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Kyrktuppen.

Nu börja wi strar en märkwärdig saga, som lunde Heta:
Högmod gär för fall; mcu hwar och en fär tanka hwad
hau bchagar. Högfärdig la» man wara, om mau aldrig är
mcr lin en hallonmast; hwad sen, när mau är en lyrttupp!

Det war engäng en tyrktupp, som satt pä ett myckrt högt
torn. Hwarifrän han war heinma och hmu ha» touunit sä
högt upp i werlden, det är icke lätt att säga. Mau tror att
Hans pappa war ingcn wanlig tupp, utan en timmcrman, som
knnde stära i träd flälterörnar och drakar, och dä tror man
att tiimnerniannen siurit tuppen af en stock och hissat honom
mcd täg upp pä tornet, eftcr han war sä stocklat och ej lunde
lära sig flyga. Kanste war det cj sä; kanste war tuppen for-
dom premiertnpp i den mäktiga födrottningen Oilimiliadolgas
hönshus och gjorde i sitt högmod uppror emot sm behensta»
rinna och blcf till straff förwandlad till en trädtupp och fast-
uaglad pä tornet. Det tan ingen sä noga wcta, Alltnog, der
satt han pä tornet allrahögst upp, ja högre äu det högsta tal
och det högsta träd pä sj» mil omkring. Och sä högt satt
han, att hela jorden under honom syntes ej mhckct större än
en pannkaka, och mennistorna sägo der ut som fiugor pä pann-
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tatan. En liten tid säg tuppcn dem surra, och sä lördes de
äter bort mcd den stora fingsmällan.

Kyrktuppcn war mycket stor. Han hade en hög rödmä-
lad tuppkamm ofwanför näbbcn, gröna ögon, stora som träd-
tallritar, och en mycket yfwig stjert. I Hans mage rymdcs wäl
trc tuimor räg, sä glupst war han. Ocksä kan man tro att
han war nägot högfärdig. För det han war sä stor och satt
sä högt upp, tyckte han att ingen i hela wcrlden war en sä
hög herre som han. Alla tuppar äro högfärdiga; det kan man
se pä deras fasoner, när de brösta sig pä sophögcn och sträcka
uäbben i wädret, litasom wille dc ropa till hwar och en: hwad
lir du för en fnastcnfclt?

Mcn kyrktuppen war en af de wursta. Man siall fä se
att sädant aldrig siutas wäl. Mängcn stormodig tnpp har
mist »ackcn, när Hans hcrrstap ställt till talas, och sedän har
han utan krus blifwit plockad och lagd i stctgrytan och upp»
äten soin annat fjäderfä med säs, gurkor och lingonsylt.

itanste wihte tyrttuppen att han ej dugde halshuggas och
ätas, och det gjorde ännu högfärdigare au andra
tupftar. Han hade eu egenstap, som mycket brutas här i wcrl-
den, och det war att beständigt wända stjcrten efter wädret.
Han tunde derföre se sig ointring ät alla wäderstreck. Mcn
hwart han koxade mcd sinä stora gröna ögon, säg han ingen-

städes pä jorden sm lite. Han började derföre tro, att han
war en fmula förmer än alla andra och att hela werlden borde
wara houoiu undcrdänig. Dcrwid tänkte han wid sig fjclf
sä här:
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Jag är en stor tupp, en mycket förnäm och statelig
tupft är jag. Miu lite bland tnppar finns icke, lag är ett
werlligt tuppinajestät. Det syns stenbarligen, att kyrtan är
dyggd enkom för min siull och för att siassa mig en plats,
som är wärdig min höga rang. Ester jag sitter högst pä khrk«
tornet, sä matte det >väl wara mig, soin de dyrka. Hwarföre stulle
mennisiorna hwar söndag samlas här omkring khrtan, cm rj
för att rittigt benndra och tillbcdja mig? la, det är witzt, att
jag är en stor tnpp, en mäktig tupp; en högst förnäm tupp är jag!

Men förnäint folk har stnndom rätt ledsamt, och det hade
äfwcn tyrttnppen. Flyga tunde han icke, arbcta Wille han icke,
och äta bchöfde han icke. Hwad stnlle han göra? Det war
ej ulan, att han ju ibland mcd en wif; afund bctrattade pro»
stens hönö, som nägongänss trippade fraiu ända till tornfoten
och kraffsade sä behändigt npp sandcn för att plocka siss ett

och annat torn.
En dag haude sig,

att en kräka rälade
öfwcr kyrkan och helt
närä förbi kyrttnppen,
soin satt der ftnirrig och
twär och förargade siq
att nagon nndcrslod fiq
flyqa nastan likasä högt

soin han behaaade Ma.
Qwa! Qwa! strct

krakcm. Hnr stär till,
kara tnpp?
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Orrr! sade tuppo» och snurrade triug eflcr wiudeli
och wände stjcrten ät träta». lag tyctcr du tuudc ätmiustone
talla mig ers ercellens!

Ser ma» pä! sade träta». 3iä, har ickc erö ezcellenö
nägot trätigt i läugdcn att sitta sä der ensam och göra ingen-
ting? lag tycker erö excellens tunde gifta fig.

lag gifta mig! sade kyrttuppen. Hwar siulle jag siima
en höna sä hög och förnäm, att jag utan stada för miu rang
tunde fria?

Ero ercellens har rätt, swarade krätau; en sadan är icke
lätt att finna, ty jag niins ej att jag uägousin hört talas om
tyrthönor. Mcu erö ercellens stullc ätminstoue företaga sig
nägot arbete. Sä gör jag. Det förlortar tideu, och deras blir
mau glad och nmuter till siimes.

