ananias inträdde och dörren blifwit stängd, lastade sig den
sjuka pä knä pä golfwet, lnftade händerna i höjden och utbrast:
„wet ni hwad ni gjort! Gud förbarme fig öfwer mig, anna
snndare! . . . wet ni hwad ni gjort? I ären fyfkon!"

Den starke unge mannen sjönk ned pä en bänk säsom
träffad af ästan, och bruden stod blek och förskräckt utan att
rätt första hwad hon stulle tro och tanka.

Nägra minuter förflöto, under huulten tid man endast
hörde den gamla qwinnans snnftningar och jemmerrov.

Dä reste sig Ananias, grep henne med ett kraftigt tag
i fkuldrorna, skakade henne häftigt och sade med wildt stir-
rande ögon: „Verätta . . . betann genast, förbannade .

.
."

„Ti>st, tyst", utbrast qwinnan, „jag är ju din mor!"
Den unge mannens händer sjönko ned och han satte sig

äter blek och stum.
„lag will ju allt bekänna", jemrade sig den gamla, „jag

är en förtavpad, fördömd warelse . . . jag hai ju aldrig haft
en glad dag sedän dess ...du blef född nägra mänader ef-
ter din fars död . . . jag war da pa tiggarefärd i en främ-
mande socken .

. . fattiga hade wi alltid warit, men nai din
far dog, sa blef allt slut ... En sommardag, du war da
tre weckor gammal, odöpt och ingenstädes strifwen ännu . . .

kom frestaren . . . och jag lade dig under en buste wid wä-
gen der knrkfolket stulle gä fram . . . Sedän styndade jag
bort, allt widare och widare utan att wika in nägonstädes.
Twa ai fenare blef Alina född ...ett snndens barn är
hon .

. . Men hon blef upptagen pa Isotalo .
.

. Det war
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nog en lncka .
.

. men samwetsqwalen gnagade mig förfär-
ligt! Sä fick jag höra, att du blifwit funnen och lefde och
hade det bra, och dä tnckte jag att allt war bra . . . men
hwarje gäng jag säg min dotter, lommo famwctsqwalen igcn
och jag tänkte . . . kanste hade jag kunnat arbcta for honom.
Men jag wägade icke tala om det för nägon. Sä koin du
till Isotalo. Jag war glad öfwer att du fick ett sä godt ställe.
Aldrig, aldrig, aldrig kow jag att tanka pä att ni kunde. . .

att ni stulle ...äh herre Gud, herre Gud! Ingen har ta-
iat om er . . . det gick sä hastigt ...och jag war sä sjnt
. . . jag wille ju sticka Greta, men hon war ocksä sjuk och
jag wagade ej säga hwad det war ...och jag arma, för-
tappadc warelse!" Och äter kastade hon sig pä golfwet, talande
förwirrade ord och stirrande mildt omkring sig.

Alina skyndade nu fram, lnftade sm olyckliga mor i sän-
gen och försötte tala wänliga, lugnande ord till henne.

„Ved presten komma till mig", hwislade den sjuka slut-
ligen.

Alina finndade upp till stugan och framförde mcd bäf-
mande läppar sitt ärende. Vten da presten trädde fram till
bädden, förnmdde den sjuka ej snga annat än: „jag ängrar,
jag ängrar". Presten lutade sig ned öfwer henne och sade hög-
tidligt: „den sm snnd ängrar och afbeder, honom warder för-
lätet". Den sjuka hopknäppte sinä händer, rörde sakta sinä
läppar och war död. Presten läste en bön öfwer henne och
tillslöt hennes ögon. Derpa wände han sig om och betml-
tade det unga paret han npss sammanwigt. Bruden lag snpf-
tande pa knä wid fängen och mannen fatt som förstenad pa
bänken med härdt sammanbitna läppar och knutna händer. Dä
ingendera tycktes wara böjd for att meddela sig eller bcrätta
hwad som händt, gick presten äter stilla ut.

Ananias satt emellertid stum och orörlig qwar. Slutli-
gen restc han sig, räckte hnnden ät Alina och sade: „nu gär
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jag. Kcmske wi inte mera rakas här pä jorden, men det mä-
ste fke."

„Du gär?" frägade den unga bruden fakta.
„la, hwad kan jag annat!" fwarade han bittert. „Äkta

makar kunna wi ej wnra . . . och huru det stär till lunna
wi ej fäga . . . ät nägon mennifka. Jag gär till Ryssland
pä arbete . .

. om jag nägon gäng kommer tillbaka . . . ulir
det först efter manaa är . . . dä wi kunna rakas som . . .

snskon .
. . Guds förbannclse ..."

„Ananias, Ananias!" bad Alina grätande.
„Näwäl matte Gud wälsigna dig till ewig tid och

läta oss rakas i himmclen farwäl!"
Han gick med stadiga steg ut ur bodan.
Bröllopsfolket stod här och der i grupper, dels i stugan,

dels pä gärden. En förstämning hade kömmit öfwer alla, man
hwistade finsemcllan och undrndc hwarförc brudparet dröjde fä
länge hos den fjuka. Vianne hon war döende? Hwarföre
fkulle hon fläpa sig hit fä fjuk hon war? Hon hade fakert i
nrseln begifwit sig af hcmifrän, Äiu fyntcs Ananias. De
omringade honom för att fräga huru det stod till der inne,
men han gick förbi dem tyst med nedflagna ögon och tog wa-
gen till prostgärden.

Dctta berättades för wärdinnan. Hon styndadc till bo-
dan. Der sait Alina blek med Heta, torra ögon wid sm mors
dödsbädd.

„Hwar är Ananias?" frägade fostermodren.
„Norta."
„Hwad fäger du? Swara mig? Kommer han ej till-

baka?"
..Nej!"
„Har du förlorat förständet, flicka? Hwad bctydcr det?"
Den unga qwinnan fäg upp pä sin fostermor med en

förtwiflad blick. „lag kan intet berätta . . ack, fräga mig icke!"
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bad hon. „Han har gatt . . . lanste kommer han aldrig till-
baka . . . min mor, min mor, min mor!"

Isotalo wärdinnan stnndade upp till stugan hon for-
stod intet af allt detta. Hon ocrättade for fin man och pie-

sten hwad hon hört, Alina blef inkallad, men fwarade ingen-
ting annat än det hon fagt fostennodren. Slutligen bad hon
ängestfullt: „fräga mig icke jag kan andä icke swara
lät mig fara till Ilola der wi stulle bo, och kanste tanste
kommer Ananias tillbaka."

Här war intet att gora. Gästerna sutto tysta och för-
stämda omkring det rikliga middagsbordet, bruden war blek
och stum, brudgummen hade gätt sin wäg och swärmodren läg
lik i gärden, det war ett bcdröfligt bröllop. Strax efter mid-
dagen reste gästerna bort och bruden fördes till Ilola der allt
redan war i ordning, det wackra utstnret i kistor och fkäp, hoet
i ladorna, matwaror i bodarna, kreaturen pä bete, och en dug-
tig ung piga stod rodiindad och glad i förstugudorren. Dä
schästärran torde upp pä gärden och Alina säg sig omkring
pä de nybnggda, trcfliga husen, sade hon: „Ilola! Nej
Kowa-kohtalo stall gärden Heta, det passar bättre."

I flera weckor talade man om ingenting annat än denna
underbara händelse. Sä glömdes den. Alina hade emeller-
tid blifwit förwandlad frän en glad, öfwerdädig sticka till en
allwarsam, förständig qwinna. Hon tog sin en farbror till
sig, en fattig, men duglig och arbetsam man, som stötte gär-
den tillfammans med pigan och en oränggosse. Sjelf arbe-
tade den unga wärdinnan som en träl frän solens uppgäng
till dess nedgäng. Nien aldrig säg man henne ute ibland
mennistor, utom i kyrkan. Sä förfloto femton är. Dä äter-
wände Ananias. Han säg ut som en 60 ärs man med böjd
rygg och gräsprängdt här. Stilla inträdde han i stugan en
sommarafton, och der stannade han sedän. Farbrodrcn lemnade
gärden igen, och Ananias öfwertog sjelf maiden om hemmanet.
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Allt gick dem wäl i händerna, men som sagdti den stora, hopp-
lösa sorgen hwilade öfwer dem som ett tungt swart moln.
Drängen och pigan berättade, att husbonden och wiirdinnan
alltid talade höfligt och wänligt till hwarandra, men att det
war mncket tnst och stilla i huset. En dag kom Alina hem
frän byn. Hon war mycket hjclpsam mot alla sjuka och fat-
tiga och hade just nu befökt en ung moder som dött och lem-
uat efter sig flera smä barn i största armod. ~lag tänkte",
sade Alina tmeksamt, ~om wi kunde taga det nngsta till oss,
det roore en hjelp för fadrcn, och wi aro rita." „la, tag
det gerna", swarade mannen stilla. Sä kom den lille Johan-
nes till sitt nya hem. Mennistorna tyckte att den lille gossen
haft en märkwärdigt god lycka, ty troligen skulle han ärfwa
sinä fosterföräldrar, hwilka icke hade egna barn. Kowa-kohtalo
hette gärden cmellcrtid numera, men den lille fostersonen täntte
wifst icke pä det sorgliga namnet och wisste icke cns att den
förut Hetat Ilola. Da Johannes skulle konfirmeras, följdes
han till knrtan af sinä fosterföräldrar. Efter gudötjcnstens
slut, dä foltet redan började skingra sig pä wägar och stigar,
stodo en man och en qwinna i fakristian och bädo om ett en-
skildt samtal med piesten. Det war Ananias och Alina. De
stannade der en god stund, men da de kommo ut derifrän,
woro deras anfigten fom förklarade. De tnäböjde ännu en
gang wid altaret i den tomma lyrlan och foro sedän hem med
sä lätta hjertan som dc ej haft pä 39 är. Det swarta mol-
net war borta och den tunga bördnn aflyftad.
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Den lllljudne giistrn.
Midt inne i djupaste ödemarken af Gwois kronostog

stod en gäng en liten briftfällig koja, bebodd af en fattig enkä
och he.mes twä fmä barn. Om fommaren fanns ett potatis-
land och en liten trekantig jordbit besädd med rofwor pä stu-
gans folfida, men rundt omkring stod tallstogen hög och djup,
och marken war betäckt med ljung fä längt ögat kunde nä,
Frän kojans enda lilla fönster kunde man fe en liten sjö,
omgifwen af fumpiga stränder bewäxta med getpors och tran-
bär. Här lefde den fattiga enkan ensam med sinä barn bäde
winter och fommar och lifnärde sig dels med fuanad och näf-
werarbeten, dels genom att i byar och större gärdar hjelpa
till wid fkörd och höbergning. Dä modren war borta, ofta
ändll frän soluppgängen till fent pä natten, woro barnen ensamma
hemma. De lekte om wintern i stugan, om fommaren i flo-
gen, plockade tranbär om waren och lingon om hösten och
woro förnöjda och glada fmä barn. Stundom hände det att mor
war fä längt borta, att hon ej kunde komma hem till natten.
Dä ftöt den förständiga lilla Lena klinkan för dörren, fa fnart
det blef mörlt, fläckte elden i fpiseln och kröp upp pä den
warma ugnen med fin lille bror. Sedän de der förtart fin
härda brödbit, läste de fin aftonbön och fomnade lugnt.

En sadan natt, Lena kunde dä wara ätta är gammal
och Thomas fem är, waknade barnen af att dörren häftigt
rycktes upp och en kall windpust jemte en störtfjö' af regn ru-



sade in i den lilla lojun. Förskräckta och yrwalna satte dc
sig upp och stirrade ut i morlret.

„Fins har ingen menniska? Tänd genast upp eld",
ropade en grof, hes röst.

Lena kröp darrande ned och trcfwade sig fram till fpi-
seln, der hon i aslan letade upp nägra ännu glödande 101,
bläste pä dem och mcd tillhjelp af nägra spänor och litct torr
ljung snart sick clden att brinna. Nu säg hon sig omlring
och upptäckte, till sin förfäran, en storwäxt, staggig larl, llädd
i fänglläder, stä midt pä golfwet, betraltande hcnne med bi-
ster blick under de bustiga ögonbrnncn. Den lilla flickan hop-
knäppte owillorligt sinä magra smä händcr och säg bönfallande
upp till den främmande. Hon hade just för nägra dagar sedän
hört sin mor tala om att en fange rymt frän Tawastehus
hälte, och som det den tiden war mncket wanligt att tjufwar
och förrymda fängar togo fin tillflnlt till dessa ödemarler,
war barnet walbelant med alla historier om dcsse olncklige
och lande äfwcn till fängllädernas utseende.

„Nä", sade sängen, „tag hit mat nu genast och stä ej
der och gapa, jng är hungrig som en warg och ater upp dig
sjelf, om du ej hcmtar fram det bästa huset förmär."

Lena steg upp pä bänlcn och nedtog frän en hnlla twä
brödlalor, en stentallril mcd nägra kalla potäter samt litet
slllt i en näfwcrrifwa och stälde alltfammans pä bordet.

„Är dctta allt?" röt den främmande med barst stämma.
„Ia", swarade den lilla sakta.
Fängen säg sig omlring i stugan, undersölte hnllan, det

olasta stäpet, halinen i sangen, men fann intct. „Har ni in-
gen frägade han misstäntsamt.

„Nej", swarade flickan. „Har fanns wisst en medan
far lefde, men den war sä gammal att den ramlade on:lull,
och moi har ej haft räd att bpgga upp en annan. Men mor
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säger att det behöfs inte Heller, för att allt det wi ega rnms
nog här i stugan."

Den främmande hade satt sig wid bordet och slukade
med glupsthet den enkla maten. „Hwar sins din fars lläder."

„De aro länge sedän sälda för bröd", swarade barnet
enkelt.

„Ären I dä sä fattiga?"
„la. Men mor säger, att wi mäste tacka Gud för det

goda han gifwit oss. Det sins mänga som ej hafwa tat öf-
wer hufwudet, och det hafwa dock wi. Och sä är mor frisk,
hon arbetar."

„Kasta meill wed pä elden, jag är wät som en hund
och genomfrusen. Hwarföre hafwen I bara skräp och stickor,
när m bor midt inne i skogen?"

„Wi bo pä kronomark", swarade siickan snusförnuftigt,
„och hafwa ej lof att taga annat iin torra grenar och sädant
sträp som sallit ned."

„UH, jag förstär, stogwaktcn bor näin?" sade sängen
med en oiolig blick.

„Nej, längt härifrän, men mor säger att Guds öga
ser oss."

Fängen kastade en skngg blick pä det lilla, ostnldiga an-
sigtct framför honom. Flickan säg huiu den ena brödbiten
efter den andra förswann, och dä allt war slut, till och med
saltet i rifwan, brast hon ut i bitter grät.

„Hwad är det nu?" frägade sängen.
„Ack", snnftade Lena, „jag gräter för att all maten är

siut. Moi trodde att den stulle räcka ät oss ännu nägra da-
gar, och nu har jag ej ens frukost ät lille Thomas."

Det war som om den sista brödbiten fastnat i fängens
hals, han sade med mildare röst än hittills: „potäter har ni
wäl den här tiden pä äret?"
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„Nej, de fröso bort, och mor har fatt en kappe da och
da för arbete."

„Näwäl", sade sangen och tog fram en blank silfwerslant
ur sin ficka, „här fär du betalt för maten. För detta mark-
stycke kan mor köpa mncket mera än jag nu ätit i afton. Det
är den sista jag eger, men det är det samma, det fins wäl
rikare gärdar der jag med bättre samwete kan taga för intet."

„Ack nej!" utbrast den lilla flickan och lade skyndsamt
silfwerpenningen tillbaka i fängens hand, „mncket hellre swälta
mi än mi wilja taga er sista penning. Gud föder fäglarna
under himmelen, han stall ej glömma ofs, och ni far icte stjäla
mera, han skall föda ocksä er, det är jag miss pä."

Den staile mannen stod dairande framför den lilla stic-
kan. Nu höjde han sin knutna hand, skakade den och sade:
„jag skall icke stjäla mera, om jag ock skalldö!" Derpa
lastade han sig ned pä bänken, gömde ansigtet i sinä händer
och brast ut i wäldsamma snuftningar. Hapen och willrädig
stod den lilla Lena framför honom. Plötsligt reste sig sangen,
lade sin grofwa hand pä barnets hufwud och sade, med af rö-
relse darrande stämma: „helsa din mor frän stortjufwen Turma
och säg henne, att om hon kan lära er att blifwa lika ärliga,
siitiga och gudfruktiga fom hon sjelf är, sä . . sä . . . behöf-
wer hon aldrig fä den hjertesorgen att se sin sun i jern och
fängklader. Farwal!" Han gick, men stannade wid dörren, tug
upp den söndriga klinkan, ratade ut spiken och slog in den
igen. „Stäng nu dörren, mitt barn", sade han wänligt, ~och
somna sedän i Guds namn."

Nya underbara känslor rörde sig i den arme mannens
bröst, dä han äter stod der ute i den kolmörka natten i det is-
källä höstregnet. Han stälde sig under det utskjutande taket
och lutadc sig mot wäggen för att öfwertänka hwad han nu
skulle göra. Han hade i siera dygn irrat fredlös i stogar och
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ödemarler, gätt wilse i de stora mossarne och warit närä att
druntna i karren, frusit, hungrat och lidit.