Arbete! fnurrade tuppen äter och säg pä krätau med myc-
ket föratt. Stort och föruämt folt brutar aldrig arbcta. Det
paösar sig icke.

Hähä, täntte krätau wid sig fjelf, när hon ftög bort, du
toxar och toxar omtriug dig, herr tupp, och wct ej ändä hnr
det gär till i werlden. lag har ofta sett de höga och för-
nämä ha mera arbete och mera betymmer, än de ringa pä
jordcu. Men sädana dumdrhga tarar, fom tyrttuppeu, tro
förnämhcteu bestä deruti, att mau ej gör Guds stapade graud,
utan sitter stocklat, läter andra passa upp sig och har hjer-
tans ledsamt. Det shns ocksä att tyrttuppeu är flera huudra
ör gammat och täuler sä soin mängen täntte förr i Hans nng-
domstid. Me» «u begriper mau bättre än förr, att alla wa°
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rclsrr mäste arbeta och wara fiitiga, om dc wilja wara lyck-
liga och nöjda. Det förstär icke tnppen. För det att han
ur sä gcnomlat, sä sägcr han: det passar sig icke.

Och fä war det wcrkligen, Tnppen war lat och högfärdig,
det war hela saken. I flcra hundra är hadc hau suttit der-
nppe pä tornspctscn och ej gjort strä i tors; han hadc cj galat
cngäng. la, han war sä gcnompisiadt lat, att han ej rört sig
«r fläcken pä alla dc hundra ärcn; da kan man tanka hnru
lat han war. Han hade nu riktigt behöft en risbastu. Men
wi fä wäl höra hnru det gick nicd honom.

En wacker dag, när tyrktuppen soin loanligt satt och stir-
rade ut i himmelcns blä och säg mhckct nicnande ut, fastän
han täntte just ingeutiug, dä säg han mcd sörnndran cn stor
hop folk ncdanför tyrtan. Hwad tan det wara? täntte han:
i dag är jn ingcn söndag. Snart nog fick han ocksä sc
hwad drt war.

Det war dcn store lindansarnKaramatli, som hade spännt
npp ett tög mcllan kyrltornet och llockstapeln. Pä det täget
hoppade en liten gossc och cn liten flicka och dansade mot
hwarandra och gjorde föruuderliga swängningar. lasä, täntte
tnppen; war det ej annat? lag trodde att dct war nägou ny
högtidlighet, som de dumma mcnnistorna fira här till min ära.

Rätt som det war, kastadc den lille Karamalli en släng-
kyh ät sotket, och sä for han af som cn katt nppför tyrktornct,
ty dcr woro af gammalt jcrnpinnar insiagne i wäggen, den
cna öfwanför dcn andra. Upft eftcr jcrnpinnarne tlcf »n den
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lille Kvramatti alit högrc och högrc; till slut ivar hau uära
tuppcu. Ahä! täntlc tuppcn och säg roscnrasandc ond ut.

Mcn itaramatti lät sig icke förskräcka, utan, mir nir, dir
nix, mcd ett spräug war han uppe pä tuppcnS rygg, sattc sig
der att rida och strct af alla krafter: hoppsan, min häst! hcj
hoppsan, min häst!

Dä stall man tro att tuppcn gjorde stora ögon och fanu
sig grnfligen förnärmad, der hau satt i sin högfärd och trodde
ingcn i hcla werlden wara Hans lite, Och un satt dcr cu
pojtbyting och topprcd honom och ropadc: hoppsan, min häst!
hcj hoppsan, min häst!

Först wäntade tuppcn att hela kyrkan stulle ramla af
förnndran öfwer cn sodan näswishet. Men kyrkan stod besicd-
ligt stilla dcr hon stod, och nn började tuppcn i siu stora för»
ödmjutclse wrida och swänga sig ät alla wädcrstreck. Hwad
stulle hau göra? Hau hade warit sä lat, att hau hwarken lärt
sig flyga eller gala; dcrföre fick han nu höllä till godo dcn
luäckcn som hanö högfärd led, när allt foltct ncdanför ropade:
brawo! braioiesimo! och tyckte det wara myckct behändigt af
lille Karamatti att topprida kyrktuppen. Jo, sä gär det här i
werlden: när nägon är lat och högfärdig, sä kommer till stut
den lille Karamatti och topprider honom, likasom.han red pä
kyrktuppen. War säker pä det.

Nten icke blef kyrktuppcn deraf just myckct wisarc. Dcr
satt, hau qwar pä sin tornspcts är efter är; dct ena slägtet
cfter det andra sjöng sinä psalmcr till Guds ära i tyrkan der-
under och lefde sin tid och gick scdan i grafwen, och nya mennistor
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tommo i stället och sjöngo defamma gamla psalmcrna i densamma
gmuw khrkan. Men tuppen satt allt lila lat och lika förnäiu
pä sitt torn och wäntade allt att ändä till siut nägon underbar
lycka siulle Mderfaras honom för Hans stora förnämhets stull.
iianske wäntade han att, der han satt, bli förghlld med tlaraste
gnld och stina som solen, cller wäntade han att en dag bliswa
utropad till hela jordens Stortuppsnltan. la, hwem kan sä
noga weta? Han wäntade och wäntade, och aldrig Wille den

stora lhckan tomma.
Huru länge hau nn wäntade, sä blef han ändä pä sistonc

»nycket gaunual och inurten, sä att den ena trädbitcn cfter den
audra föll utaf honom, när det bläsle. En dag war der en

ftart storm. En wädcrpust kom farande öfwer khrkan, blästc
bort l/cla tnppett fran tornspiran och fördc honom genom luf-
tcn n«d sig till sjön. Der fick nu tuppen, wimmclkantig som
han war af den owanliga resan, för allrasista gäugen äugra
att han «j lärt sig siyga och gala. Th hade han kunnat det, sä
hade han es bläst i sjön, utan i stället flugit pä rädstugutalet

och satt sig att gala der, sä att magistratcn och hela stadc»
förundrat sig. Men nn bläste han i sjön och kastades af
gorna af och an, sä att gäddor och abborrar gapade pä honom
och undrade hwad han war för ett sjöspöle. Till slut blef
han kastad upp pä en strand, och der blef hau liggandc.

Pä straudcn N'ar en liten stuga, och der boddc en gaui

,nal guiuma, som hade twä barn, en gosse och en Ma. Och
gossen och flickan byggde cngäng sinä dauunar wid straudcn,
litasom tamrar för de smä fifiarua, som der simmade ut och
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in Wid det att de im gingo litet längre bort för att samla
pahliga stenar, sä hände sig att de hittade der de» stackarö
gamla tyrttnppen, och däförtidcn han war rätt bedröflig att
päse. Wägorna hade alldeles bortsiöljt mälningeu af honom,
och han hade slubbats mot stenarna, sä att han war ntan bäde
näbb och stjert, Dä sade barnen: hwad är det nu för nöd?
Mor tlagar alltid att kräkor och sparflvar göra stada pä ärt-
sängarua. Men här sä wi en prättig trätslrämma. Koin,
lat os; taga ett täg och hala dcn stora besten upp i ärtlandet.

Och sä blef lyrttuppen pä gamla dagar satt till kräk-
strämma i ett ärtland, i stället att bli förgylld och ntropas
till hela werldrns stortuppsultan. Dä hände sig, att krätan,
soin i Hans wälmattsdagar tallat houoin ers ercellens, toin en
dag flygande för att göra sig ett talaö i ärtlandet. Hnj
dä fäg hon träkfträmman och flög för alla de sjn. Men un°

der flygten rätade hon se sig om och lande igeu sin gamla be-
tanta. Qwa! qwa! strek krätan sä högt att alla trätor i hela
nejden hörde det. Se pä Hans ercellens, soin har bliftoit en
trätsträmma! Jo jo, högmod gär för fall!

Men en gaminal torp, som satt närä intill pä en gärds-
gardsstör, bannade krätan och sade: mä wara att tuppcn warit
högfärdig och lat och att det dcrföre gatt honom illa. Men
nn är han gammat och olycklig, och den gamla och olyckliga
fär man aldrig försmäda. Ingen tan weta huru det gär med
en sjelf pä gamla dagar.

Det allt hörde tyrttuppcn. Men han tunde rj swara ett
ord- han war ntan näbb.



När tylktuppc» blef c» trälstrlimma.
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Skevpet Rephanut.

Torneä heter en stad, som liggcr högt upp i Finlauds
nord, wid mhnningen af en stor och wacker fiod, soin ocksä heter
Torne-ä. Nu är Torneä ingen stor stad; det lueta alla andra
än barnen i staden, som äro alldeles säkra uppä att Torneä
är den största och bästa stad i werlden. Men en kyrka finns
der och en stola och en borgmästare och en fisial och en tull-
förwaltare och en postmästare, alldeles som nti stora städer,
I elfwcu fängas mänga stora larar, som saltas i tnnnor och
föras längt bort, för att sedän -ätas mcd spenat cUcr stekas i
ugnen till larläda. Och nägra mil norrom Torneä liggcr ber-
get Awasatsa, der man fär se solen om midsommarnatten 11.
12, och dit fara'den tideu mänga resande, som hugga sinä
namn i bcrget och äta smultron och mjölk och filbunke i bond-
stugorna.

I Torneä bodde för länga tider fedan en rik töpman,
fom hctte Pehr och wanligen kalladcs Tuna Pehr, cftcr han
war hemma frän Tnna socken i Swerige. Har war sä rik,
att han ensam ägde alla stadens stcpp och hälftcn af alla gär»
dar i staden, och när tungen cngäng kom till Torneä för att
fe midnattssolen, undfägnades han af Tuna Pehr med 12 rät°
tcr nmt, som alla woro gjorda af lar. Och cfter det dä ivar
kyligt wäder midsommartidcn, lät Pehr eloa kungens rum med
en brasa af idel kanel. la, han war sä rik, att han lät göra
alla gängjern i sitt hus af silfwer och drack hwarjc afton ett
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halfstop öl ur en guldtanna med ser diamanter pä locket, Äfwen
hade han i sitt stall fyra tama björnar, hwilka- hwar och e»
fingo ett lef>vande lam till mat oin dageu. Sä rik och sä
grym war Tuna Pehr.

Men dä nu mcnnistan aldrig fär nog, oin hon än ägde
hela werldcns statter, sä thckte Tuna Pehr, att ha», som war
sä rik, borde bli ännu sjuttio gänger rilare. Derföre lät han
eftcrsticka en ryttbar trollkarl frän Lappland och frägade, med
löste oin stor wcdergällning, hwad han borde göra, för att
inom tort tid bli den rikaste karl i hela wcrlden. Trollkarlcn
slröt sitt stagg, tog en duktig tlunk öl och mcnade att saken
>uäl tälde att fnndera pä. l)ch sedän han begrundat saken <

ssu är och räbfrägat andarna i luftcn, trollen i bergen och
Neckm wid sjöstrandeu, infann han sig en dag hoö Tuna
Pehr och sade sä här:

Jaa, stall säga eder, fader Pehr ty pä den tiden tal-
ladeö endast riddare herrar, och deras husttur fruar, men an-

dra gnbbar och gununor tallades far och mor jag siall säga
eder, far, att ni drifwer cr Händel just som en stackare. Här
har ni edra sju fartyg, som hwar sommar sora ut nägra fat-
tiga tnnnor tjära och föra hem nägra eländiga tunnor salt,
hlvarpä ni förtjeuar nägra tusen riksdaler i sender. Men
oin ui hade ett stort stepp, som cnsamt lastadc mcr än hun-
dra andra stepp, sä stulle ni pä cu gäng winna mer än hnn°
dra gänger sä mycket som härintills; begriper ni det, fader Pehr?