Han hade nog insett att i denna usta koja ej kunde fin-
nas penningar, men hade beflutit att atminstone stilla sm hun-
ger här och siassa sig nägra kläder för att sedän kunna waga
sig ut ur fkogarne till bebodda trakter. Da hade det lilla
barnets ostuld, förtröstan och allwarliga ord underbait gripit
Hans förhärdade hjerta, och tanken pä den fattiga modrens flit
och tlllamod, gudsfruktan och goda lärdomar stod för honom
som ett anklllgllnde famwete, och en dunkel önskan att ej mera
behöfwa stjala och mörda rörde sig inom honom. Dä hörde
han den lilla flickans röst helt tydligt genom den öppna glug-
gen i wäggen. ~Thomas sofwer du redan? Lätom oss ännu
en gang läsa wär aftonbön, sä äro wi icke fä rädda. Tack,
gode Gud, för att du bewarat oss för rysliga tjufwar och onda
mennistor! Gis oss ater bröd och lät oss ej hungra! Nälsigna
den stackars sängen och hjelu honom att halla sitt löfte, föd
honom fäsom du födde profeten Elias i öknen." Sedän läste
hon ~fader war", och da hon kom till de orden: „förlat oss
wära stulder sasom ock wi sörläte dem oss stnldige äro och in-
led oss icke i frestelse", sjönk den stackars brottslingen pä knii,
lutade sitt hufwud mot den wäta marken och bad med af hjer-
tans grund under det tärarne strömmade ned öfwer Hans kin-
der, icke mera bittra och häftiga som der inne i stugan, utan
milda och walgörande som ett sommarregn.

78 Den objudne gasten.



Smeben Kummallinen.
Uti Sywäranta by bodde en sträddare som hade en enda

son, Johannes. Denne siulle lära sig fadrens handtwerk, men
tycktes hafwa hwarken lust eller fallenhet derför. En underlig
pojke war han, och Kopparstina i bnn hade spatt, att han siulle
blifwa nägonting märkwardigt. Da han föddes, det war pä
wärwintern, hade en hel mängd gummor samlat sig utanför
skräddarens badstuga, der de ifrigt rädgjorde om hwad som
borde göras, tn rnktet gick, att sträddarmor fatt en dödfödd
gosse. Medan man nu der ute pratade hit och dit och föreflog
an det ena, an det andra medlet att fä gossen till lifs, rörde
sig den mangbetroddll och siickliga Kopparstina der inne med
wanlig sakerhet och tog sinä matt och steg utan ett ögonblicks
twekan. I sitt lilla sirin, der hon förwarade kopphorn, kopp-
nxa, diwerse salwor och medicin, hade hon ett stycke linne, som
war taget ur en stendöds swcpning. Dcrifrän ref hon en li-
ten bit, antllnde den wid ett brinnande ljus, stöpt af lamtalg,
och medan hon mumlade nägra obegripliga ord, höll hon den
brinnande lappen under näsan pä barnet, som af den besta rö-
ten genast började nysä och waknade till lifs med ett gällt
siri. Strax derpä blef den lille tillbörligen badad och lindad,
och nu öppnades ändteligen dörren som hittills warit stängd,
och in strömmade de nnfikna gummorna för att se och lnckön-
sta.

„Nä, han lefwer ju", sade en.



„la, hwarfore siulle han inte lefwa?" swarade Koppar-
stina hwasst och säg pa den som talat med sinä glittrande smä
swarta ögon. "Nog blir det karl af honom och en markwär-
dig kllil blir det, sanna minä ord."

,Märlwärdig? Huru sä? Hwaraf wet ni det?"
„lag wet det nu bara", swarade Kovparstina hemlig-

hetsfullt.

Det war icke utan att man icke wäntade fig fä fe na-
gonting mnrkwärdigt hos den uppwäxande gossen, men ingen-
ting kunde upptackas, utom att han war en owanligt tnst och
stillsam gosse, som, för det mesta, gick med nedflagna ögon eller
satt uppkrupen pä en stor sten bakom ftuguwäggen och fundc-
rade eller ritade bord och bänkar fulla med allehanda figurer.
Katekesen lärde han fig snart, och dä han kom öfwer nagon
bok eller tidning, läste han afwen den frän perm till perm,
men snnälen bchagade honom icke. Dä fadren satte arbetet i
Hans hand, sndde han sä balwandt och fä längsamt som moj-
ligt, och dä fadren pä en stund lemnade rummet, hovpade gossen
ut genom fönstret och wandrade till stogs eller kröp upp pä
den kara stenen, drog upp knäna, lutade hakan mot dem och
funderade. Bäde strnk och hannor hade han fätt i riklig mängd,
men det wille ej hjclpa. En dag dä fadren äter gralat pä
honom, fade gossen:

„Det tjenar till ingenting, far, att ni will hafwa mig till
siräddare, det blir jag ändä aldrig."

„Hwad stall det dä blifwa af dig, dm gökunge?" frä-
gade fadren i wredesmod.

"Det wet jag inte, men lät mig gä i skola och och
rita, sä tror jag att jag kan blifwa nägonting dugligt."
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„lasä, herre stullc du blifwa? Och se din far öfwer azeln?
Se här nälen och snringen, su nu ihop fodret till den här är-
men cller skall jag wisa dig hwar din herre sitter."

Gossen bet ihop tändcrna, han tnckte sig wara nastan
för stor för att grata och satte sig lndigt va bordct. „Och jag
skall ändä blifwa nägonting", tänkte han inom sig, medan ta-
rarne mot Hans wilja droppade ned pä arbetet.

Slutligen öppnade skräddarmor en dag sitt hjerta för
Kopparstina och bcklagade sig öfwer gossens motsträfwighct.

~Kan ni inte läsa nägonting öfwer honom, sä att han
kunde fä mera lust för yrket eller ätminstone böja Hans en-
wisa sinne?"

„Om jag kan!" utbrast Kopparstina, „jag kunde fä hela
byns karlar, bäde gamla och unga, till sträddare om jag blott
wille, men . . . .

"

„Na, herre Gud, Stina, fä gör nu dä cdra konster; ni
wet nog att mncket har jag inte, men nog skall Kalle sn er
stoppade kofta till allra först om jag ock slall stä bakom ho-
nom med ugnsopan, och inte en penni skall det kosta er."

„Nänä, nänä, lät nu en mennista tala! Först skall man
räkna ut om han är bestämd till skräddare "

„Bcstämd?! . . . ."

„la, inte äi dct allas lott att blifwa siräddare fast
de nog aro bra karlar ockfä. Wi skola räkna ut det först."

„Kom hem till ofs da", bad skräddarmor, „de äro nu
bada hos nämdemans och su."

Skräddarmor stälde kaffcpannan pä eldcn, och Kopparstina
radade sinä kort pä bordet.

„Det är nu sn som det är . . ." sade hon fundersamt,
„här är en swart karl i wägen för den saken ...det kan
gä . . . mcn . . . hm, ja . . . det är som jaa. säger . . . .
nägot är i wägen ... Har ni nägon af Hans nnttjade
stjortor här?"
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„10, här är cn."

„Godt. Har ni redan lagt tlarning i kaffet?,,
~Nej."
„Häll dä en tär hit i koppen. Fins här inte nägon

af de nälar han brukat sy mcd'^"
„10, här är en."
„Godt, lät mig nu wara cn stund här i fred, och sedän

stola wi se."
Kopparstina tog skjortan, nälen och kaffckoppen och stängde

in sig i den lilla kammarcn bakom stugan.
Om en stnnd kom hon tillbaka och sade: „nä, om han

inte nu fär skräddarlustcn pa sig, sa far han den aldrig."
„Det war nu rigtigt wäl, kara Etina, kom nu och taa,

er en kovp kaffe."
„la, tact, det kan nog behöfwaZ. Mitt bästa har jag

gjort, men jag säger pä förhand, nägot är i wägen soin är
starkare än jag. Blir han inte siräddare, sä är det ej mitt fel,
men da blir han nagonting annat."

Hwad det nu war som war starkare än Kopparstina har
man aldrig fätt weta, men säkert är, att sträddarlusten ej wille
konnna. ?tär Johannes war ungefär 15 är gammal, utwer-
kade han sig tillätelse af föräldrarne att fä gä i lära hos bn-
smeden. Fadren, som war trött och utledsen wid att gräla
och förmana, gaf sitt samtycke dertill, och sä blef Johannes
smed. Det war wisserligen ej det han drömt om och hoppats
pä, men det war ändä bättre än sträddare, tyckte gossen.
„Och jag stall ändä en gäng blifwa nägonting", tänkte han
under det han dref bläsbälgen, hamrade pä med släggan i
handen eller bar kol till smedjan. Dä han hade en ledig
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stund, dref han omkring med handerna i fickorna och fnnde-
rade som förut eller ritade sigurer pä brädstumpar, wäggar
och dörrar. Egentligen war mästaren ej särdeles nöjd med
fin lärpojke. Gossen war drumlig och tankspridd och hade
dessutom alla möjliga besnnnerliga ideer. Vland annat wille
han alltid anbringa sirater och ornamenter pä äfwen de si>.,-
plaste fater, och fich han ej göra det, fä fiulle han a minstone
sirifwa aratalet och smedens initialer pä nxhammaren eller pä
nägot ställe af plogbillen eller fpaden.

En afton satt Johannes pä en föndrig tunna i hörnet
af fmedjan och stirrade pä glöden i asjan. Mästaren hade
flutat arbetet för dagcn och gätt in i stugan. Johannes grudb-
lade som wanligt pä hwad han fiulle göra för ntt „blifwa
nägonting". Plötsligt sprang han upp: „lag ftall samla pcn-
ningar och wandra till Helsingfors", utropade han helt högt.
„T>er mäste wäl sinnas nägon utwäg för mig."

Fiän denna dag blef han mera flitig och läraitig. Mä-
staren kunde fmänmgom anförtro hono,n swärare arbeten och
lät honom äfwen fira ut dem nägon gäng om han ock strat-
tade at sädana onödigheter. Johannes hade aldrig anförtrott
nägon sinä framtidsplaner, men är efter är arbetade han för
att sätta dem i werket. Litet penningar hade han wäl sanilat,
men alltid stod der nägot i wägen för Hans Helsingforswandring.
Och fa kom det ett streck öfwer hela räkningen. Smedcn hade
en dotter, en ftorwäxt, rödhärig flicka, som raskt och behändigt
stötte fin fars hushäll och war lika fiicklig i wnfstolen fom
wid fmörkernan och bukbordet. Johannes hade alltid i hem-
lighet beundrat den dugtiga flickan och med saktmodighet för-
dragit hennes stickord och ätlöje, tn den drömmande, underlige
gossen war lika litet förstadd af henne som af nägon annan
i bnn. Slutligen fann han, att han borde gifta fig, och det med
Katrina. Katrina hade wisserligen mängen gäng bäde bannat
honom för Hans lätja och strattat ät Hans ideer och besnn-
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nerligheter, men huru det war, kände hon fig ändä litet rörd
af den unge fmedens blyga lärlek och gaf honom sitt „ja".
3Nästaren brummade litet öfwer den faken. Han war ej fä
fäker pa att Johannes kunde föda hustru och barn, men Ka-
trina förklamde twärfäkert, att det nog fkulle gä. Johannes
flulle aibeta i fadrens smedja och tillsammans med honom, och
hemmet war ju färdigt, tn naturligtwis ftulle de bo hos fa-
dren. Sä gaf den gamlc med fig. Johannes lilla sparoenning
gick ät att köpa en grann fidendlik ät fästmon och nna kläder
at fig sjclf famt en del nna fmedwerltug och litet husgeräd.
Wisst drog han en fuck af faknad dä han gaf ut den fista
penningen, ty nu kunde det ju ej blifwa nägot af wandringen
till Helsingfors, men fä hade han ju Katrina, han flulle blifwa
en dugtig fmed och ingenting annat. Kort efter dottrens gif-
termäl dog den gamle smeden, och de unga singo ärfwa sä wäl
smcdjan mcd alla werktug säfoin ock stugan med nllt hwad
der fanns. Det war en rätt god början och en dugtigarc
karl hade ftätt fig rätt wäl, men Johannes hade äter kömmit
in i fina funderingar. Hustrun bannude och forargade fig,
bönderne hotade att wanda fig till nägon annan fmed, dä de
aldrig fingo fina arbeten färdiga i riittan tid, men intet hjelptc.
Stundom, dä Katrina warit alltför högljudd och hänfull, fmög
fig Johannes till den gamla söndriga tunnan i fmedjan och
tänkte: „dumt att jag gifte mig; nu hade jaa, kunnat wara i
Helsingfors och hade kunnat blifwa nägonting."

(5n dag sade Katrina: „här bo wi alldeles wid lands-
wagen och kunde hafwa god förtjenst äfwen af resande, om du
bara wore karl att arbeta, och fä tundc du sätta upp en fknlt
pa wär port fom det brukas i ftäder."

Ten godmodige manncn log. Han hade ofta hört att
folk kallade honom nnderlig, och nägra dagar derpä, dä folket
um morgoncn kom i rorelse, sägo de en nnmälad ftylt öfwer
fmcdcns port. Ter stod: „S>ncden Kummallinen" (underlig).
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Man bäde skrattade derät och undrade derpä, och Katrina war
bäde ledsen och flat, men stnlten stod qwar.

En ilar och wacker sommarafton stod Johannes wid sitt
städ och reparerade ett söndrigt las, ty han war skicklig i alle-
handa sinare arbeten ocksä. Dä stack Kopparstina sitt hufwud
genom dörröppningen och sade belätet: „nä, nu har jag hem-
tat dig en pojke."

Johannes blef stäende med läset i den ena handen och
filen i den andra.

„Ia ja", fortfor Kopparstina, „kom du bara och se pä
honom."

Johannes bortlade tantfull sinä werktyg och följde den
gamla till badstugan.

Gansia rigtigt. Der lag en liten warelse och sof i en
perttorg, och just da den unge fadren böjde sig ned för att se
pä honom, slog han upp ett par stora, mörka ögon och strackte
fram en liten mager knytnäfwe.

„Här är nu bin lärpojke", skrattade Kopparstina.
„Nej!" utbrast Johannes högtidligt, ett ljus gick upp

för honom. „Smed skall han inte blifwa ....han skall
blifwa nagonting stort."

„Ia wisst, ja wisst", sade Kopparstina inställsamt, men
frän lafwen hördes en försmädlig fnysning:

„Vara han blir en arbetsam och dugtig karl, sä är smed-
yrkct lika bra som nägot annat."

„Det är alldeles sant", medgaf Stina, genast färdig att
halla äfwen med andra parien. „Men ser du, Katrina, det är sä
underligt här i werlden, emellanät blir smedcns son skomakare och
skräddare«s son smed, soni det gick med Johannes till excmpel."

„la, han som skulle blifwa nagonting märkwärdigt", sade
Kristina försmädligt. „Det war ju ni, Stina, som förutfade det."

„Ia det gjorde jag, och wi fä se ännu. I alla fall är
han nu en bra smed och sä har han en son . . .

."
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„Nä, nog slllll jag halla sonen till arbete, det lofwar
jag", sade Katrina med eftertrnck.

Under detta samtal satt Johannes stilla wid den lille
piltens bädd och täntte pä huru den lilla handen skulle waxa
stor och halla i blnertsstiftet och skrifpennan, huru han stulle
gä i stola och blifwa en stor man och förwerkliga fadrens alla
drömmar och franitidsplaner. Äten dertill bchöfdes penningar,
och den unge smeden styndade till sin smedja med en hast soin
om dessa penningar behöfts redan i morgondag. Han arbe-
tade hela den ljusa sommarnatten i ända, och folket fade att
„den onde farit i fmeden", men en och annan förständig men-
nista sade: „han har ju nu fätt en son och tänler derföre hä-
danefter blifwa arbetsammare."

Sä fäg det werkeligen ut. Dct fanns icke mera nägon
tid öfrig för funderingar. Vläsbälgen och fläggan hördes da-
gen om, ja stundom fent in pä natten, och arbete fanns i of-
weiflöd. Wid dcnna tid bnggdes en stor herrgärd i närheten,
och fmeveu Kunnnallinen, fom blifwit kand för sitt fina och
wackra arbete, fick en mängd las, gängjern, handtag, ledstän-
ger och hundrade andra saker att förfärdiga. Mennistorna ta-
lade om att Johannes bort blifwa rit pä allt detta, men allt
gick han i sinä gamla stitna klader, och hustrun knotade öfwer att
hon fick fa litet penningar. , Ingen wisste af en liten statt,
fom läg nedgräfd i hörnet af smedjan och fom war amnad ät
den lille sonen till flolhjelp.