Hähä, sade Pehr, wiszt begriper jag det. Men för att

hitta Pä fädant, behöfwer man ej wara nägon trollkarl. Det
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är M godt och wäl, tära wän, men hwar i alla dagar stall
jag taga Wille till ett sädant stepp? Och hwar skall jag taga
manstap, som bygger det?

?ät det blifwa min sak, swarade trollkarlen. Jag är ej

för ro stull hundra wintrar gammal och har lärt min konst af
filfrasarna i Lappland. Tag hit hundratusen riksdaler att
börja mcd, och bygg färdigt ett lagom steppswarf wid hafwct,
sä stall jag, nasta Winter, hämta wirle och manssap.

Men om du bedrar mig? sade Tima Pehr.
lag swär wid mitt siägg, sade trollkarlen, och det war

det wärsta han kuude säga.
lasä, dä tror jag dig, sade
Tnua Pehr gaf de begärda penningarna och byggde sig

ett gräseligt stort steppswarf wid tnsten, der hafwct war djn°
past. Nasta Winter kom trollkarlen mcd mänga hnndra lah
af det alldragröfsta wirle man nägonsin sctt, sädant som wcrcr
pä Knusamos fjäll och i Paldamos ödcmarler. Bjeltarna
woro huggna af de högsta och tjockaste furor, som wuzit i
stogen alltsedau syndafloden, och för hwart är hade de blifwit
en nagcl tjockare. Det war en fönmderlig transport: trollkar»
len hade, i ställct för hästar spändt för hwar släde twä
wäldiga björnar, som murrade, sä att det hördes sju mil
derifrän, och alla sinä gossar och flickor togo till flykten. Äurr

urr, let det i snödrifworna, och sä knarrade snön under me°

darna. Trollkarlen sjelf fatt pä främsta lasset med armarna
i lors och säg barst ut, fastän han war litcn och tjock som en
gammal tallstubbe. Bredwid lassen gingo der jättestora tarlar
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Trollkarlen
hämtar
wirke
till

Rephanut.
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af det gamla Qwänerfolket, som bodde pä fjällcn och »roro ctt
par hufwudcn högre än andra mennistor. De buro King ar-
larna björnhudar och för resten ludna kläder af renflimi; i han-
deina Hollo de förfärliga hnggyxar och sägo fä bistra nt, att
alla kristna niennistor lupo till stogs för dem, Ickc ntan arund
trodde folkct att desse jättar woro odöpte liedningar; och när prcsten
frägade hwarifrän dc woro, swarade flogsmännen: ftäu Su»
sila kapell af itarhula socken. Susila betyder wargarnas hcm,
och Karhula betyder björnarnas hem, cllcr björueborg. Jo
det war wacka gossar att göra med. När de tägade iu i
Torneä sjöngo de björueborgsta marschen.

Nu bcgynte Tuna Pehr bygga. Och sä byggdcö det allrastörsta
stepp, som nägonsin i werlden fuunits. Aldrig byggcr nägon

inatc mer, fedan Qwäuerfolket dött ut eller lrumpit ihop
till wanliga mennistor, likasom furorua i deras jättcstogar
krumpit ihop till wanliga träd. Steppet war sä stort, alt när
aktern stod wid Torneä, räckte fören ända till NyCarlcby, och
när stammen wändes, slog bogsprötet med des; tacklage stogarna
i Tawastland omtull. Sleppet hade tre master. Hwar mast
war fä hög, att när en liten gosfe klef upp i stormärscn, >var
han en gammal gubbe, när han lom ued ige». Och mellau
hwar mast war sä längt, att swalan, som är den snabbasie
fägel, behöfde en dag för att flyga frän ena masten till den
andra. Till besättning förhyrdes sertusen rasta matroser, son,
hwar dag tillsammans äto tusen pund ärter och tretusen fat
arot. Dehutom fanns i hwart block en krog, der maustapet
drucko öl, när »vädret war dnstigt. Men det wärsta war, att
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hwar qäns, det ofantliga steppct sinlle wända, red en knrir tte
dagar i fporrsträck frän dm ena wanten till dm andra och
flrck med full hals: ror i lä! ror i lä!

Kan det allt wara rittigt sannt? la, det tmi wiht ingen
wara rätt fäker pä. Men sä bruka siömänucn säga, när de

sitta hemma om »vintern och sprita dref, Nog täuna de Ne-
phanut, th sä hette det stora steppet. är icke
annat än Tuna Pehr med omwända bokstäfwer och ett II li-
tet omfiyttadt. Det skulle wäl wara en sorts högfärd hos
Tuna Pehr, att sticka nt sitt namn batfram här i werlden.

Trollkarlen, som byggde sieppet, war mycket män om att
betrygga det för sädana olyckor som osta hända med andra
fartyg. Han signade det med allehanda konster, sä att hwar-
len cld, luft eller watten stulle kunna göra Rephauut nägon
stada, Och sä gick det stora stepftet af stapeln, Huj det
drakade som ett äskdunder wattnet forsade girsarna ga°
päde af förundran och glömde att snyta sig lararna hop-
pade famnshögt öfwer wattnet, och sotket pä stranden strct-
hurra! hnrra!

Men hwar stnlle man nu at det stora fartygct fä en pah-
lig kapten? Tuna Pehr lät kungöra i alla Finlands och Swe-
rigcs khrkor, att dm steppare, som lunde pä 18 mils afständ
se hwad tornllockan war i Torneä och med sin ropare öfwerrösta
trettio forsars dän, sä att hau hördes ftän Ulcäborg anda till
Kajana, han stulle blifwa kapten pä Rephanut och fä tre
tnnuor guld i mänadshyra. Dä kommoder bäde frän föder
och wester en stor mängd sökande, men ingen kunde se hwad
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tlockan war slagen, och dm som siret wärst, han lunde litwäl
ej öfwerrösta Hmniä wattcufall. Ingen dugde; hwad stulle ma»
göra? Steppet war färdigt att segla. Tuna Pehr war dä i
beräd att taga trolltarlen till steppare, men trolltarlen swaradc :

tackar ödmjutast, jag har m ofantlig respett för wattci!. Finge
jag segla i en filbuute, sa stulle jag wara en duttig fjliman.

Ändtligen koin der en liten tarl frän Nädcndal, icke öfwer
twä alnar läng, fiintstallig, hjulbent och gcmsta kostclig, Han
ställde sig pä tyrttrappan i Limingo, soni ligger 18 mil söder»
om Torneä, och när man frägade honom hwad tlockan war i
Torneä, swarade han: wänta litet; tolf mil härifrän fiyger en
stock af 68 gäh mellan tlockan och mig. Och när gässen woro
singna, sade han: tlockan är precis 21 minuter och 4 sctunder
öfwer 10. Men det är oförswarligt af magistraten att ej fopa
bort spindelwäfwen frän timwisaren; der surra 2 getingar, 11
flugor och 39 trantar, hwaribland 14 trantar mcd länga bcn
och 25 trantar med torta ben.

Det tyckte foltet war nägot märlwärdigt. Men den lilla
inanncn hade sett rätt, och nu fördes han Pä en tlippa i Ämmä
stora fall wid Kajana. Der bad nian honom ropa ät fors-
tarlarne, fom statade uppför Merikoski wid Uleäborg, att de
stulle föra till Kajana den största lax, som fängats i Turta
pata. Strax stret den lilla mannen, sä att det stalf i clfsträn-
derna och sotket i 120 forsbätar längs hela Uleä elf wände
sig om och frägade: männe ostan gär nti Lappland? Dä
tyckte alla att det war ännn märkwärdigare, och den lilla kar-
ien blef antagen till steppare pä Nephanut och fick sinä tre
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tunnor guld i mänadshyra. Det war nastan lita mycket soin
tnngen den tiden nppbar i siatt af hela Uleäborsss län och det
landet Kajanien,

Derpä beslöts att stcppet Rephannt sinlle lastas ined tjära
och äterbärssylt och qä till Polhncsien, för att derifran äter«
hcmta wanilj, peppar, ingefära, kardemumma och mustottblom-
nm fanit för rcsten pcrlor och gnldsand, sä mhcket soin rym«
des till barlast. Och sä seglade Rephannt, Meu hwilket gruf»
iveligt dön slvn hördes i hafwet pä fcmtio mil omkring, när
wattnet forsade tring des; stäf, och hwiltct gniUande och bra-
tande när tagen haladcs an, och hwilten förstnickelse der blef
bland alla hafwets innewänare, frän hwalfistcn och delfinen
ända till mörtunge» och Mtjespissgen, det är alldeles omöjligt
att bestrifwa, Aldrig hadc man sett niafen till widunder i
Botteuhafwets fredli.m wäqor.

Tuna Pehr och trolltarlen stodo pä steppsbrhggan wid
Torneä och ssuugqadc händerna af förnöjelse, när steppet seg-
lade. Den ena täntte pä huru han mcd penningarna för ssep-
pets lasl stnlle topa hela Finland och tauhäuda en cwd bit af
Swcrige ined, Trolltarlen ater mcnade i sitt sinne, att han
Wille fordra ätminstone hela Lappmarken med alla des; renar,
björnar, »vargar och filfrasar till lön för sitt storwerk. Att
Rephannt möjligen tnndc förlisa soin andra farthg, det föll
dein a«s icke in, cftcr sseppet >oar förtrolladt mct eld, luft och
watten. Men man siall fä höra hnr det gick.

Olyclan war den, att trolllarleu alldeles förgätit trolla
Nephanut ocksä mot det fjerde elmentet, nemliqen jorden med

2



18

allt hwad dertill hörcr, säsom stenar, grund, torallbantar- och
dylikt. Trollkarlen hade föreställt sig, att om än flcppet stötte
mot hundrade tlippor och brast i hundrade styckcn, sä stulle
det wara den lättaste sak att bota fädant, när wind, watten

och eld hjelptc till, i stället att ssada. Detzutoin stär det i
ingen hermästares malt att förtrolla jorden, soi» är allt left
»vandcs stora modcr och gamla moster. Nephaimt
war salcdcs säker för allt, utom för sorsat, och
det fick nian snart crfara. Knappt hade steppet lättat aular

och alterstäfwcn begynut strida ett stycke frän Torneä redd,
innan förstäfwen rcdan befann fig i-Qwarlen utanför Vasa.
Här hände fig att hafwct pH sinä ställen tändes för grundt,
sä att kölen sirapade i bottnen, hwarförc siepftarcn med sm