Den lille Bertel waxte upo. Han war mörklockig och
fwartögd fom fadren och ett stillfamt tankfullt barn. Sä fnart
han kunde röra fig pä egen hand, kröp han öfwer den sotiga
tröskeln i smedjan och fatt der hclt tust och snäll pä golfwct
betraltande gnistorna i äsjan och lelande mcd slagg och jern-
bitar. Dä modren hade ,nucket att göra och stundom tilltaladc
den lille mcd haro röft, fmög han fig gerna till den mildc,
tyste fadren och tycktcs finna fig fa wäl i Hans fällflap. Huru
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manaa tankar tänktc icke Johannes mcdcm han flitigt swängde
sin slägga, da och da kastande en blick pä sin gossc! Bertel
hadc fätt en bror och en snster, smä linhäriga, feta och buller-
samina krabater, men dem tycktes Johannes knappt märkä.
Han lefde och arbctadc endast för den äldste sonen, han som
„sinllc blifwa nägonting". Wisserligen mäste han nu, da hus-
hallet blifwit störrc, gifwa mcra pcnningar 5t hustrun, men
alltid fann nngon dcl af inkomsten wäg till gropen i smcdjan.

Nid fcx ars äldcr kunde Bertel rcdan läsa rent i bok
och bchjelpligen strifwa fina bokstäfwer. Huru stolt war icke
fadren ofwer Hans kunstavcr! Han stulle hclt fäkcrt blifwa
nägonting stort.

Ncj! Hans Kana pä jordcn blef hclt kort, ty men-
niskan spär och Gud rär. En swär halssjukdom gjorde helt
hastigt slut pä alla förhoppningar, och inom tre dygn läg den
lille Bertel kall och blek i sin lista. Den stackars fadren satt
stum och sorgscn der bredwid, Dä han eftcr bcgrafningen äter
pätog sin arbetsrock och gick ned i smcdjan, satte han sig pä
den gamla tnnnan i hörnet, gömdc ansigtet i sinä händer och
gret bittert.

Tre eller fnra fniä linluggar tittade dä och dä nnfiket
in genom dörren, men drogo sig äter fkuggt tillbaka. Te woro
Hans cgna barn, mcn dem brpdde han sig ej om. Det war
ju Bertel fom stulle blifwa nägot, och nu läg han i grafwens
djup och alla förhoppningar mcd honom.

Katrina börjadc äter blifwa bekymrad för sm man. All
arbctslust war förswunnen. Den gamla hotelscn att nngon
annan smcd stulle anlitas hördcs änyo, och bristen börjadc blifwa
kttnbar i hemmct. De fnra fmä munnarne behöfde nmt och
förtjensten war ringa. Huftrun bannnde och gret, och för en
dag eller twä kunde Johannes gripa sig an igen, men den
rntta arbetslusten war borta, Eincllanät, dä nödcn stod närä,
gick Johannes till den lilla gropen i hörnct och tog spadcn i
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hand för att gräfwa upp fiatten och lemna den till hushällct,,
men sä hade han ändä icke hjerta dertill.

En dag kom han till smedjan och blef stäende framfor
en ny släde, under hwars medar han just ftulle lägga jern.

„Hwem har gjort detta!" utbrast han högt och stirrade
pä nägra figurer ritade med ett kol eller ett fotigt finger pä
den omälade slädens baksida.

Ingen swarade, tu smedjan war tom och Johannes märkte
icke en liten pys, som darrande krupit bakom den gamla tun-
nan och nu satt tyst som ett möss af fruktan för fadrens wrede.
Smcden betraktade nogare sigurerna pä släden. De woro
wisserligen mncket ofulltomligt ritade, men man kunde tydligcn
märkä, att det slulle föreställa hjul och slrufwar och allehanda
tillbehör till nägot jordbruksrcdfkap som Johannes nnligen
haft att reparera. Han sknndade in i stugan.

„Har nägon warit i smedjan. Hwem har ritat pä den
nya släden?" frägade han ifrigt.

Barnen, som förestälde sig att fadren war mnckct ond,
tego försträmda och stodo med fingrarne i munncn framfor
honom, men hustrun swarade wresigt: „nä det är wäl ej sä
farligt, det kan ju twättas bort och dessutom skall den wäl
mälas."

Smcden gick tillbaka till smedjan. T>ä säg han sin cgcn
lille son, den sjuärige Simon, stä framför släden. ifrigt suotta
pä de ritade figurerna och sedän försöta torka bort dem med
sin lilla sotiga sijorta.

„Är det du som ritat detta?" frägade fadren med upp-
rörd stamma.

„Slä mig inte!" bad gossen med gräten i haisen, „jag,
förföker ju att troätta bort det."

„Men är det du som ritat det?"
„la."
Den lycklige fadren tog sin lille gosse i famnen och lnf-
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tade honom högt upp. „Du är det sälcdes?! Du med
Guds hjelp! Wäl att jag ej bortgifwit fiatten."

Och nu „for den onde i fmeden för andra gängen", fä-som folk fade. Johannes arbetade rastlöst, och hwarken Hans
hnstru eller kunder behöfde mera beklaga fig öfwer honom.

Femton är senare stannade en sijutslarra litanför s,ne-
den Kummallinens port. En ung sintklädd herreman hoppade
ur och gick in i stugan. S°m en löpeld gick ryktet i bnn, att
smedens son, ingeniören, kömmit hem för att helsa pä sinä
föräldrar. Snart samlades en hop nnfitna gummor och barn
pä bngatan och gärden, och de djerfwaste trängde fig ända in
i helgedagsstugan.

Der säg nuförtiden betndligt bättre ut än i forna ti-
der. Det hade gätt allt bättre och bättre för smeden stummal-
linen. Han hade putfat upp den gamla stugan, bnggt nägra
rum till och fätt en större fmedja. Ingeniören hade redan
länge haft fitt eget rum dä han stundom befökt hemmet. Tid
efter annan sände han bäde penningar och gäfwor till föräl-
drar och snslon.

Dä nu den gamle fadren satt bredwid det rödmälade
bordet i helgedagsstugan och förnöjd betraktade sonen med det
bredll bröstet, de tjocka ljufa lockarne och de glada blä ögonen
och hörde pä huru denne lifligt berättade om sinä arbeten i
Helsingfors, sin utritesresa, till hwillen han fätt stipendium,
och llllt emellanät, för att tydliggöra sinä bestrifningar, ritade
allehanda märkwärdiga saker för fadrcn, da kom Johannes sä
wäl ihäg sinä egna drömmar och förhoppningar och tänkte:
„Gud har fort allt till ett godt flut!"

Men midt emot smedcns port satt pä sin tröskel i sol-
skenet den ganila Kopparstina och underhöll grannarne med be-
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rättelser om huru hon wisste allt detta förut och huru hon
Mid spätt att det skulle blifwll nagot stort af fmedens fon.

„Men det war ju om smeden sjclf du sade ntt han
skulle blifwll nägot märkwnrdigt", inwände en gumma.

„Ia", swarade Stina fyndigt, gar spädomen i
andra led, ända till barn och barnnbnrn. Vien nog wisste
jag det förut."
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Mlltnig M lurdnglll.
Bonden Mikael Naksyrjä wnr en hedcrlig, arbctsam och

ointnnksam man, men hade ett styft och enwist sinne, som
gjorde, att han sä wäl ute som hemma war mera fruktad an
älstad. Han och Hans hnstru hade haft en hel skara barn,
iitaf hwilka dock dc äldsta redan woro gifta och bortflyttadc,
Nu stotte han gärden tillika med sin hustru och en dräng och
holl äfwen sinä twenne unga dottrar, af hwilka den ena ännu
war nastan ett barn, samt sin cnda son, en tolfärig gosse, till
härdt arbete. Hnsbondens strnnghet och befallcmdc sätt war
tändt mida omkring, och derfure bcriittades, mcd stort nöjc, hi-
ftorien om huru han cn gang blef „stutad", da han wille hafwa
lördagen till söndag.

Kubben Mikko hade en dag haft en swär wark i rng-
gen och maste, sä ogerna han nn wille lemna ett angclägct
arbete pci en nyodling, dock intaga sängen. Här lag han gan-
ska otälig, pustade och suckade, gräladc nä barncn och spartade
jemt och ständigt till den swarta liönan, som bäddat at sig i
fängens fotända, tills den kacklandc flög upp och sprang nnder
bordet, der den, uuprctad och strämd, fortfor att iinnu en lang
stund ga af och till med ett förbittradt ka, la, ka. Emcllcrtid
hade Kopparstina blifwit efterskickad, och tack ware hcnne? stick-
liga gnidning somnade husbondcn mot qwällen och walnade
söljande morgon hclt kry och rast igen.



„Hon är lika siicklig som en stadsdoktor, den der Stina",
fade Mikko, medan han behagligt sträckte de wäldiga armarne
mot taket och gäspade, „men mncket bättre att hafwll att göra
mcd, ty stadsdoktorn fkall genast haftua penningar i näfwen
om han inte widare iin fer pa ens tunga, och fä mäste han
ftrifwa fina papperslappar, och med dem stllll man springa till
apoteket och det behöfs äter penningar. Emellertid stall du,
Lena, gifwa gumman en god wälfägnad, ty hon har werkeli-
gen gjort mig en stor tjenst denna gäng."

„Hon har fätt kaffe redan nu pä morgonen", fwarade
hustrun, „och frukosten blir fnart färdig."

„la, ja, men dessutom stall du gifwa henne ett stycke
fläst och en par kappar potäter."

„Hon stllll fä det."
Da Stina efter frukosten stulle begifwa sig hein, sade

husbonden:
„Tack nu för god handtering, Stina, jag är frist och

det war wäl, för arbetet der ute pä ängen wore angelägct att
fä undlln innan fnön kommer."

„Gud ste lof för det, husbonde", swarade Stina och
neg, „tag er nu till wara ändä, att det onda ej kommer till-
baka. Det är icke bra att dricka det kalla wattnet der ute,
när ni är swettig och andtruten, utan lat drängen taga kalja
med och sedän . .

." här närmade Stina sig husbonden och
sade med litet fänkt röst: „häll wanten afwig pä den hand
ni häller qwistnxan uti."

Raksnrjä lofwade det och tillade: „Lena skall gifwa dig
litet med pä wägen, och behöfwer du häst till lnrkan i mor-
gon, sa kom bara hit."

Stina saa, först litet förundrad ut, tn det war fredag i
dag, men fann sig genast, tackade nigande och sade att hon
icke ämnade sig till lnrkan i morgon. Hon aktade sig noga
för att anmarka att det ju i morgon war lördag, ty hon
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wisste wäl att Millo Ralsnrjä ej tnckte om motsägclfer, der-
före neg hon ntterligare, räckte handen at husbonden och gick
ut pa gärden, der wärdinnan mötte henne med dcn utlofwade
gllfwan af fläft och potäter.

Fram pä förmiddagen, da husbonden gick förbi kokhusct
(lotan) der hustrun skurade trälärl, sade han häftigt: „hwar-
före är det icke eld i badstuguugnen redan, tänler du bestäoss „kallbadstu'" i dag?"

„lag ämnade icke eloa badstugan i dag", sade hu-
strun stilla.

„Icke det! Na. har Millo Raksnrjä nu blifwit sa fattig,
att han ej har räd att bestä sig bad pa lördagcn, eller kansle
det bara är du som är rädd om ditt beswar."

Men far, det är ju fredag i dag", inwändc hustrun för-
undrad.

„Det är lördag", slrek hennes man i wredesmod, „och
laga dig foit till badstugan. Det är icke wardt att du mot-
säger mig." Dermed gick hcm sm wäg.

Hustrun lemnade genast sitt arbete och gjoide slyndsamt
upp eld i badstuguugnen. ~Gubben är icke wan att wara
owcrksam en hel dag", sade hon för sig sjelf, ~och gärdagen
war derföre sä läng som twa."

Strax derpä lom yngsta dottren Inga och söltc eftcr
modren. ~lasa, du eldar badstugan, mor", utbrast hon gladt
ofwerraslad, „dct är ju roligt, men hwarförc pa fredag?"

~Far will det", swarade modren lugnt utan widare för-
klaringar.

Dessa ord, ~far will det", hade warit lösen här i gär-
dcn under hela hennes äktenstap, som nu warat i 25 ärs tid.
Hon hade genast i början insett, att det enda fättet att fä
frid i huset war att gifwa efter och hade lärt alla sinä manaa
barn att utan motsägelfe Inda fin far. Tjenarnc, hwilka fago
sin matmoder stilla och utan knot rätta sig efter husbondens
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stundom rigtigt oriniliga fordringar, togo oförmärkt famma sätt,
om de ocksä icke i langoen förmädde halla ut, utan wanligen lein-
nade tjensten efter ett är. Men den fom icke kunde lemna
platsen, det war hustrun, som lofwat älsta sin man i nöd och
lust och hade nio barn att wärda och ofta nog skydda mot
fadrens öfwerdrifna stränghet. I fitt milda sinne tänkte dock
den goda qwinnan: „han ar nntter, arbetsam och redlig. Jag
mä ju wara nöjd, da han sa wäl sörjer för mig och barnen
och icke gör nägon mennista orätt genom girighet eller bedrä-
geri."

Denna samma dag wi nu tala om, gick husbonden un-
der middagsrasten i ladugardcn och stallet för att se ester att
allt war soni det stulle wara. Han tittade ocksä in i en liten
hölada pa gärden och sag att den war nastan tom.

„Matti!" ropade han med thordönsstämma.
Drängen, som just stod pä trappan och rökte fin pipa,

swarade: ~här är jag."
„Kom hit! Sade jag dig icke, din lurjus, att du i dag

skulle släpa hö frän fkogsladan, emedan förrädet här hemma
ej stulle räcka öfwer föndagen? Nu är det snart mörkt och la-
dan är tom ännu."

~Husbonden befalte mig släpa hoet pä lördagen", fwa-
rade drängen.

~Hwad är det da i dag?" röt husbonden.
„Fredag", swarade drängen förwanad, men i samma

stund fick han ett slag pa orat, som kom honom att wackla.
~lag stall lära dig att motsaga dm husbonde", sade

Mikko, ~spänn för hästen och far till stogsladan."
I drangens öga blixtrade det till, men han war en ung

pojke ännu och derföre tryckte han mössan djupare ned och gick
till stallet, der han temmeligen omildt handterade hästen och
rnckte höstrindan ur lidret sä den brakade i fogningarne. Ta
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han sedän gick för att tända sin pipa i kokhuset, sag han eld
i badstuguugnen och wärdinnan som bredde ut halm pä lafwen.

„lasä, wärdinnan eldar badstugan idag", sade han, „är
husbonden sjuk ännu?"

„Nej", swarade wärdinnan dröjande, ~mcn han wille
nu ända hafwa bad."

Drängen förstod genast, att husbonden sortfarande trodde
det wara lördag och smälog för sig sjelf, under det han likwäl
inom sig hscrtligt beklagade hustrun till den eläke nmnnen.
Han lade pipan ifrän sig och bar in en sä stor börda god
björkwed soin rmndes emellan Hans armar, lade den inwid
badstuguugnen och gick sedän muntert hwisslande sin wäg.
Wärdinnans saktmodiga och wänliga wäsen hade helt och hallet
förstingrat Hans daliga lynne.

„Samma är det för mig", tänkte Atatti inedan han for
den knaggliga fkogswägcn till ladan, „samma är det för mig.
Nog kan jag hemta hoet i dag sa wäl fom i morgon, men
mera nytta hade han haft af mig pä ängen ändä. Och bad-
stuga! Ha, ha, ha."

Nu fick hasten en klatsch, och Matti började sjunga:

„los tänäpäin olis lauwantak'
Ia huomen' olis pyhä,
Niin saisin kultani kohdata
Ia mielen' olis hnwä."

Pä eftermiddagen öppnade wardinnan stugudörren och
tillsade sin äldsta dotter att komma och bära watten till bad-
stugan.

Flickan satt i wäfstolen och swarade litet wrefigt: „hwad
är det nu för en fredagsbadstu'? lag som tänkte fä mattorna
färdiga i dag!"

Faoren, som inkommit för att taga qwistnxan och sedän
äter begifwa sig ut till sitt arbete, hörde detta och stannade
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med handen pä dörrklinkan. „Hwad är det du wägarprata?
Hall din mun och gör som mor din säger." Dcrwid gick han
ut och smälde härdt igen dörren under det han brummade:
„jag tror alla menniskor aro galna i dag."

Sä wan war den enwise mannen att alltid hafwa rätt,
att det icke ens föll honom in att tanka efter, huruwida det
icke war han sjelf som misstagit sig. Dessutom war han nu
sä upptagen af det angelägna arbetet, hwilket han wille hafwa
afslutadt i dag, sä han snart glömde alla förargelser.

Följcmde morgon steg husbonden upp litet senare än
wanligt, säsom Hans sed war om söndagarne, iklädde sig helg-
dngskläder och satte sig wid bordsändan, lugnt rökande sin
pipa i stallet för att börja slöjda, säsom han annars brukade
göra under de mörka morgnarne pä hösten och wintern. Hu-
strun, som säg att det mäste wara söndag i dag eftcrsom det
war lördag i gär, gjorde ett nekande tecken ät Inga, som söm-
nig och okammad ämnade taga sin stickstrumpa. Inga, stannade
midt i en gäspning och stirrade förwänad pä modren. Men
denna passade pä, dä hon gick förbi henne mcd mjöltstäfwan,
att hwiska:

„Ser du icke, att far tior att det är föndag. Kamma
och twätta dig och sopa stugan wal och se cfter att kaffcplln-
nan börjar kota."