befallde att ma» stulle lasta femhundratusen
burkar ätersbäri?sylt öfwer bord, för att latta fartyget. Sagdt

och gjorbt. Kurircn red i fporrsträck lring däck med taptenens
bcfallnina,, och strai utlastades, babord och styrbord om steppet,
Kurt eftcr burt, och stufningen följde med. Och eftcr det >var
en sä försträckelig mängd burtar och fylt, sä blef deraf den

stora wackra stärgärd af ssröna öar och holmar, soin nn sträc»
ker sig länsss lnstcn frän OamlaLarlcby ända ned till Kasto.
Undra sedän att dcssa holmar aro sä ljnfwcligt sota och att
der wexa äkerbär utan all ände. Hwart är i Angusti mänad
bli holmarna mängenstädes alldeles röda af bar, och de stoua
äterbären garnera tnfworna rundtomtring lilasom perlband as
akta rubiner.

Sä kom Rephanut med knapp nöd ur Qwar-ten. I Öster'



19

sjön gick cu tcmligen hö,q sjö efter en storm. Kocken stod just
och brassade arötcn i kabysen, när en ofantelig wäq slog öfwer
bord och förde med sig en holländst brigg, fom huf-
wud slungadcs in i den stora grötgrytan. Ncj, se bara, strel
tocken, se pä dc dumma älandspojkarna, som byggt smä urt-
stidsl'ätar >oid stränderna och tcista dem hit för att smutsa
wär gröl!

N» siullc man wända i Östersjön för att scgla ut genom
resund och Kattegat, och det war icke det lättaste. Det bras-

sades och det halades pä dcn fason, att man sä uär i en
tnapp wändning seglat NvärSöfwcr Köpcnhamn. A<en änvtligen
qick steppet öf>vcr stag och styrdc n» med full sida wind ralt
in i Öresund, Hejsan! ropadc taptencn, Hnrra! strct man-
siapet, Och bäst som dc hcjadc och hurrade, törnade steppet pä och
bles fastfittandc, som hadc det blifwit liladt in i cn wäqg. Dct war
minsann ej underligt, ty när man säq näruiarc efter, war step-
pet bredare än hela snndet, och sä sqtt det nu fast likasom en
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pojte, när han pinat in hufwndet mellan twcnne plankspolar

och fär det ej ut igcn.
la, der stod nu Nephanut. Af deu häftiga stöten hade

kaptencn och samtliga manstapet sallit att sitta, och i den ställ.
ningcn fastnade alla hnrrarop dem nti halscn. Hwad der nu
blcf för ett bräkcmde och brassande för att ätcr komma pä
fiott watten, det kan man tanka sig. Windcn bläste af alla
kraftcr, för att fä sicppet loh, och wägorna sijöto pä, sä mycket
dc nänfin förmäddc, men platt ingenting hjclpte. Det stolta
Nephanut satt ohjclpligcu fast. Och när bädc lapten och man»
stap arbctat sig trötta och förgäfwes wrätt trehundratusen tjär»
tunnor i sjön, Hollo de rädplägning och bcsiöto att gä i land

och sofwa pä salcn. Men när dc engZng woro pä land, bc°
slöto de att ickc inera gä ombord igcn.

I fulla ser wcckor stod Nephanut pä grnud nti sundct,
och undertiden komino danstar och swcnstar att se uppä, wid-
undret och plundra allt hwad de i hast kuude ätkomma. Och
cftcr der ännu fanns otroligt mycket äkerbärssylt soin en gröt
pä bottuen as lastrumnict, hände sig läng tid derefter, att alla
torpare i Danmark hade räd att bestä sig äkerbärssylt pä
plättarua, ncmligen när der gräddades plättar i torpstngor-
na. Men efter de sex weckornas förlopp kommo swära klago-
mäl till knngen i Danmark. Hcrre konung, sade folkct, hjclp
oh af mcd det försträckeliga Nephanut! Det slängcr för oh hcla
snndet, sa att intet stepp kan komma hwarken nt eller in. I
Kattegat wänta ?0N fartyg att siippa in, och i Östersjön wänta
KA» fartyg att siippa ut. I Nytzland och Finland och Sweri-
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ge blir stor brist pä salt och kaffe, när snndct av stoppadt;
»ien när foltct ej för taffc och salt, gl>r det uppror, och der
blir iviht af deu orsaken ett stort och grnfweligt trig.

Härtill fwarade tonungcu: lät oh wänta litct, sä siä
ivägorna fartyget söndcr. Man wäntade och wäntade, »ien

»vägorna gjorde stcppct ingen stada. Nya tlagomäl tomino

fran alla Hall: Hcrrc konnng, Nephanut fördämnier
bästa aflopp. När un niauga stora floder slyta ut i tctta

haftoct och haswetö öftrerflödiga wattcn ej far riuna dort,
sä uppstä dcraf stora öfwerswämningar, länder och folk
fördränlas, städer förstöras och hela riten aro närä fin under-
gäng.

Men touungen »oille äilnu wänta och sioarade härtill:
dida litct, sä tonimcr storiucn och iroosar sicppet i spillror.
Och storiucn toin och for och susade och brnsade, nieu ingeu
siada gjorde hau Nephanut. Slutligc» hände en dag att to°
nnngcns snusdosa blef tom, och till öfwcrhofmästarenö stora
försträckelse fanns i hela Danmart icke mer uägot sädant snno,
soni tungen brntade snusa. Herre lonnng, sade hofn>ästarcn,
snnset är slut, och Nephanut fördäinmcr hela fundct. Huru
siola wi nu fä en ny snuslast?

Dä blef tungen i Danmart ond. Slicka hit tio liuiestepp
och tio fregatter, sade han, Lät deni lägga sig i en rad ined
brcdsidorna einot sundct och lossa af sinä' tanoner uiot Nephanul.

Godt, det blef gjordt soin tungen befallde, Alla tHnonerna

siulle lossas af >ned en enda puff, för att stjuta Rephanut i
huudratusen spillror. Man bereddc sig pä en förfärlig lnall,



22

och alla dansta offieerare bimdo filleönäotular oin öronen, för
att ej fä dcm i cwigt batlä«<. M! sade tnngcn; ett! tn! tre!

men iÄe ett stott small af.
Hwad pocker är det? slrct tunge», der hau stod och tom-

menterate pä slottöwalleu. Kausle mau ej förstätt mig? Ett!
tn! tre! Nej, luntorna blänttc wid fäughäleu, styckjnutarue
dlintadc, och madamerna stoppade bomull i öroneu, men der
hördeö cj tnäpp eller tny. Det war sa tyst, att mau iuude
höra en mygga surra.

Det gär för läugt, ropade tungen i wrcdesmod. Hioar-
före sijntcr mau icke, när jag befaller?

Amiralen pä flottan swarade: allt är gjordt, som ero
majestät befallt, men tanoucrna driuua ej af.

ropade tungen; det inaste wara fcl uti ladd-
uiugcu, om!

Amiralen lät ladda om, och sä tommenderadco ett!
tn! tre! mcu icke ett cnda stott small af. Härcn rcstc sig af
förundran pä hela tungliga danssa sjöetipaget; officerarucs
stäugpistor stodo upprätt i höjdeu. Kuulet oriuner icke, ropade de.

Wistt brinncr trntet, sade öfwcrluntmästaren. Felct är att
cdra tanoncr blifwit rostiga uuder deu läuga freden. os;
lägga ett helt berg af fint lrut imiti Nephanut, sä spränga wi
det som snuo uti luften.

Ia gör det, sade tungen, som med detsainma koin ihäg
sitt älstade suuö och öustade Nephanut der pepparn werer.

Sagdt och gsordt. Man samlade allt lrut, som fannö
i hela Daumarks rike, och lade det i Nephanut. Derefter tuu-
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gjordcs alt allt folk siulle förfoga sig sex,nil derifrän, för att
ej spriuga i luften. Derpä siickade man cn mästertjuf, som
dagen derpä siulle hängas och lofwade honom näd, mcd wiltor
att hai, stulle tända pä krutet meb en sj,u famns läng swaf»
welträd. Hwar och eu wäntadc nu att hafwct siulle remua
af den ofautliga smällcn. Man sög mästertjufwcn täuda pä
träden och sedän hoppa i sjön för att sinuna till lands; man
sag genom tikare swawclttadcn brinna, och i samina ögonblick

i samma ögonblick hördes platt ingenting,

Det hade gätt mcd trntbergct alldclcs fom med tanonadcn.

Det brann af. Nu blef tonungcu gansta wrcd, lät talla
öfwerluutmästaren, fom tillwcrtat trut/t, och frägade honom
oin han hade lust att sijntas som rilsförrädarc, cfter han fält
ät kronan sädant krnt, som icke brann af. Den stackars öfwer-
luntmästarcn brätade och fnndcradc; omöjligt, han tunde icke
lvgripa auuat, äu att när man täude pä torrt trut, borre det,

cstcr allt menstligt förständ, taga cld. För att bewisa detta,
lät hau ätcr föra allt dct otända trutct i land, wadadc upp

till lnäua i dct fwarta ln,tbcrgcl och stack bara pä försök en

dnunaude swafwelsticka rätt iu i högeu. Vummmmmm! dä

stcn der eu blirl gcnom hela ucjdcn, hela lustcu,siatadcs af
eu histclig luall, clt ofaulligt rötnioln höjdc sig östvcr hela
Danmart, och man trodde ej annat än att jordcn stullc rcmna
i styckcu. Krulct hadc nn wcrlligcu lagit cld, och af öfwcr°
luntmästarcn fann man fcdan ej en bit fä stor som cn potatiö
cugäng. Ett grufligt tillbud war det; hela dansta armon blef
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lomhörd pä wenstra orat, och ma» att fräu den dageu
har allt hwad fänrit heter en obegriplig afsty för trut.

Dä franiträdde till tunge» en gammal «mtros med hän-
derna i byrfickan, tog sig en ny tuggbuh och sade: erö maje-
stät, sä sannt soin min tröja är swart af beck, sä wii)t är den
skutan förtrollad niot wattcn, lnft och eld. Hwartcu wäg, wind
eller trut förmä nägonting emot ilicphaimt. Lät oh äntra det
finsta trolltyget och stopa det och hugga det nti smä fmulor.
lag tänter att tiotuscn timniermän stola dli firdiga dermed
till nasta wär. Af wirtet bygga wi sedän hela dansta ftottan
ny, sä blir hon genom trolldoniens matt oöfwerwinnclig.

Mm uudertidcn blir uppror i alla österfiöriten! utropade

lrisiomiuisteru mrd »lycket l^tyuuner,
Och undcrtiden bli stora länder dräntta af öftoerswä!!!-

niNM'! utropade bisiopeu och sirufwadc talotleu bältre i uackcu.
Och uudertidcn fär jag rj snuo! utropade tuuc,eu med eu

djup suck öfwer denua olycka, som syutes honoiu >oara dcu
»oursta af alla.