Da modren och den äldre dottren gjort undan sinä mor-
gonsysslor i ladugärden och kokhuset, putsade afwen de sig om-
sorgsfullt och satte sig i stugan helt lediga som pä en söndags-
morgon. Vtatti, som warit i stallet för att siota om hästarne,
kom just in för att fräga nägonting om arbetet, men da hcm
säg spinnrockarne undanstalda, stugan sopad, mennistorna hela»
dllgsklädda och husbonden läsande i sin psalmbok, förstod han ge-
nllst huiu sakeina stodo. Ett slälmsit leende drog öfwer Hans
anfigte, men strax derpä begärde han med största allwar ett
twättfat och en twälbit af Inga. Flickan, som war bade flat
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och förtretad öfwer denna löjliga sondag, lemnadc honom de'i
begärda, men dä hon i det samma kom att se upp i den unge
drängens ansigte, der äter det lustiga leendet spelade, brast
ocksä hon ut i ett fakta stratt och sprang hastigt ut i förstu-
gan, för att fcidren ej stulle märkä hennes munterhet.

Litet senare pä förmiddagen kom en af de gifta dött-
rarna, som bodde i närheten, pä nägot ärende till modren.
Hon war naturligtwis hnmrdagMädd och stälde, sedän hon
helsat, sin lille gosse, iklädd en gansta lördagsmässig stjorta,
pä golfwet, der den lille blef stäende med sitt smutsiga finger
i munncn.

„Har icke mrr din dadat dig i gär och gifwit dig en
ren stjorta?" frägade morfadren seende upp fran sin psalmbot.

Den gifta dottren hade just pa läpparne nägon inwänd-
ning om att det ju war lördag i dag och derföre ursäktligt
om man ej war sä ren, men uttrncket i inodrens ansigte och
ett litet tecken af snstern gjorde ocksä henne uppmärksam, och
när hon blickade sig omkring i stugan och sag fadrens psalm-
bok och hogtidsdrägt, begrep hon att nägonting owanligt war
pä färde. Wälbekant med Hans stranghet och enwishet, teg
hon saledes och winkade endast modren till ett Horn af stugan,
der hon hwiskande framförde sitt ärcnde att fä lana ett par
kardor och med det samma frägade hon hwad det stulle betyda,
att de sirade helgdag pä lördagen.

„lag trodde fai stulle wara ute pa sin nnodling", sade
hon slutligen.

„Sä är det", sade modren, äfwen hon litet förlägen öf-
wer detta misstag, „men far war sjuk en dag och den foreföll
wäl honom sa läng som twa, och nu tror han att det är sön-
dag i dag. Du wet, att det icke är wärdt att motsäga ho-
nom. Herre Gud, wi kunna ju nu precis hwila oss ocksä en
dag, deruti är ju intet ondt, och arbetet pa ängen afstutade
han i gär."
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„Men i morgon?" frägade dottren, „I lunnen wäl ej
aibeta pä söndagen?"

~Nä ja, i morgon fä wi se, kanste far sedän mär-
ter .

. ."

Hon hann ej afsluta meningcn, tn husbonden sade för-
wänad: „hwad gär nu ät presten, som under kyrttidcn är ute

och reser?"
Alla sinndade till fönstren. Gansta rigtigt. Ett äkdon

stod för trappan, och derur steg församlingens pastor tndligen
amnande sig i stugan. Wärdinnan skyndade sig att bläsa pä
glöden i spiseln och lägga pä nägra stickor och smä klabbar,
Inga skickades efter watten till kaffepannan och den gifta dott-
ren putsade sm lilla gosses näsa förmanande honom att wac-
kert räcka handen at presten, dä denne stulle helsa pä honom.
Pastorn steg helsade wanligt pä alla och satte sig sedän
pä den framstälda stolen.

„lag kommer frän ett sjukbesök här i trakten", fade han,
„och mille wika in hos er, Raksyrjä, för att tala om den der
rotfattiga gummcm ni senast berättade om. Det är rig-
tigt glädjande", fortfor pastorn med walbehag seende sig om-
kring i stugan, „att komma till ett sä ordentligt och trefligt
hem som det här är."

Gubben Raksyrjä ämnade cmmärka, att man ju ätmin-
stone pä söndagen brutade hafwa till och med ett fattigare hem
städigt, dä alla arbcten kunde stallas undan, men han war sä
förwänad öfwer att se församlingens enda prest pä resa under
kyrktidcn, sä han ej kom sig före att saga ett enda ord. En
hastig misstanke att det icke war söndag i dag flög ocksä ge-
nom Hans hufwud och förde bloden glödhet till Hans ansigte,
dä han kom ihäg huru han i gär twingat hela gärdens folk
att handla som om det warit lördag.

„Mcm säger", ätertog pastorn, „att böndern» i stoista
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delen af Tawastland ej hafwa rigtigt snngga och ordentliga
rum, men roligt är att se det undantag sinnas."

Wärdinnan, som dels wisste att hennes hem wanligtwis
war längt ifrän snnggt och tände att detta war ett oförtjent
beröm, dels fruttade att hennes man stulle nttra nägot som
uppluste presten om misstaget pä dagen, stod med nedslagna
ögon midt pä golfwet och wisste ej hwad hon stulle swara,
slutligen sade honi

„Der man har bara ett rum, hwarest alla aroeten mäste
göras, kan man ej alltid hafwa det sä snyggt."

„Det är sant", medgaf pastorn, „mcn det är dock stor
ftilnad pä ett rum fom putsas hwarje dag eller ett som stär
hela weckan i samma skick. lag ser psalmboken pä bordet.
Det gläder mig, att ni börjar ei dag »ned Guds ord. Hwarje
husfadcr borde taga exempel af er och för sitt husfolk läfa en
psalm eller en kori bön hwarje morgon. Det stulle hafwa en
stor wälsignelse med sig, och mera än nägra minuters tid stulle
ej dertill ätgä."

Wärdinnan hörde nu kaffevannan kota öfwer och styn-
dade till spiseln. Inga och Henrika fprungo af och an emel-
lan bodan och stugan, bordet och stäpet för att hemta grädda,
hugga focker och sialla fram koppar, medan den gifta dottren
sprang hein efter en hwetebulle, dä i föräldrahemmet ej fanns
nägot.

Sedän pastorn druckit taffe och med husbondcn samtalat
om sitt ärende, reste han äter bort. Men nu kom det en pin-
san: stund för gärdens folk. Icke ens ungdomen hade mod
att stratta. Vtatti stod med ryggen at rummet, stoppande sin
pipa. Inga företog sig att tamma sin lille bror, och Henrika
gick ut för att följa sin äldre fuster som, fedan hon fätt tar-
dorna, styndsamt begaf sig hem, fruttande ett wertligt ästwä-
der, dä fadren fkulle märkä att han misstagit sig och stulle
sara ut emot sitt husfolk säsom han brulade, dä han blef ond.
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Wärdinnan öppnade sin klädkista och lätsnde sila der nägon-
ting, äfwen hon wäntandc en storm. Husbonden satt- tyst och
med nedböjdt hufwud wid bordet. En sadan förödmjulelse
hade han i hela sitt lif ej erfarit. För stolt war han att
med ord crkänna sitt misstag, men han sade med owanligt fcg-
lig röst, att Vtlltti stulle spänna för den nngrc hästen, han
mille sara till handelsmannen i kurtbrm som hade en mjöltko
till salu. Dä han satte sig upp i äldonet, sade han:

„Du kan huggll resten af det granris du hemtade hein
i dcnna wecka och gä fedan till fmeden med den andra hästen,
den bör skos."

Matti nickade helt allwarsamt säsom om de nldrig bör-
jat sin dag som söndag, men dä husbonden icke mera syntes
till, öppnnde han sin breda mun till det hjertligaste stratt och
gick derpä till sitt arbete. „Onödigtwis twättade jag mig",
sade han, „men det är nu detsamma, presten berömde ju rcn-
lighct." Och sä sirattade han igen.

Der inne surrade spinnrockarne och Henrika klappade fli-
tigt pä i wäfstolen, glädjande sig ät de wnckert randllde mat-
torna, som hon i morgon stulle fä utbreda pä golfwet i den
lilla kammaren bakoin stugan. Vtodren ordnde icke niidare om
fadrens misiwg, men pä eftermiddagen företog hon sig ntt
tillikll med de bäda döttrarna skura och feja bäde stugan och
kammarcn, för» bort alla onödiga saker, skräp och söndrigll
kärl, orcna kläder och tomma korgar. Pastorns oförtjentll be-
röm hade gripit henne djupt, och hon hade behof af lltt för-
sökll om det ej ginge för sig ntt hällll hemmet fnyggare.

Dä husbonden sedän om aftonen kom hem, fann bad-
stugan ännu en gäng eldad, graniiset hugget, hästen stodd,
stuglln sä snugg och putsad som den eljest brukade wara en-
dast till storll högtider och en god hafwergrnnsgröt rykande i
fatet pä bordct, kände han ett stilla wälbehag genomströmma
hela sin warelse, och för första gängen under 25 ars tid rörde
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sig inom honom en känsiä af erkänncmde och tacksamhet mot
den stillsamma goda qwinna, som en sä lang tid waiit Hans
lydiga slafwinna.

Men histoiicn om lördags-söndagen spred sia, hastigt i
bngden. Matti kunde ej läta bli att berätta den ät nigra
bekanta, och hwar och en, som lande Mikko Naksyrjä, tyckte det
wara ett sä förträffligt straff för Hans cnwishet och herstlystnad.

Tnienne goda saker hade emellertid den märkwärdiga sön-
dagen werkat. Stugan pä Ztaksnrjä hade bestämdt fätt ett
prydligare utseende sedän den dagen och husbonden ett fogli-
gare sätt mot sitt husfolk.

Sä lnder den historien.
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KllN-Isn
„Öfwer en ringa tmg har
du warit trogcn,"

Wath. 25: 21.

Anna-Lisa wai gästgifwarpiga. Det är icke just nägon
färdeles hög eller förnäm plats här i werlden och inte är den
sä afundswärd Heller, men äfwen der fins pligter som kunna
uppfnllas bra eller illa, och äfwen der kan man uträtta nägot
om man will. Anna-Lisa hade sjelf förtjenat fitt bröd na-
stan frän det hon kunde gä. Först som tiggarc, sedän som
wallherde och barnpiga, och wid sjutton ärs älder kom hon till
Kaukola gästgifweri, der hon sedän stannade mänga är, cmedan
som hon sade, det war hufwudsaken att hafwa arbete och det
war det samma hurudant nrbetet war, bara det war redligt.
Icke war det sä lätta dagar hon hade, men Änna-Lisa tnckto
att „nagon mäste ju wara gästgifwarpiga ocksä, och dä kunde
hon ju wara det lika gerna som nägon annan." Hon war
ocksä en flicka som inte nägon wärdinna gerna lät gä ifräi:
sig, om hon blott sjelf wille stanna. Hon war stark och frisi,
Mig och oförtruten, sä ärlig som guld och sä tälig och god-
modig som man bara kunde onsta. Hon hade tungt arbete
hela dagen och gansta litet ro om natten. Hon blef jemt och
ständigt ropad och stickad, an stulle hon baka, an brygga, an
skulle hon kola kaffe ät en rcscmde, än staffa skjutshästar. Och
när hon om aftonen wäl hunnit somna, bultade det pä dör-



ren. Dä maste hon stiga upp, tanda en perta och oppna dor-
ren, tända ljusen och sola fram dagbolen. Äten det war ej
nog med det. Stundom, dä det war en regnig hostnatt eller
en kllll winterafton, wille den resande ha en sup att stärka
sig med eller litet mat eller en brasa, och det drojde en god
stund innan han reste igen. När dä Anna-Lisa, frusen och
sömnig ater uppsölte sin härda halmbädd och med stort wäl-
behag drog färstinnsfällen öfwcr sig, kunde det hända att twä
eller tre slädar körde in pä gärden. Der funnos kanste gamla,
Hesa herrar som wille hafwa toddy, frusna fruntimmer fom
behöfde brafor och en hel mängd fömniga, kinkiga barn, at
hwilka det slulle bäddas, och allt sammans stulle ste genast. En
wille ha twättwattcn, en annan wille hafwa smörgäs, en be-
garde ljus och en stulle ha papnrosser. Klockan blef bäde tolf
och ett, innan alla lommo till ro och den trötta flickan fick
hwila.

Gäftgifweriet läg alldeles inwid knrkan, och ofta nog fick
Anna-Lisa derföre om fondagarne sticka sig in dit, om ej för
längre stund sä ätminstonc under preditan, ,ncn lika ofta händc
det, att hon war fä upptagen af att passa upp resande, sä hon
ej hade tid att gä i Guds hus. Da brukade hon pasfa pä
den första lediga stund hon fick och obemärlt fmnga sig till en
liten kammare valoi» badstugan, der hon kunde höra psalmsän-
gen frän knrtan och der hon, i en lista, hade sin psalmbol och
latetes äfwensoin andra slatter. Forst läste hon en morgon-
psnlin, sedän dagens ewangelium och nägra lyrkoböner, och
slutligen en liten bit i latclesen. När detta war gjordt, tog
hon frcnn nägra gamla tidningar, qwarlemnade af resande uppe
i gästrummcn. Pä dessa funnos emellanät stackar af smor och
slinka eller lultade de sill, tn de hade legat i maglost-lorgen,
men stundom woro de ännu rcna och nya. Dessa studeradc
den fattiga flickan flitigt. Sädana smä stunder i bndstugukam-
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maren woro Anna-Lisas enda fröjd under wcckan och likafom
gäfwo henne nna krafter att äter börja fitt arbetsamma lif.

En herrgärdsfungfru af hennes bekanta hade en gäng
fagt: „jag stnlle inte för nägot i werlden wilja wara gäst-
gifwarpiga. Först är det ett fädant slaflif och fedan är det
just fällan nägon heder i dem."

Anna-Lisa blef fällan ond, men nu fade hon förbittrad:
„hedcr nägon heder! Se du till att herrgärdsjungfrurna
ftä emot fina frestelser, nog fkall jag forja för minä."

Och werkcligen fanns det icke nägon stadigare och heder-
ligare flicka i hela focken.

Det fanns en tid, dä äfwen Anna-Lisa war en tantlös
flicka, fom gjorde nätt och jemt sä mncket hon mäste men icke
mera och som täntte mesi uä fig sjclf och sitt eget nöje. Tet
war i dcn gamla prestens tid. Han hade sä länga predit-
ningar ftllla af granna ord och werser, men det hjelpte icke
Anna-Lisa mncket, tn hon somnade wanligcn strax i början,
trött som hon war af fitt mödofamma arbete och fin knavua
nattfömn. Vien fä kom det en ny urest till focken. Han war
ung ännu och icke woro Hans predikningar mncket länga, men
det war förundcrligt huru de tundc halla mennistorna wntna.
Anna-Lisa war en gansla okunnig, ftackars flicka, men twenne
pästäenden af dcn nne presten hade gjort fynnerligen djupt in-
tryck pä henne.

En dag hade han talat om en lristens pligter och trons
frutter, och huru hwar och en har tillfälle att göra godt ät fin
nasta, samt uppft)lla sinä pligter mer och mindre wäl, om han
blott ger alt derpä. Anna-Lisa tänkte: „ja det tan wara för
andra, det der, men icke för mig, en sadan fattig stjutshäst
som jag är. lag mäste gä dit man stickar mig." I det samma
sade presten: ingen plats pä jorden är sä ringa att es dessa
ord stullc passa in pä hwarje lristen. Äfwen den fatti-
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gaste tjenare har fätt sitt vund att stöta ochmaste
en gäng göra rätenstap derför."

Det anora minneswärda ordet prcsten sade war att
„allting sker till wärt bästa." Gud, som styr wära öden,
är sä kärleksfull och wis, att hnru mörkt det än ser ut för oss
emellanät, kunna wi dock wara säkra pä att det leder till en
god utgäng.

Detta gaf nu den fattiga flickan mycket att tanka pä.
Da hon kom hem frän kyrkan, war det som om hon nu först
kömmit i tjenst. Allting war sä nytt, dä mcm betraktade hwarje
syssla som en kristens pligt. Med större beredwillighet än
nägonsin förut betjenade hon de fä rcsande som i dag passe-
rade och hjclpte sedän wardinnan i ladugärden mcd rasthet
och ordning.

Frän hösten kom en ny dräng till gärden. Antti ,var
en glad och wacker gosse och blef snart icke allcnast Anna-Lisas,
utan hela byns stora favorit. Han war stämtsmn och wänlig
mot alla flickor, men i synnerhet tycktes han wara det mot Anna-
Lisa. En gäng hadc han ocksä rigtigt frint till henne, n',en

det war pä ett sä öfwcrdädigt och fjelfswäldigt satt att den
unga flickan sprang bort utan att swara. Under följande som-
mar woro smittkopporna mycket gängse i nejden. Afwcn Antti
insjutnade swärt. När han nu suckandc och stönande af smärta
och feberhetta lag i sin säng, hogt under tatet i hällstugan,
rordes Anna-Lisas medlidsamma hjerta, och hon bad att den
sjute skulle sä flyttas till den lilla kammarcn batom dadstugan.

„Här ar sä warmt", sade hon, „och sä mycket flugor och
prat och lmller."

„Det ä'r sant nog", sade wärdinnan, „men hwem stall
stöta honom der? Här tan hwar och en gifwa honom en drnck
wattcn, men der ligger han sä ensam."

„Nog stall jag stöta honom", swarade Anna-Lisa, „jag
sprmger nog dit allt emellanät."
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Sä blef Antti flyttad till den swala, stilla badstugu-
kammaren, och Anna-Lisa holl sitt löfte att titta till honom
allt efter litet. Hon hade hört, att doktorn ordinerat ät nä-
gon linnelappar, doppade i kallt watten, som stulle hällas pä
ansigtet sir att hindra kopporna att M ut i ögonen och pä
näsan. Detta försökte nu ockfä Anna-Lisa. Under de länga
sommarnatterna satt hon timtal och baddade Hans ansigte, eller
läg hon pä bara härda golfwet för att ej somna sä djupt, att

hon ej stulle höra Hans rop dä han wille dricka. Till den
uppoffrande flickans stora gladje tillfristnad: ocksä Antti. Men
nu blef det hennes tur. Ocksä hon fick ligga i badstugukam-
maren och nog war der swalt och stilla, men act! ingen baddade
hennes ansigte, och sällan kom nägon ihäg att staffa henne fristt
watten. Det blef höbergmngstid, alla woro utc p« höängcn,
och wärdinnan, fom war enfam hemma, mäste betjena de re-
sande, laga mat ät folket och hade endast dä och dä tid att titta
in till den sjuka.

„Ocksä detta skall wara till mitt basta", suckade Anna-
Lisa, „fnst det ar swärt att tro."

Efter tio länga weckor kunde Anna-Lisa äter stiga upp
och börja med lattare arbeten. Wid middagsbordet war den
unge drängen äter pratsam och full af glada infall soin wan-
ligt. Slutligen wände han sig ocksa till Anna-Lisa och sade
skämtsamt: „stackars flicka! Inte war du wacker förr, men nu
är du sadan, att du kunde fä hastarne att stena bara genom
att wisa dig för dem."

Husbondcn war en tystlaten man, men nu säg han upp
och sade allwarsamt: „jag tncker du, Antti, borde wara den
Ma att tala om henncs koppärr."

Antti olef blodröd och böjde sig ned for att taga upp
sin knif som han fält, och de öfriga äto tnsta med nedslagna
ogon, men Anna-Lisas tärar runno stilla och ymnigt.

Nägon tid derpä war hon snsselsatt med att twiitta tlä-
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der i kolhuset, dä hon, gcnom den glesa wäggen, säg Antti
komina för att hemta watten frän brunnen, som stod der strax
bredwid.

Granngärdens unga dotter stod wid gärdet och prntade
med honom.

Plötsligt sade Antti: „har du redan talat wid din fader?"
„la, men han fade, att det allmänt talas om att dn

fkulle gifta dig mcd Anna-Lisa."
nej tack! Dig har jaa, ju tyckt om

hela tiden."
„Godt, säg det da ät far, han tror mig inte. Han sä-

ger att du ej borde lemna Anna-Lisa."
„Aldrig har jag jn lofwat henne nägonting", sade Antti

förtrctad, „hwem stulle gifta fig med en sadan uggla . . . ja
nog är hon ju befledlig, men . . .

."

Terwid hoppade han öfwer gärdet och förswann ur Anna-
Lisas äsrm.

Heta tärar droppade ned i twattbunkcn, mcdan den
stackars flickan tänkte pä hwad hon hoit. Nten det lunde ej
hjelpas. „Nog är det godt för presten att tala", sade hon för
sig sjclf. „Han har en ung, wacker fru och en trcflig prestgärd
och smä, föta barn, men jag ftalldetta ocksä wara till mitt

Ztej, bara till min sorg och stada är det."
Tu Anna-Lisa slutat sitt arbcte, war det redan nastan

mörkt. I stuglln sutto omkring clden stjutskarlarnc och Antti
som hwisslade en glad wisll, samt den andra tjensteflickan med
sinä kardor och sin ulllorg. Anna-Lisa war gansta trött och
äfwcn litet frufen, ty det war en lall höstafton och hade bör-
jat regna starkt. Ingen gjoide min af att lemna en wann
plats ät henne. Hon gick da till sin säng i hörnct af stugnn,
bytte oin klader och tog fin stickstrumpa.

Ecnt pä aftoncn, da alla redan citit och uppfött fina
hwiloplatser, hemkom en liten skjutspojke hclt genomwät och
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grätande af lold. Anna-Lisa, som just ämnade lägga sig,
tyckte snnd om den lille stackaren och bläste upp elden i spiseln
änyo. Derpä lat hon honom aftaga sinä wäta kläder, gaf
honom en gammal pllekjol och en färstinnspels att swepa om
sig medan kläderna torkade och wärmde sedän litet öfwerblef-
lven soppa ät gossen, som ät med god appetit och snart warm
och mätt kröp upp pä ugnen för att sofwa.

Anna-Lisa hade sett huru trasiga och usla den stackars
pojtens kläder woro. „Dei är ej underligt att han fruser",
sade hon, „när han har sä mänga häl i tröjan, att blästen
hwiner genom den som i ett säll."

Följande afton tog hon nägra bitar tpg ur sinä egna
smä förräder och lappade gossens tröja och byxor, stoppade
hanZ strumpor och wantar, och dä han sä glad och rörd tackade
för denna owanliga wänlighet, kände den fattiga flickan sig
sä nöjd och lätt om hjertat, att det war som en del af hennes
forg blifwit aflyftad.

Sedän tog hon sig osta an de fattiga smä fkjutspojiarne,
som sä öfwergifna och ofta sä illa tlädda blefwo stickade i
stjuts af sinä husbönder.

En winternatt kom en resande herre, som nödwändigt
stulle hafwa httst och wille resa widare. Turen att skjutsa föll
dä pä en tioärig liten piit som, medlln han spände för hästen
med sinä frusna smä fingrar, gret bittra tärar och fnpftade
jennnerligt.

„Hwarföie gräter du?" spordc Anna-Lisa.
„lag är sä riidd att komma tillbaka", swarade gossen,

„det är ett längt Hall och en ödslig wäg, och man talar om
ntt der sprungit en hel skock wargar öfwer wägen wid den
stora backen."

Den beskedliga gästgifwarpigan gick in för att wäcka de
andra karlarne och frägadc oin es nägon af dem mille gä i
gosfens ställe, men dessa förklarade att de wifst icke onödigt
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wis wille fara ut en sadan iskall, stormig natt, och att pojken
war stor nog att halla sinä cgna turer.

Ta tog Anna-Lisa en warm stinntröja pä sig, swepte
en stor schal om hufwudet och fatte sig upp pä kustbockcn.
„Gä nu och lägg dig", sade hon till gossen, „jag far i ditt
ställe, och nog stall jag stuta om din häst."

Huru gllld den lille karlen war häröfwer kan man
tanka sig.

Följande afton war det äter kallt och snöyra. Alla
hällhästarne woro uttröttade, ty det hade warit owanligt mänga
resande, sä att hela turen gätt ut. Na kom ännu en herre
som stulle till närmaste stad.

~Tet mäste wara en nk patron", sade stjutskarleu som
hemtat honom, „han har en stor läderpung hängandc wid
bältct, och dä han stulle betala mig, säg jag att Hans plänbot
war sä fnll med sedlar och silfwer, att den lnappt wille gä fast."

Gästgifwaren lom nu in och tillsade Antti att spänna
för en af gardens hastar och stjutsa den resande till staden.
Antti lndde. Vicdan han drog pclsen pä sig och lnöt baschlukcn
om hufwudct, war han ännu mcra än wanligt högljudd och
munter, sjöng och hwisslade, men Anna-Lisa, som helt tnst satt
i sin wrä nied stickstrumpan, tnckte att Hans ögon sägo under-
ligt wilda och oroliga ut. Och just innan han gick, drack han
nastan ett halft qwarter bränwin i ett taa, för att wärma
fin,, sade han.

Klockan war tolf pä natten, da han äterwändc. Anna-
Lisa, som warit uppe i dagboksrummet för att släcka ljuset,
sedän postiljonen warit der inne, war ännu uppe och tände en
perta för att lysa in Antti.

„Hwad sitter du och waktar pä folk", snäste han, dä han
gick förbi henne i dörren.

„lag har ej waktat pä dig", swarade hon förwänad öf-
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wer Hans owanligt wresiga ton. „Postiljonen for just, och
jag war upve för att släcka ljufet."

„lasä han for?"
„la. Du mötte wäl honom?"
„10, jo det är sant."
Antti fatte sig pa bänken wid spiseln och stirrade tyst

pä den brinnande pertan. Han war blek och Hans läppar
stälfde. Da och dä tog h«n sig mcd handen om pannan, och
handcn darrade. Forwänad och skrnmd bctrnktllde Anna-Lisa
honom och tom ej ihäg att hon ju siulle lagga sig.

„Nä hwad stär du här!" utbrast Antti och reste sig
haftigt, „det är ju fom jag fäger, du waktar pä mig."

„Antti", fade Anna-Lisa salta och bäfwande, „hwad gär
at dig, hwad har du gjort?"

„Atta dig fticka!" utbrast Antti i wredesmod, men hej-
dade sig och kastade en hastig blick pä det sofwande gärds-
folket, men ingen hnde wnknat.

„Store Gud, din stjortärm är blodig?" utbrast Anna-
Lisa, och hennes knän fwigtade,

Antti grep henne i strupen och sade med sammanbitna
tänder: „om du icke tiger, fä är detta din sista stund ....
jag har ju . . . jag har stadat mig pa simmelstangen . . . .

hästen, det forbannade kreaturet wille bita mig, bet mig litet
. . . . ga nu och lagg dig . . . . war ej ledsen pä mig. . .

du har ju alltid warit sä god emot mig ....stotte mig
när jag war sjuk . . . nog kan du begripa att jag ej gjort
nägot annat än fört den der herrn till ja till nagon i
staden."

Anna-Lisa wägade ej swaia ett ord, men hon blef mer
och mer öfwertygad om att Antti bcgätt nägot ondt, kanste nä-
gonting förfärligt. Hon gick längsamt till sm säng och lade
sig, men sofwa lunde hon icke. Antti satt ännu länge fram-
for fpiseln och kastade da och da en stngg blick bort till den
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mörka wrän der Anna-Lisas säng ftod. Slutligen, dä pertan
brunnit ut, gick cifwen han till hwila och somnade tungt.

Nägra dagar derpä tom länsmanncn till gärden. Han
brukade allt emcllanät fara der för att inspettera gästgifweriet,
men denna gäng blef Anna-Lisa sä hwit som ett lärft, da hon
säg Hans släde stanna framför trappan,

„Hwem mar det som skjutsade den der ölbryggaren till
staden, häronidagcn?" frägade länsmannen, dä Anna-Lisa tom
för att öppna dörren till gäftrummen.

„Har här rest en ölbryggare?" frägade Anna-Lifa.
„10, den der feta herrn med rödt bälte, sälskinnsmössa

och blind pä ena ögat."
„lasä. Jo gärdsdrängen Antti stjutsade honom. Har

. . . . nägot . . . händt honom?" frägade Anna-Lifa med
darrande läppar, henncs hjerta tlappade fä att hon knappt

kunde andas.
„Hwar är den tarlen nu?"
„Han hugger granris pä gärden,"
„Är husbonden hemma?"

„Bed honom kommll hit."
Gästgifwaren kom. Snart blcf Antti inkalla», wardin-

nan och nägra ftjutstarlar samt Anna-Lisa. Brofogden infann
sig jcmte en nnmdeman, och det blef ett ordentligt förhör.
Den resande ölbryggarcn hade aldrig framkommit till staden;
postiljonen hade, dä han senast passerade, sett blodspär leda
till skogen wid wägen, och nu war ölbryggarcn funnen, mör-
dad och nedgräfd i snön. Hans guldklocka och alla Hans pen-
gar, flera, flera hundradc mark woru borta. Misstanken föll
fwär pä karien som ftjutsat honom, och det war Antti. I bör-
jan nckade han enmist och pästod bara att han soit den resande
fram till staden, men sedän borjade han motsäga sig sjelf, blef
allt blekare och oroligare och borjade slutligen gräta. Nu skulle

111Anna-Lisa,



äfwen Anna-Lisa säga hwad hon wisste. Huru bittert och
tungt war det ej att nödgas wittna emot den hon sa mncket
Hällit af! Men sanningen mäste sägas. Hon wisste ju ej
mycket, men Anttis oro och underlina sätt, samt den blodiga
sljortärmen talade hon om. Hon hade hellre welat lata af-
stära sin tunga an säga detta, men sanningen mäste ju fram.
Slutligen betände Antti. Han stulle snart gifta sig och be-
höfde penningar. och det war ej Hans mening att mörda, men
ölbrnggaren märlte Hans nffigt att stjäla lädcrpungen och fram-
tog sin rewolwer, dä gaf honom Antti ett djupt stygn med sin
knif, och sä war det gjordt. Tä länsmannen for bort, och
Antti blek, med nedböjdt hufwud satt bredwid brofogden och
fördes bort som en fänge, tnäppte Anna-Lifa sinä händer och
sade fakta under strida tärar: „äfwen det, fom jag trodde wara
till min forg och fkada, war till mitt bästa ..."

Sedän började hon ställa i ordning rummen och göra
upp eld i kakelugnarne fom om ingenting händt, men hennes
hjcrta war tungt som en sten.

Hwarföre skulle den unge, glade gossen göra sig sjelf
sä olucklig!

Nu torde en släde äter uvp pä gärden. En ung man
med lnra i mössan steg ui och kom in i dagboksrummet. Han
larmade och swor och befate in twä flaftor öl. Anna-Lisa
stälde fram dagbokcn och bläckhornct och ordnade borddulen.

„Nä kommer det fnart?" frägade studenten wresigt.
„Io", swarade Anna-Lisa lugnt, „men jag tycker herrn

fätt tillräckligt af den forten redan. Bäst wore att lägga sig
och sofwa och sedän äta en bit fill med smörgäs."

Tä blef den unge herrn ond och sade, att han nog wisste
hwad han behöfde, och att hon stulle lyda genast. Han fick
ocksa det begärda.

En timme derpä, da Anna-Lisa kom för att se om ej
herrn skulle resa redan, lag han pä golfwet och sof, itlädd

112 Änna-^isll.



pels och mössa, och bredwid honom lag den fylda portmonnän,
som sallit ur fickan. Pä bordet stodo de bäda olbuteljerna
tömda.

„Ähä ditt stackars kräk". sade Anna-Lisa medlidsamt, „du
är ju ej bättre iin den sämsta skjutslarl, och du borde ändä
förstä bättre."

Derpä tog hon portmonnän i förwar, lade en dnna un-
der den sofwandes hufwud och gick äter bort.

Mot aftonen waknade studenten. Dä Anna-Lisa kom
för att tända ljus, fatt han helt siamftat och allwarsmn wid
bordet.

„Du har wal icke sett min portmonnä?" frägade han
nedstagen.

„Här har warit mänga resande sedän dess, och herrn har
legat för öppna dörrar", swarade Anna-Lisa.

„Det är sant. Men hwad stall jag nu göra, det war
hela min reskassa."

„Ia en annan gang maste herrn halla bättre reda pä
sin kassa", förmanade Anna-Lisa, „kanste har han en fattig mor
fom mänga andra studenter, och här äro penningarne."

„Hwad fäger du? Viina penningar!" Studenten sprang
upp och drog portmonnän till sig. „tzcderliga flicka! lag
war kansie ohöflig emot dig da jag kom, förlät mig!"

„lag är icke wan wid sä mncken höflighet", swarade
Anna-Lisa med sitt lugna lecnde.

„Se här ätminstone drickspengar för din ärlighet."
„3tej tack", sade Anna-Lisa „behall han sin reskassa,

jaa, war icke ärlig för belöningens siull."
Ett är derefter kom ett ensamt fruntimmer till gästgif-

weriet. Det war storm och snöslast och började rcdan mörkna
mot qwällen. Ncn resande war en helt ung flicka och hon
hade i flera ar rest här, pä wäg till och ifran stolan. Anna-
Lisa lande ocksa igen henne, mm förwänade sig öfwer att

113Anna-Lisa.



hon, som alltid warit sä glad och pratsam, nu war tyst och
blel och fäg sä outsägligt sorgsen ut. Förgafwes sysslade
Anna-Lisa beställsmnt omkring hcnne, hängde upp hennes wäta
kappa att torka, bäddade hennes säng samt frägade om hon
ej wille hafwa nägonting warmt till qwällen. Nej, hon wille
intet hafwa. Anna-Lisa hade nu gjort allt hwad hon kunde,
men hade sä swärt att lemna den stackars unga flickan cnsam
och sorgsen. Derföre luftade hon en stol till brasan och sade:

„Min kara unga fröken, kom och sätt er här, ni är
frusen och trött."

Och dä den främmande lydde, lade Anna-Lisa sig pä
knä pä golfwet, aftog den unga flickans wäta kängor, hängde
strumporna pä ett snöre öfwer kakelugnen och började warsamt
gnida de kalla smä föttcrna med sinä grofwa, härda händcr.

Da smälte den främmande unga damens tysta, tunga
sorg, och hon braft ut i Heta tärar.

„Hwad du är god och wänlig", sade hon, „tack, tack!
Gud stall lönll dig!"

„Na jag sag att fröken hade en stor sorg, och jag wet
hwad sorgen will säga. Fröken har ju ocksa rest här förut
flera ganger om aret, sä att det war likasom en belant."

„la, kara du."
„Men jag mille bara säga att allt som ster, sker till

wärt bästa. Det sade war pastor och fast jag ej kunnat tro
det rigtigt förut, sä wet jag det nu."

Anna-Lisa berättade nu sin egen lilla historia om Antti
och sade sedän: huru förfärligt hade det inte warit om jag
kömmit att gifta mig med en sadan man och han blifwit fa-
der at flera smä ofkyldiga barn."

Den unga damen sade: „jag kommer just nu frän min
fästmllns begrafning. Wisst är det swärt att tro att det är
till mitt bästa, men jag wet att Gud sändt mig den sorgen,
och jag mäste ju lita pä Hans kärlck. Tack för att du pä-
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minte mig derom." Nu fmmtog hon ett fotograsikort och
wisade det för Anna-Lisa. „Sä säg han ut."

Tet war en ung man med lockigt här och en student-
mössa i handen. Anna-Lisa igenkände genast den unge heirn,
hwars reskassa hon en gang tagit i förwar.

„la, ja", sade hon med tarar i sinä ärliga ögon, „nog
mar han en wackei ung man, men kanste Gud säg att han
siulle göra er sorg, och derfore tog han honom iftan er. Gä
nu och lagg sig, jag siall hemta en kopp warm mjolk och en
siorpa."

När den unga främlingen kömmit till ro, slackte Anna-
Lisa ut ljuset, fiöt fakta till dörren och lade sig pä mattan
framför lakelugnen i det nttre rummet. „Ty", sade hon, „det
är fä tungt att wara ensam, nar man är sorgsen."

Sä fortfor den fattiga gästgifmarvigan att göra godt
och bcwisll kärlek pä sin ringa plats och försökte famwetsgrant
uppfnlla sinä mänga aligganden, för det hon wisste, att det
war hennes pund och det mäste siötas. Sallan sick hon nä-
gon tack eller erkännande för sinä bemödanden, men en inre
tillfredsställelse uppfylde hennes hjerta, och sä smäningom wek
den tunga sorgen ifrän henne, fä att hon ätersick sitt förnöjda
sinne och gick stilla sin wäg fram, förtröstande pä Gud.

Dä Anna-Lisa blef gammal, hade hon sparat ihop fä
mncket, att hon kunde löpll en liten egen stuga. Den läg fä
närä kyrkan att hon, likllsom förut i badstugukammaren, kunde
höra psalmsängen om söndllgarne. Der lefoe hon sä lucklig
och lugn meb sm katt och sin höna, sin spinnrock, psalmbok
och kaffepannll, och nu sick hon hwila ut efter alla mödor.
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Diilliz frinre.
Det war en solklar wintcrdag. I den stora stugan pa

Tenhiälä gärd futto nägra qwinnor sysselsatta med fina hnnd-
arbeten, da en wacker fläde körde upp pä gärden och stannadc
wid stallet. Ur fläden steg en medelälders man, klädd i en
nn och wacker pels med ett mänga alnar längt rödt bälte.
Han tog betslet ur den ustra hästens mun, band grimflaftet
wid en jernring i stallwaggen och tog sedän ett brokigt täcke
ur släden, med hwilkct han öfwertäckte den af fwett drnvande
hästen. Under allt detta war det en stor uppständelse i stu-
gan. Wärdinnan fköt hastigt spinnrocken ifrän sig och sade:

„Det äl ininsann lärwenuää husbondcn. Sknnda flickor,
stall kllffepannan pa. Niini, gä fort i kammaren och kläd dig
fin och snngg. Ätaja, kasta undan det der sträpet wid dörrcn,
här ser ut son» i lerusalems förstöring. Stina, spring fort
till Pippa-Ewa efter hwetebröd. Woi, woi när jag inte har
fa mycket fom en skorva i huset! Hwar ar mitt förtläde? lasä
der. Klädning hinner jag ej mera byta om. Na, Niini,
horde du inte? gä fort och kläd pä dig."

En ungefär fjortonarig läng och wacker flicka lemnadc
längsamt sin wäfstol och sade:

„Hwarföie skall jag tläda mig? Han har roäl ärende
till mor, jag gär under tiden och wattnar kalfwarne."

„Nej, du gär och kläder dig. Nu kommer han!"
Niini gick fnurrig in i den lilla balom för-

stugcm och modren beredde sig att med ett inställsamt leende



emottaga den rike och aktade gästen. Pigorna, som nysikna
sprungit till fonstret, skyndade nu ut, den ena till Pivpa-Ewa,
den andra till kokhuset, medan rotegumman mor Sara tande
en god brasa i den endast halfeldade helgdagsstugan, dit lär-
wenpää husbonden nu infördes.

Om en stund kom husets dotter ut ur kammaren och
stälde sig obeslutsam wid fonstret i hwardagsstugan.

„Det war rätt, Niini", sade gamla Sara, „nu är du
fin. Sanna minä orb att det war ej för ro fkull den länga
branden blef i kammarkakelugnen i morgse; Jonas är nog pa
friarefärd. Se bara den unga swarta hasten och ryan, och
den nya släden, och silfwerbeslagen piva hade han i munnen.

Ähhä Niini!"
„Hwad är jag att ähhaas? lag är den nngsta i gar-

den. Friare kan hit komma lika sä gerna till mor och flic-
torna som till dig och mig, jag tncker ni ä' lediga alla."
Härwid skrattade Niini hjertligt.

„Tnst bara att han ej hor dig", förmannde Sara, „en
sadan som Jonas friar ej till fattiga pigor."

„Hwarföre inte! lag tucker det siulle just passa."
„Det passar sig inte. Men en gang siall wäl här i

gärden ocksa en friare antagas. Manga hafwa nog redan blif-
wit bortsiickade."

„Mors fiiare da?"
„la, men ocksä dina."
,Mina! Du pratar. Karda du din ull och war tyst.

Hwem siulle fria till mig? lag är ju ej fkriftgangen."
„Det gör ingenting. En angelagen friaie wäntar tills

du blir färdig."
Nu inträdde wärdinnan sinndsamt. „Hwar dröjer den

Stina! Är ej kaffet färdigt? Här stär du. Niini, och inte be-
stnr,du om nägonting. Gä in och helsa, medan jag ställe

kaffebrickan i ordning."
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„Nej", swarade Niini, „jag will inte."
„Du har alltid ditt eget hufwud! Spring dä till lokhu-

set och stnnda pä kaffet, se här är kaffeburken och qwarnen,
tag socker frän listan och hemta fjelf in kaffet. Sknnda dig!"

Niini sörjde stickligt och siinkt för att allt blef i ord-
ning, men dä kaffet siulle föras in, började hon öfwertala
Stina och Maja att gä i Hermes ställe.

„Huru du talar. Niini!" utbrast Maja, „jag som sei ut
som en otwättad gris. Gä sjelf, du är fin och klädd och
dessutom husets dotter."

„Snälla Stina", bad Niini.
„Nej, jag törs inte, wärdinnan tillsade dig att gä, och

oklädd är äfwen jag. Gä du bara, sä fär du kanste se stjuf-
far din", fortfor den glada flickan fkämtande.

När ingenting hjelpte, antog Niinis lilla ansigte en
trotsig min för att dölja blngheten, och derpä gick hon in med
kaffebrickan.

„Der kommer ju gardens blomma", fade lärwenpää hus-
bondcn, dä den unga flickan inträdde. „God dag, huru stär
det till?"

Niini stälde brickan pä bordct och helsadc allwarsamt.
„Giftaswuxen är hon ju endera dagen", utbrast den

främmandc med ett förnöjdt skratt.
Niini knyckte förtretad pä nacken och blef röd som ett

smultion.
„Det är nog tid pä att man fär henne till folt", sade

modien medlln hon bjöd kaffet, derpä hostade hon menande och
nickade. „la, ja, nog har man beswär med de barnen!"

„Nä, ni har cj haft sä manaa af dem, kara wärdinna",
anmärkte gästen.

„Nej, Gud ste lof och derföre . . . derföre har man
ocksä kunnat lägga litct ihop pä kistbottnen och halla gärden
i stick. Ingenting drager säsom barnmunnar. Nej, Gud ske
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lof, bara ett barn och hon far ärfwa allt sammcms, wi hafwa
icke ens nagra närmare slägtingar." Wärdinnan war tndligen
pä mncket godt humör och hälde uti den ena koppen eftcr den
andra af det goda kaffet.

Gästen förplägade sig rikligt, hörde uppmärksamt pa, men
betraktade husets unga dotter enwist och med en Kelaten min.
Da de gamla sedän började tala om gärdens bruk, inkomster
och andra affärer, smog sig Niini ätcr ut. Da den främ-
mande rcst, äterkom wärdinnan till hwardagsstugan. Hon war
owanligt glad och wänlig, trakterade pigorna och rotegumman
med twä koppar kaffe hwar och tillsade sedän Niini att komma
till kammaren, hon behöfde henne litet.

„Nu stall wärdinnan gifta sig", sade Alaja sä snart stugu-
dörrcn blifwit stängd, „hon är sä nytcr som on> hon fätt hun-
dra mark."

„Hundra mark!" sade Sara föraktligt, „hwad betyder
hundra mark för henne? Ncj, bättre upp mä g har hon
fätt."

„Mäg!" utbrast bäda flickorna pä en gäng.
„Det är jag säkcr pä."
„Stackars Niini!" sade Stina medlidsamt.
~Ia stackare", härmade Ntaja, „cn stor gärd med 29

kor och egna pigor och pengar som gräs."
„Och en gammat girigbnk pä köpct", sade Stina.
„Du stulle taga honom i morgondag", gäckades Ntaja.
„Nej", sade Stina, „nog är jag fattig, men Jonas

skulle jag inte taga, det fins sä mänga som hafwa närmare
rättighet till honom och ett halft dussin barn springa pä lands-
wägen med tiggarpäsen pä ryggen i stället för att de borde
sitta wid bordet i lärwcnpää stugan st) kätten!"

Gamla Sara, borta i spiselwrän, mumlade nägot om
nngdom och därstaper.
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„lag undrar hwarföre han ej gift sig förut", sade Maja,
han mäste ju wara en fyratio ars karl nu."

„la, han wille samla först", sade Sara, „det kostar
inte litet att föda hustru och barn."

„Nej, nej", sade Stina, „derföre later han . . ."

„Ti>st flicka! Derföre har han wäntat som en förstan-
dig karl, och nu, när han har räd, sä gifter han sig."

I tammaren sick Niini under tiden höra stora Nyheter.
„Nu fä wi wara rigtigt flitiga, min flicka", börjadc mo-

dren, „ty nu stall det pä allwar börjas med ditt utstyre."
„Nä det hafwa wi ju arbetat pä närä ett är redan", swa-

rade Niini.
„10, jo, men nu blir det allwar. lärwenvää husbon-

den har begärt dig till hustru.",
„lag tncker han kunde ha begärt dig, mor."
„Nä ja, om mig är det nu ej fräga. Dig wille han

hafwa och dig sick han."
~Mor, du har wäl icke lofwat!" utropade Niini för-

stiäckt.
„Wisst har jag lofwat."
„Den der gamle ..."

„Tala ej illa om din fästman. Han är ej sa särdeles
gammat, litet öfwcr 40 är, och älder stadar ej här i werlden.
Han har en prältig gard, pengar och egodelar i rikt mätt."

„Men jag will inte", sade Niini grätande, „hwarföre
slall jag gifta mig, jag är ej slriftgangen och inte tan jag
stöta en stor gärd."

„Du är barnslig! Icke blir det ju bröllop i morgon
och inte i nasta wecka Heller. Först stall du fylla ätminstone
sezton ar, och till dess hafwa wi fnllt upp att göra med ditt
utstyre. Det blir wackra tiotal aln wi fä wäfwa och wackra
garnbundtar wi fä spinna förr an du fär ett sädant utstyre,
som dottren pä Tenhiälä mäste hafwa."
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„Men mor hade kunnat taga honom fjelf, jag är ej
angelägen."

„En sadan karl tager man ej. Hufwudsaken är, att
Hans förmögenhct kommer tillfannnans med wär. I halfwa
socknen fins ej en friare sadan som han."

„Men Stina säger, att han är sä girig."
„Stina är ett färhufwud. Tror du att Jonas lärwen-

pää siulle wara girig, när det gällcr Hans egen fästmö ellcr
hustru. I nasta söndag hemtar han förlofningsring, och du
kan wara säker pä att den blir af äkta guld."

„Woj, woj jag stackars barn, som säljes bort likasom
Josef fäldes af sinä bröder", jemrade Niini.

„Det är icke sä farligt, när nwn kommer till Egnptens
köttgrytor", sade modren lugnt.

„lag tucker wi hafwa haft bäde kött och ftäfk här hemma",
sade Niini med en harmsen snyftning.

„Se sä, nu är du tnst", ropade modren strängt. Det
blir som jag bcstämt. Du har ingenting att säga, och jagför-
stär nog huru jag bäst skall sorja för din fraintid. Sä, marsch
i wäfstolen!"

Dottren wägade ej inwända nägonting mera, men till
stugan nnlle hon ej gä för att gardsfolket dä stulle fett hennes
förgrätna anfigte, utan hon tog sin tillflnkt till talftättan der
hon hade en egen liten kokalf, brun med hwitt hufwud och
den hon fjelf wattnade alla dagar. Här satte hon sig pa
en stockända, slog armarne om lalfwens hals och gret bittert.
Kalfwarne slickade henne i ansigtct, sög pä hennes örsnibbar
och bölade mildt och fakta. Da den unga matmodren fortfa-
rande satt stilla och gret, blef kalfwen otälig, rnckte och drog
pä sitt hufwud för att blifwa fri, och när detta lyckats, gjorde
den fä löjliga hopp, att Nimi fnart började skratta och glömde
hela sin sorg för att leka med kalfwen.
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Söndagen lom. Hwarken mor eller dotter hade namnt
nägonting om förlofningen, men da nu den rike hemmans-
egaren för andra gängen pa en wecka infann sig wid garden,
gissade alla att nägot war pä farde, och att man nu stulle fa
weta det.

Drängarne gingo ut för att taga emot hasten, hwarwid
de höstigare an nägonsin förut rorde wid mössan da de hel-
sade. Pigorna borjade springa af och an som yra höns, och
gamla Sara, der hon stod i förstugan med händerna under
förklädet, neg sa djupt som hennes sirala knän förmädde.
Wardinncm och Niini sutto redan i helgdagsstugcm, som roar
eldad och putslld pa bästa mis med rena lakan i sangen och
sint enris pa golfwet. Utom wärdinnan och Niini funnos der
inne ett par rusthallare med hustrur, asiägsna slägtingar till
Tenhiälä, och med lärwenpäa anlande Hans aldre bror med
hustru och son. Kaffe och win bjöds i riklig mängd, hwilket
förtärdes under hogtidlig tystnad. Sedän fick Niini fin för-
lofningsring, och nog war den af „äkta guld", det war fäkert.
Sedän en par psalmwerser blifwit afsjungna, satte man sig
till middagsbordet. I början woro alla tnsta äfwen har, men
dä nägra stänkor öl och en hel hop bränwin blifwit drucket,
blef det lifligare. Fästmannen, som naturligtwis satt brcdwid
Niini, wille lägga sin arm om hennes lif, mcn hon steg ha-
stigt upp och sprang ut. Alla skrattade.

„Du kunde lätä henne waia i fred en tid", förmanade
lärwenMs swägersta, „hon är ju en barnunge. Hon lär sig
nog smäningom att ivara fästmö."

„10, det gär nog", sade en af rusthällarnc, „da jag
friade till hustru min och wille tyssa henne, sä bet den mar-
kattan mig i kinden. Och nu aro wi goda roänner nog, cller
huru mor?"

Den feta rusthällerstan skrattade sa hjertligt, att den tjocka
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guldkeden pä bröstet hopvade. „10, barn a' barn", sade hon
godmodigt.

I förstugukammaren fatt Niini pä fänglanten och bella-
gade sig för fin goda wän Stina.

~lag är fä ond", fade hon, „börjar den otäckan att
röra mig, sä rnmmer jag hcmifrän. sian han inte wänta ät-
minstone tills de andra rest. Och mäste jag nu nodwändigt
wara Hans fästmö, fä lan jag ju wara det utan att han rör
mig."

Stina flrattade. „Kära Niini, han lommcr wäl att be-
gära mera än det, jag har mänga gänger sett förlofwade lnsfa
hwarandra."

„Fu den der tobalstruteu! Och briinwin lultar han!"
Niini fpottade. „Äien jag är ocksä fä bcdröfwad", fortfatte
hon sedän. „lag ftall lemna mor och dig och mitt wackra
hem och lilla Karmille."

Stina stiattade äter. „Nä, hwad det betraffar, fä är
Kaunille wid den tidcn en god mjöltko, som du wal fär taga
med dig, och jag fkall loinma och blifwa din piga."

„Will du det, Stina!" utropade Aliini glad.
„Ia wifst, om jag lefwer bara, du blir nog en god

matinor."
„Det stall jag blifwa, jag tänter inte grala och swära

och köra pä hela dagen. Du stall blifwa den förnämsta och
alltid fä bästa warmbullcn och en stor klimp smör frän hwarjc
terning."

„Ia om du fär rada", fade Stina ftamtande, „men
husbonden har ocksä ett ord med i lagct."

Niini mulnadc. „Och han är sä girig", fade hon be-
tänkfamt.

Stina hostadc förlagcn, tn det war just hon som ofta
talat derom. Nu sade hon: ~nä, kansie folk bara pratar.
Rintala Adolf berättade, att han fäg hynom i dag lägga ett
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splitternntt martstncke i fattighäfwen, sä att det tlingade mot
kopparslantarne."

„la, i gladjen öfwer att fä mig", sade Niini föraktligt,
„men jag är sä rädd för honom och jag met att han ej är
omtyckt. Woj, woj om mor mille taga honom."

„Det är ju ännu längt till bröllopet", tröstade Stina,
„hwem wct hwad som kan hända till dess."

„la, det är sant; hjelp du mig Stina att bedja mor
läta mig siippa hela faken."

„Nej, det törs jag inte, hellre siulle jag bita tungan af
mig. Mm sörj inte du. Niini, den som winner tid, winner
allt."

Wid fjorton är är det lätt att hoppas, och Niini trö-
stade sig snart öfwer denna dags händelser. Fästmannen be-
swärade henne icke Heller ofta. Flera weckor förgingo utan
att han kom till garden, och dessutom brukade Niini, sä snart
hon sag den wälbekanta sladen pä längt afständ, springa bort
till nägon granne pä en stund eller till och med gömma sig i
klllfkattan eller sitta i kokhuset och se pä huru Stina sturade
träkärl. Hwarkcn modren eller friaren brydde sig om detta
betcende. Bäda woro nöjda med att förlofningen war stcdd
och att twä rika gärdar siulle förenas. De oetraltade bru-
dens motwilja som en barnslighet, den der intet haoe att be-
tnda. Da Niini sälunda fick wara i fred och det dessutom
war sä längt till bröllopet, började ocksä förlofningen mindre
tnnga pä flickans barnsliga sinne, och hon blef äter sorglös och
gllld som förut. Det war dessutom icke sä litet smickrande att
blifwa afundad af en mängd flickor mncket äldre an hon sjelf
och att om söndagarne fä bara den nna glänsande ringen samt
för hwarje befökande wisa granna sidendukar, guldörhängen
mcd perlor och andra presenter af den rike brudgummen. Det
är möjligt att den unga fästmön sä smämngom want sig wid
förhällandena och flutligen utan knot ingätt aktenstapet, om ej
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nagonting inträffat som hwarken Niini eller nagon annan
tänkt pa.

En wacker dag i mars mänad, da snon smälte pä takcn
och fparfwarne qwittrande hoppade omkring ofwerallt der de
trodde fig finna ett hafwcrkorn eller litet höfrö, stod Niini
ute pä gärden bredwid brunnen och säg pä huru kalfwarne,
hwilka blifwit utsläppta för att litet wädra fig. fkuttade gladt
i solskenet. Dä körde en fläde langfamt uppför backen till
gärden och stannade wid brunnen.

„lasa, du Sakeri!" utbrast Niini glad, „huru stär det
till? Det är wisst ett halft är sedän du war pä orten."

„Ia sä omkring", swarade den unge mannen, „myckct
har ocksä händt under tiden."

„Naturligtwis", swarade Niini, „gamla wardinnan pä
Hallila är död, Vtartin Hietalas barn likasä och Serafia är
gift och Peter Nistamäki har töpt Isotalo, inen allt det der
har du wäl redan Hart."

~10, jo och mera till." Sakeri hade emellertid windat
upp watten frän brunnen och wattnat sin häst. „lag kom
hem i gär . . . har rest halfwa werlden omkring sedän wi
räkades . . . jag war twa ganger i Petersburg och i Helsing-
fors flera ganger . . . M, Niini du har wur.it sedän jag sist
war här ...de säga att du är förlofwad är det sant?"

„10, med larwenpää Jonas", swarade Niini leende,
„iir det ej löjligt?"

„lag tycker det är mera sorgligt än löjligt", swarade
Sakeri allwarsamt och säg ned.

Niini blickade upp helt förwänad. Der stod den ungc
mannen sä blek, och just nu säg han pä henne med en sa sorg-
sen blick.
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„Ack Niini, Niini, hwad har du gjort! Jag hade alltid
tänkt . .

."

„Hwad hade du tänkt?" frägade Niini häftigt.
Sakeri bet sä hardt i munstncket pä sin pipa att det

brast. Han spottade ut oitarne och sade: „jag hade tänkt att
wi siulle blifwa ett par. Alit fedan wi lekte fom barn till-
sammans och plockade bär i siogen och jag hjelpte dig att göra
näfwerrifwor har jag tänkt derpä. Derföre började jag ocksä
med min smörhandel och hoppades att bättre sälunda kunna
förkofra mig än som yngre son pä ett litet hemman. Och nu
har du förderfwat allt sammans."

Niini hade aldrig tänkt sig den kare barndomswännen
och lekkamraten säsom fastman, men da hon hörde Sakeris ord,
grcp henne ett förunderligt wcmod.

„lag wille ju inte, det nmr mor som stälde till det",
sade hon twekande.

„Wille du inte?" frägade Sakeri ifrigt.
„Nej. Hwarföre slulle jag wara sä angelägen om en

gammat gubbe?"
„Han har en sä praktig gärd."
„Gärd har jag sjelf", sade Niini stolt.
„Ia det är just det wärsta. Du är rik och jag har

tillswidare ingenting säkert, huru siall jag tunna begära dig
af din mor!"

„Tala inte sä. Säteri", sade Niini mett, „nog tncker
jag ju mera om dig med twa tomma händer an Jonas med
hela sitt hemman."

„Gör du det. Niini, min kara flicka!"
„Ia det är säkert."
„Och du flulle wilja blifwa min hustru, fast jag inte

har nägon rikedom att bjuda dig pä?"
„Det behöfs ju inte Heller, när jag har penningar nog.
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Du stulle komma hit och fä gärden med mig, wi behöfwa nog
en husbonde här."

„Men din mor? . .
."

„Hon stall nog ge med sig", fade Niini lugnt.
„Godt, da är allt aftaladt. Nu tager jag ut min del

ur hemmcmet och börjar pä allwar med min smörhandel. Vara
inte hökcn flyger bort med min dufwa under tidcn."

„Dufwan läter icke fä lätt taga fig", strattade Niini.
Nu hördes en starp röst frän trappan: „Hwad stär du

der Niini och fer ej efter kalfwarne, utan läter dem svatsera
ut pä landswägen."

„Niini ilade ut genom porten med glodande kinder.
„lafä det är du. Säteri. Huru stär det till? Är du

pä fmörupptöp?"
„la, sä är jag. lag wek in för att fräga om jag tan

fä här som förut."
„UH jo, alltid litet, men minä kor hafwa litet bedragit

mig i är. Nägra lispund sins nog ändä. Stig nu in, sä
fä wi talas wid."

Säteri band fin häst wid brunnen och trädde in i stu-
gan, der han mänligt helfade de bäda tjenstcflickorna och gamla
Sara. Snart inträdde ocksä Niini röd och andtruten, hon
hade ändtligen fntt in kalfwarne.

~Att gamla mennistan lan wara sä tanllös", bannade
modren.

„Det war just Sateris fel", strattade Niini, „han kom
och pratade med mig, och sä glömde jag djuren."

„Du bör lära dig att halla tankarne tillsammans, du
som snart stall bli wärdinna pä en ftor gärd."

„lag är ej der annu", mumlade Niini medan hon drog
fram fin fpinnrock.

„Du har wäl hört, att dotter min är brud?" frägade
wärdinnan.
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„Io nog har jag hört det", fwarade Saleri, medan han
betänkfamt knackade astan ur pipan.

„Hon är ju ung ännu", fortfor wärdinnan, „men sn
sklldar det ju inte."

„Nej, nej."
Nu gick wärdinnan ut med Maja för att bestnra om

smöret, och under tiden pratade de unga i stugan.
Drängarne lommo nu hem frän flogen och helfade hjert-

ligt pä Saleri, hwillen hela byn lande ända frän barndomen.
Som miodagen war färdig, inbjöds den främmande af wär-
dinnan att deltaga i mältiden, och Saleri berättade mänga fa-
ler om sinä refor, emellanät äfwen roliga äfwentyr, fom kom
ungdomen att fkratta. Nägot enstildt till Niini blef han ej
mera i tillfälle att säga, men dä de tryckte hwarandras hän-
der till affled, gjorde bäda inom fig det löftet, att de flullc till-
höra hwarandra.

Det följande äret förflöt stilla och lugnt. lärwenpää
kom da och da pä beföl till Tenhiälä, men mncket fäg han ej
Heller nu till sin brud. Sllkeri kom en par gänger ännu pä
fmöruppköp och äfwen nägon gäng för att helsa pä dä han
annars war hemma hos brodren. Sallan eller aldrig fingo
de ungll talas wid utan wittnen, men den forna barndoms-
wanstapen hade nu, äfwen hos Niini, förlmtts till en war-
mare känfla, och för hwarje gäng de räkades blef bandet emel-
llln dem starkllre. Niini war nu pä fextonde äret. Hon war
fiitig fom en mrM och hjelpte sin moder troget i alla gärdens
arbeten. Allt fullare blefwo kistorna med wackrci linneklader,
präktiga ylleklädningar och randiga strumpor. Ätodrens och dot-
terns tankar under detta arbete woro dock helt olila. Den ena
tänkte med fröjd och stolthet pä dottren fom lärwenpää wär-
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dinna och foreftäldc sig hcnnes saker hängande pä loften och
inlagda i betsade byrälädor. Den andra gladde sig nt att fä
göra fin kara Sakeri rit och tänkte med ungdomens förtrdstan,
att denna rikedom mycket wäl kunde räcka t»ll bäde för mor,
dotter och mäg. Hon stulle dä ej behöfwa lemna sitt hem, och
Sakeri kunde fä fälja fmör frän egen ladugärd, och blifwa
ännu rikare än lärwenpää. En ledsan: tanke uroade dock bäde
mor och dotter. Niini hade upprepade gänger, ismmerhet
detta sista är, bedt att fä slä upp forlofningen med Jonas,
men det roille modren ej alls höra talas om. Sä snart Niini
började tala derom, blef hon afspisad med naara stränga ord,
eller ock beskref modren huru bra hon fkulle fä det och berät-
tade mänga historicr om huru nojda döttrar blifwit fom lydt
sinä modrar och gift fig med rika och altade män. Emellanät
war Niini ond, emellanät gret hon, men intet hjelptc. Och
tiden stred fram med förfämnde hastighet. Gubben lärwen-
pää wisste ingcnting om dessa strider och betraktade sig nastan
redan sasom egare af bäde flickan och förmögenhcten. Han
hade till och med lätit rälna stammarne i Tenhiälä skogcn och
beräknadc nu huru mycket han kunde sälja timmer och wed.
Detta hade kömmit äfwen till brudens öron, och hon blef
miigta förbittrad dcröfwer.

„Det är ju det jag säger", utbrast hon, „han är en
girigbuk. Att räkna ut hwad han kan fä frän wär fkog!"

„Nä ja, hwad gör det?" sade modren medlande, „om
han later undersöla skogcn ett är förr eller senare kan juwara
det sllmma. Nog konnncr han att sköta ditt lika ordentligt som
sitt cget."

„la, det tior jag nog, men han har det ej iinnu. lag
säger nej at presten, om mor inte läter mig göra det förut."

„la, ja, wi fa nu se. lärwenM lär inte wilja oli
nagons narr."

Denuio blcf det for den gängen
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En dag kom fästmannen äter till Tenhiälä. Han hade
warit hos nägon granne redan förut och dructit öl, sä att han
war wid synnerligen godt lynne. Sedän han pa Tenhiälä
druckit litet mera till, frägade han efter Niini. Hon kom.
Han gick emot henne med en beläten och wänlig uppsnn och
fattade bäda hennes händer.

„Nackrare blir du dag för dag, Niini, och jag börjar
blifwa otälig. Huru gammat är du nu? Sexton är? Hwad?"

„Nej, jag blir först i nasta mänad", swarade Niini
'wresigt.

„Sä, sä. Och i wär gar du i striftstolan?"

„Och sedän i höst fira wi bröllop."
Här lade fästmannen sin arm om flickcms lif och lutade

sitt röda, pussiga ansigte närä intill henne.
Men hon ryckte sig lös och utbrast: „gä bort, gamla

troll! Rör mig inte! Jag will ingenting hafwa att göra
med dig."

lärwenpää olef sä förwänad, att han blef helt nykter
och sade litet barsit: „jag har nu lange täit ditt trängel, inen

nu är du stora flickan, och nu mäste det bli slut."
„Men jag will intc alls ha er", stret Niini förbittrad.
„War du tyst, Niini, och gä din wcig", sade modren, och

Niini lät ej säga sig dctta twä gänger, hon sprang ut och
läste in sig i förstugukammaren, der hon rigtigt fick gräta ut
i fred.

,Mennistorna hafwa satt dumheter i hennes hufwud",
urskuldade modren, „de hafwa berättat om den der stogsun-
dersökningen."

„M, hwad angär det henne?"
„Icke alls", sknndade modren inställsamt att swara, „mm

hwad tan man inte inbilla en sadan barnunge."
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„la, ja; nä, hon blir nog spak ännu", tröstade fig fäst-
mannen, tände sin cigarr, drack ännu ett godt tag öl ur stän-
kan och reste bort.

Strax derpä kom Niini in. Hon lade förlofningsringen
pa bordet och fade: „nu, mor, säger jag för sista gängen att
jag will inte gifta mig med Jonas lärwenpää. Jag tucker
om Säteri, och wi hafwa kömmit öfwercns om att bli man
och hustru."

,M)hll! kömmit öfmerens!" sade modren föillktligt, „du
lär inte weta, att jag är dm förmyndare."

„T>et är det samma, men Jonas tager jag inte."
„lag stall wäl taga ringen i förwar till bröllopsdagen",

sade modren.
„Ia och behälla den", sade dottren „för pä mitt finger

kommer den ej mera."
„Och du tror, att jag stulle ge dig at Sakeri, en sadan

der krmgresande handelsman, som inte eger annat än nägm
sedlar i sm gamla plänbok."

„lag har nog för oss bäda."
„T)u förstar, du! Tala inte för nägon mennista om den

dumheten", warnade modren, ~jag stulle stämmas ögonen ur
mig."

„Ingen behöfwer Heller weta det utom ni, mor. Och
nu har jag sagt det."

Nu kom sommaren. Niini hade med heder gätt gcnom
striftstolan. Utstnret lag färdigt, twättadt, mangladt och in-
packadt, och sommararbctcna bcdrefwos med all ifwer, tn wä-
derleken war gnnsam och allting tydde pä ett godt är. lär-
wenpää husbonden war nastan lila ofta pä Tenhiälä äkrar
och ängar som pä sinä egna. Drängarne brummade öfwer
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Hans inblandning och sade, att man aldrig kunde göra honom
i lag, Wärdinnan jemkade och medladc, bestod osta extra kaffe
och bränwin och sölte ställa alla tillfreds. Niini arbctade fli-
tigt, äfwen hon, men bra allwarsam war hon och smog sig
undan, sä snart den förhatlige fästmannen anlände.

En lördag, dä Niini höll pä att breda ut mattor pä
det nyss skuradc kammargolfwet, hörde hon steg i förstugan, och
dä hon wände fig om, war det lärwenpää. Niini hade i flcra
weckor oroligt wäntat Sakeri och blcf nu gansta ledsen att i
stiillet för sin wän se denne träkige gubbc.

„Det är bra att jag träffar dig en gäng", sade Jonas,
~jag kom just för att tala om lnsningen . .

."

„Lysningen!" utbrast Niini hapen, „bröllopet skulle ju
ej bli förr än i höst . .

."

„la, men mor dm och jag hafwa beslutit annorlunda."
~Äien jag har gifwit ringen ät mor och bedt henne säga

er att jag inte will", fade Niini beslutsamt.
„Om du will eller inte konnner ej i fräga", sade Jo-

nas lärwenvää, „mor will uch jag will, och det är hufwud-
saken." Derpä gick han strattande in i helgedagsstugan.

Snart kom wärdinnan. Hon hade warit pä linlandet
för att se efter renserstorna och hade sett lärmenpääresa upp
till gärden.

„Mor", bad Nimi och höll henne i klädningen", han
will taga ut lysning till i morgon!"

„la, jag wet, ga in och tag en bättre kladning pä dig."
„Nej, mor, kara mor, lät honom icke göra det! Jag

will inte gifta mig mcd honom. Alla säga att han är fä eläk."
„Gä nu in, barnet mitt, och war lugn. Han är ej sä

eläk som du tror. Han stall wärda dig soin sin ögonsten."
„lag will inte!"
„Du blir nog nöjd sedän. Lät mig nu gä." Vlodren

lösgjordc sin kladning ur Niinis hand och gick in.

132 Niinis friare.



Det lystes. Forsia gängcn. Andra, tredje gängcn. Och
ingen Säteri tom! Niini war utom sig. Hon wisste att dä
man war förelnst tre ganger, fanns ingen ätergäng.

„lag stall sägll nej wid wigseln", täntte hon. „Men
hwar dröjer Säteri? Hwarföre har han ej kömmit? Han är
död. Det tan ej wara annat."

Onsdagen efter tredje lnsningen ftulle bröllopet siras. Tis-
dag afton satt Niini under en stor rönn utanför porien inwid
landswägen, dä hon säg en tarra tomma pä wägen. Den
stllnnade wid rönnen, och Säteri hoppade ut.

„Hwar har du warit! Nu tommer du för sent . . . i
morgon är mitt bröllop."

„lag hörde det just nu nere i bnn, swarade Säteri med
sammanbitna tänder. „lag har warit andll till Mostwa och
Petersburg och kunde ej tomma förr an minä affärer woro i
ordning. Nu stulle jag hafwa en hel lista med penningar."

„Och nu är det för sent", jemrade sig Niini.
,Men jag litade sa fätert pä att bröllopet ej siulle bli

förr än i höst."
„Ia fä war det meningcn, men mor och han ftun-

dade pä."
„Och har du ej sagt dem . . .

?"

„10, jag har bedt mor och jag har grälat och grätit,
men de äro döfwa. Jag önftar jag kunde resa ifrän dem och
lemna gärden och allt hwad jag har at dem, ty det är ändä
pcnningarne som lärwenpää sitar efter."

„Sä stig upp pä min tarra och kom b'ort."
„Ia latom oss fara. Nänta, jag gar efter en dut."
Säteri wände hästen, och Niini ilade upp till en liten

windslammare, der hon bodde om somrarna. Der tog hon en
sidendut pä hufwudet, knöt in sin psalmdok och nägra fä tlä-
despersedlar i en stor tjock ullschal och smog ut igen, hoppade
upp i tarran bredwid Säteri, och fä reste de bort.
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I bröllopsgärden war ett fpringande och pratande, ba-
kande, stekande och stökande utan all ända. En kokersta hade
blifwit hemtad frän Tawastehus, och hon förstod att fätta hela
gärdens qwinfolt i rorelse. Ifrän hwardllgsstugan kom den
slonaste lukt af nussgraddadt hwetebröd och steit ftäst, i kam-
maren kernades smör och i kokhuset kokades äggoft. Ingen
hade tid att gifwa alt pä tarran wid rönnen och Niinis for-
fwinnande. Sä kom aftonen. Wid qwnllsmältiden frägades
efter Ätiini. Hon fanns ej, Hade hon mjölkat med Stina
och Maja? Nej. Hon hade wäl gätt till grannen, der en af
henneö siriftstolstamrater bodde. Klockan blef nio och tio, hon
kom ej. Wardinnan war ledsen. Hwarföre skulle hon just
den sista aftonen fpringa onikring i bnn? Passade det fig!
Nattcn kom och nu blef man orolig pä allwar. Pigor och
drängar flickadeö ut att sola husets dotter. Gamla Sara fatt
i spiselwrän och berättade alla möjliga hemsta historier om
brudar fom hängt fig och dränkt fig och blifwit bergtagna.
Wardinnan fatt pä bänken wid fönftret och allt emellanät gick
hon ut pä trappan för att fe efter om ej nägon kom. Koter-
ftan läg och fnarkade i den stora sängen i stugan. Midnatts-
tiden kom follet tillbaka. Ingen mcnnifka hade fett flymten
af den förswunna. Man gick till hwila. Snart fofwo alla,
endast wardinnan wred fig af och an i bädden. Hwad fkullc
brudgmmnen fäga? Och hwad ftulle gästerna fäga? Nila rust-
hällare och hemmansegare frän tre focknar woro bjudna, de
ftulle lomma förgäfwcs hwillcn stam! Mcn hwnr kunde
flickan wara? Om hon werkeligen gjort af med fig? En rys-
ning fmög fig öfwer henne och hon darrade häftigt. Modren
erinrade fig Niinis motwilja, tärar och böner. Hon kom ihäg
huru blek hon warit pä senare tider, huru tyst och nedflagen.
Det wore ändä förfärligt! Henncs enda barn! Och fkammen

den förfärliga fkammen!
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Wid daggryningcn slickade wärdinnan ett bud till brud-
gummen. Han kom genast till Tenhiälä och war ond, swor,
grälade och förbannade och fkickade man ur huset för att äter
föka och fräga. Sjelf reste han till de twä närmaste gästgif-
werierne för att höra ät der. Allt war förgäfwcs. Onsdag
middag började gästerna nnlända. Tio och tio gänger mäste
den arma modren upprepa famma pinfamina bcrättclse l>ru-
den war borta!

Gästerna förplägades med mat och dryck och reste igen,
skakande pä hufnmdet ät ett sädant bröllop, Modrcn tnckte
att hon stulle dö af stam och sorg.

Sa förgick en wecka. Da kom ett brcf till wärdinnan
pä Tenhiälä. Sjelf kunde hon ej lasa strifwet, men Stina
som gätt i folkstola, laste det för hennc. Det war frän Niini.

„Kära mor", skref hon, „jag reste bort med Eakeri för
att jag inte wille gifta mig med Jonas. Om mor hade hört
minä böner förut, fä hade jag ej behöft göra er den sorgen,
men fäsom det war, kunde jag ej förmä mig att lnda er. Om
mor will läta mig fä Sakeri, sä komma wi tillbakn, och dä kan
lärwenpää fä fllst hela min cmdel i hemmanet, för Sakeri
bryr fig ej om det, han har pengar nog och mcrn förtjenar
han. Han är god emot mig och honom will jag hafwa, men
ingen annan.

Niini Tenhiälä."
Mooren ryckte brefwet ur Stinas hand och lastadc det

i elden med luwert och allt. Sedän reste hon till lärwen-
M. Du husbondcn hörde huru saken förhöll fig, sade han
förgNMmad: „ja bchäll ni er dottcr, jagknn cj giftll mig med en
förlupen flicka. Men twä tusen mark skall jag ha som stade-
ständ för det jag warit hennes narr i twä är och lätit lysa
tre gänger."

„Men, Jonas, hwar i Guds namn siall jag taga 2,000
niark", inwände wärdinnan grätnnde.
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„Sälj skog! Ni tunde ha Hällit reda pä er dotter.
Släppa henne och rymma pä ljusa dngen!"

„Huru kunde jag ana . . ."

„Ia derföre fär ni nu betala 2,000 mark."
„Men om hon tommer tillbata?"
Jonas betäntte sig. Twä tusen mark war bra, men

hela hcmmanet war wärdt kanste 20,000 med siogen.
„Näwäl", sade han i mnndig ton", om hon tommer

tillbaka och fogar sig ödmjukt i allt och lofwar bli en god hu-
stru, sä kan jag förläta henne och taga henne till näder.
Skrif det till henne. Hwar är hon?"

„Ia det skref hon ej om."
„Nä, men frän hwilket posttontor kom brefwet? Det stod

ju pä tuwertet."
„Det säg jaa, ej efter", swarade modren oroligt.
„Men ni har wäl luwertet och brefwet i behäll?"
~Nej, jag jag blef sä ond, att jag kastade det

pä elden."
~la, det är qwinfolts sed!" sade lärwenpää med ett

hänsiratt." No dä ut med 2,000 mart."
Modren reste bort med wredc i sitt sinne. Twä tusen

mart! Nej, inte mcd godo!
Nyttet om Niinis förswinnande och sedän äfwen med

hwem hon rest, spred sig wida omkring. Och mennistorna ta-
lade mucket derom, tn det war dock en gansta owanlig hän-
delse. Mgra tnctte att det war rätt ät lärwenpää, som mille
fästa en sä ung flicka wid sig bara för att komma ät hennes
penningar. Andra tnckte, alt han war i sin fulla rätt, dä han
ordentligt friat, fätt ja och lätit lnsa.

Alen lärwenpää gick till en jurist som bodde pä orten
och forelade honom sin sak samt bad honom blifwa sakförare.

„Vängstnrig war hon fran början", fortfor Jonas, „men
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modren stylde pä hcnnes barnslighet. Wacker barnslighet!
Jag tror den onde satt uti henne frän första början."

„lasä, flickan war sjclf emot partiet?" frägade juristen.
„la, ja, men modren war för det."
„Det är icke tillräckligt", anmärkte herremannen leende,

man brukar anfe att brudens samtycke ocksä behöfs."
„Kära herre, hwad förstär en sadan flicksnarta? Hon för-

stär ej mera än en kalf, som stulle dricka ihjel sig, om man ej
i tid tog ftäfwan ifrän den. Hon stulle ju hos mig fätt rig-
tiga goddagar."

„Tyckte hon dä redan om Sakeri?"
„Det wet jag inte, men bra dum war hon om hon

gjorde det. En sadan der kringresande smörlurk, som pratar
och stnffar, säljer och bedrager, och är fattig som en stäprätta."

„Männe han siiat till henne dä redan?"
„Nog fanns der ju friare som gräa kattor, men när ja g

kom, sä flögo de som agnar för winden. Om Sakeri war med
ides jag inte se efter."

„Nä, hade flickan upprigtigt sagt till, sedän hon blef
äldre, att hon ej wille hafwa er?"

„10, jo, jo. Hon war sll stamlös, att honkastade min
ring (alta guld, tostade 25 mark i Tawastehus) at modren
och sade ifrän alltsammans. Och när jag stulle taga ut lns-
ning, strck hon at mig i förstugan, „jag will inte", och lof-
wade säga nej at prcsten."

„Men dä tncker jag, att ni gjorde orätt uti att twinga
henne", inwände juristen allwarsamt.

„En dcl unga kor wilja ej Heller lata mjölka sig", swa-
rade lärwenpää lugnt, „mcn illa stulle det gä dem, om man
lät dem fä sin wilja fram. Herrn kan inte tro hwad Ten-
hiälä stulle blifwa, om en sticklig kail tog hand om det. Och
stogen! Herre Gud, timmer för 15,000 mark kunde man
tryggt sälja."
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„Det hör inte hit. Flickan är ju en fri mennifka och
tan ej faljas och kopas fom en fkog. Om det är egendomen
ni täntt pä, sä kunde ni ju gifta er mcd modren."

„AH ja, jag hade nog funderat derpä, men hon är flös-
aktig och grälig och unga hästar wänjas lättarc frän oseder
än gllmla."

„Wet ni hwad, länvenpaa", sade nn juristen, „jag ma-
ste säga, att jng tncker cr sai är en nsel affär. Skullc jag
blifwa nägons sakförare, sä wore det den stackars flickans, men
inte er."

„Adjö dä herre", sade Jonas högmodigt, „ni är wäl
ej den enda juliste» i werlden."

Tenhiälä wärdinnan grubblade natt och dag pä hwad
hon stulle göra. Gerna skulle hon hafwa ftrifwit till sin dot-
tcr, mcn kunde ej fä reda pä hwar hon fanns. Saken bru-
kade resa bäde till Petersburg och Helsingfors, och i brefwet
hade intet stätt som kunde upplysa om hwar dc befunno sig.
lärwenpää hade nu stämt dem till tings, och hon war gruf-
ligt rädd att nodgas betala ut sinä 2,000 mark. Ändtcligen
lom bref frän Niini. Det war wänligt och bdinjukt. Hon
förjde öfwer att hon gjort sin mor ledscn, sade att hon ej
siulle bry sig om en smula af sin rättmätiga cgcndom, om mo-
dren bara wille förläta henne och sedän gifwa sitt sanitycke till
hennes giftermäl med Sakeri. De skulle dä komma hem. Sa-
keri skulle köpa ät dem en bostad i hembnn och de skulle lefwa
i wänskap och frid med modren.

Här war en tydlig adress bifogab och modren liit ge-
nast Stina skrifwa och bedja oem bara komma hem fort, ty
lärwenpciä hade stämt dem till tings och begärde 2,000 mart
i stlldeständ.

Vted första täg, sedän brcfwet anländt, reste de unga
hem. Niini hade aldrig tänkt pä att detta kunde komma att

kosta penningar och led n» grufligt af modrens klagomäl och
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böner. Ena gängen bad hon dottren gifta sig nied lärwen-
pää, andra gängen sade hon äter, att om de ocksä skulle pro-
cessa till domedag, sä skulle lärwenpää sa hwarken brud eller
pcnningar. Och processen räckte och räckte. 3tiini bad mo-
dren innerligt att betala ut penningarne, sä att de blefwe fria
frän denna swärighet, men modren wille ej. Flickan war gruf-
ligt rädd att domstolen skulle döma henne att ändä sist och
slutligen tillhöra den eläke gubben.

Slutligcn gjorde käranden fjclf slag i saken.
Han satt en dag pä gastgifweriet med nägra andra och

der dracks flitigt öl. Hela rader af tomma flaftor ftodo redan
pä bordet. Man pratade hit och dit och naturligtwis ufwen
om processen. Alla woro mer eller mindre druckna och nmn
sparade ej pä ord.

Plötsligt sade en rik hemmansegare: „Hör du, lärwcn-
pää, de sägll att det war egentligen hemmanet du fiiade till."

„Den som sager det, ljuger .
. ."

„la, men sä säges det allmänt. Kanste gär det siralt
med nMrerna?"

,Mina affarer? lag önstar jag hade den här som mä-
gar sägll det."

„Nä, när du sä fasligt häller pä dc lumpna twätusen
markkorna."

„la, bara som skadeständ. Jag uehöfwer inte för ro skull
läta draga mig wid näsan af en karing och en flicksnarta."

„lag skulle i ditt ställe fäga fä här: behäll flickan; en
förrymd brud är ej wärd cns 2 penni, än mindre 2,099 mark."

„Men förargelsen och fkamnun."
„M den tan ej betalas med nägra penningar, tyc-

ker jag."
lärwenpää strapnde sig i hufwudet, och teg. Pä hem-

wagen funderade han grundligt pä faken. Hans ftolthet och
Hans högfärd ofwer fina rikedomar hade fätt en fwär knäck i
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dag. Girigheten rostade för penningarne och stoltheten för att
med förakt göra flut pä hela processen. Stoltheten fick öf-
werhanden.

„Dessutom lan jag efter en tid gifta mig med modrm",
tiinkte Jonas och knep ihop ena ögat med en mycket slug
min." Jag fär wal ej det samma jag stulle fätt med dottren,
men dock bra mycket mera än 2,000 marl. Nar allt gär om-
kring, blir modren en dugligare wärdinna pä en stor gärd än
flicksncirtlln. Den unga stulle kcmste melat hafwa grnnnläter
och sidenklädningar, men den gamla behöfwer ej det, och jag
stall nog halla uti penningarne, det lofwar jag."

Och nu började Jonas räkna ut hwad modrens lott i
hemmanet kunde utgöra och de fördelar han kunde winna.
Wid bästa lynne kom han hem, och wid nasta ting upvträdde
den stolte hemmansegaren med den förklaring, att han mille
lägga ned hela processen.

~Nid närmare betankande", sade han myndigt, „har jag
sunnit att hela denna sat är en smutsig affar. En förlupen

fticka är ej bättre än en förlupen hund, och hwarken twä tusen
eller tjugu tusen mark kunde mera förmä mig att äkta henne

hon är ej wärd ens twä penni. Sakeri kan taga henne,
jag stall inte afundns. Punlt."

Nu förgick en tid ännu inncm allt kom i sin gamla ord-
ning. Häradsratten och konsistorium stref hit och dit nägra
bref, och slutligen war allt klart. De unga gifte sig och flyt-
tade, enligt modrens önstan, till Tenhiälä, der hon styrde och
stälde som förut och snart lärde sig att sätta wärde pä sin mäg.

Ester en tid sag det ut som om lärwenpaä husbonden
glömt allt groll. Han började osta besöka Tenhiälä och war
mycket höstig och spräksam isynnerhet mot gamla wardinnan.
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En wacker dag kom han fram med sitt frieri. Men der
blef det nej. Vtodren hade insett mannens snikenhet och dä-
liga karalter och wille hellre stanna i sitt gamla hcm, der bar-
nen bemötte hennc med aktning och karlek, och der redan en
litcn dotterdotter behöfde hennes wärd.

Sä fick den riie larmenpaa rcsa hem med läng näsa.
I förtreten gifte han sig med en gammal, enögd jungfru, som
höll honom sä strängt, att hon läste nndan bäde branwin och
smör och gömde nncklarne i sin underkjolssicka. Sä fick gub-
ben pä gamla dagar se hwart girigheten leder.

Vten Saken och Niini lefde lyckliga och nöjda pä sitt
wackra Tcnhiälä och gamla wardinnan tyckte, att när slutet
wnr godt, war allt godt.
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