Hwad siullc mau göra'!? Sedän man rädplägat länge och
wäl, fattadc man, litasom 3iephauuli< besättning, det »visa
beslutet att sofwa pä fatcu. Meu om nattcu, medau tunge»,
miuistrarua, matrosernc och fäuritarue sofwo i god ro pä sitt
ora, tilldrog sig uägot, som ingeu förmodat. Kanste Wille de
hcdnissa troll, som fogat steppct tillfammau, ickc uima tristna
menniflor nägon nytta dcraf. Genom deras tillflyndan to,»

der en gansia lite» mast, soin med otrolig hastighet sö»dcr°
gnagade pä dc» enda natten hela det stora fartyget, sä att



hafwet wida omtring »var hwitt af trädmjöl, när steppct
nuder masieus tänder smuladcö sönder. Alltsä förgicks det
stolta iliephanut gcnom en liten mast, och tnngens folt hmin
ej deraf rädda mcr än ett stycke af brädgangen, hwilket litwäl
war stort nog att deraf bygga en hel kyrta. Salt och kaffe
passerade obehindradt genom sunden, folten blefwo nöjda och
det, öswcrflödiga wattnet rann bort. Mcn hwillen fröjd der

blef nti Köpenhamn öfwer en pris snus, näc kimgen äter fyllde

fin dosa, det kan lättare tänkas, an wärdigt bestrifwas. Hela
stadcn blef illmnincrad, Ma snusbodar flaggade, och alla hof-
herrarne tlädde sig i suusbruua frackar, för att betyaa finglä<
dje öfwer deu ntomordcntliga tilldragelsen.

Äiänga är ha sedän sörgött, mcn ännu i dag seglar
ingeu sjöinan mellan Torncä och Ålands haf, utan att
tala oin det stora Ännu händcr stnndom i Qwar-
teu eller Östersjöu, att der nppstär en tjocka och töckncn taga
förnnderliga grstalter i morgonsthmuingen. Da thcka sig sjö°
männen fe nti dimman ett ofanteligt siepp nicd master soin
höja si,q ofwanom molnen och fcgel soin fiaddra underligt stora
för luftdraget Och dä stala de gamla inatroserne pä hnfwu-
det, tugga sin buh och säga fundcrsame sinscmellan: nu suns
det igen, det gamla Ncphanut. Det är bäst att wi ta ref nti
scglen; om en stund ha wi storm.

Men ingen wet hwad Tuna Pehr och trolltarlen sade, när
stcppet förliste. Det enda man säkert wet är att Tuna Pehr
frän deu stunden blef fattigare och fattiqare, tilldeh att han sist
fick gä pä rote gard och gärd emellan, Trolltarlen äter blef
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fräu dm dageu allt gröare 'och gräare, tilldch att han säg >u

i ansigtet som ett och berpä förswann han, och ingcn

wihte hwart. Mm aldrig inera fär man se ett sädant stepp
soul Nephanut. .

Fattig Gubben.

Har uägon sett Lock)teä fattiggubbe? Hau stär der wib
lyrltrappan, tlädd i dlä frack och gula byror, hwiltet är
alldeles för grannt för en fattiggubbe och sträckcr ut handcn
ät alla resande som fara pä wägen och alla andältiga som
färdas till tyrtan. Der l,ar han stätt sinä femtio är och mer
och bcgärt allmosor, och ingen tan rälna alla de trestyfwcrs»
siantar och fcmtopekar, soin undcr tidernas lopp trillat in a,c«
nom det lilla hälet i Hans barin. la, när han war ny/ händc
sig att der lommo bondqnmmor med silfwerritsdalrar i halo»
dutssnibben och Wille försöka om männtto ocksä e,n stor
stllllc rymmaS in i hälet, och sä har silfwcrritödalcrn af wäda

fallit dit in och blifwit der, huru än gnmmorna dcröfwer
bestifwat fig, Man sinlle tycka att fattiganbben borde nn
redan wara ätniinstone sä rik som ett tommerferäd, när han
pä det sättet sa:nlat penqar sä mälM är; men länqt derifrän.
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Twärlom tan man säga att hau bliswit allt fattigare, ju längre
han stätt der; ötniinstone har han bliswit mycket urblekt och
glamig i anfigtct, och ett stycke af näsan har sallit af och blis-
wit bortsopadt jemte annat siräp. Alan är cj fattiggubbe för
ro stull Heller. Det lostar pä att nalt och dag stä och tigga
wid landswägen, det mä bläsa och regna och snöga och frhsa
aldrig sä; och mcst gär det en till sinncs, att se tyrtwäktaren
lomina engäng i mänaden och öppna luckan i ens rygg och
taga ut alla de stattcr man sanilat. Hwad hjclper det fattig-
gubben att gnida och hushälla, att Mndigt se ömkclig ut och
tigga ihop sinä styfrar, när hela Hans ritedom om en mänad gär

sin koö gcnom ryggen? Nej, man tan wäl säga, att det är en
hnndpost, att stä sä der till allas spektatel och äta toppar och
silfwer och wara lika mager och eländig ända i alla sinä dagar.

Men mcd Lochtcä fattigubben är det en egen historia, och
dm stall jag berätta. I socknen bodde fordou, en gammal
inhysing, wid namn Pietari, wanligen tallad Puu-Pietari
eller Träd-Pcter, emedan han war en mycket trädslög man,
som kunde med sin lilla tälgknif ntsiära de förnndcrligaste saker,
icke allenast hästar ät bondpojtarne, utan jemwäl flätteröruar,
gripar, dockor och allehanda tonstiga figurer. Men i sitt hjcrta

war Puu-Pietari, en sniken och arglistig man, som icke täntte
pä annat, än att samla pengar pä hwad sätt som hclst. Ia
han war sä girig, att han under en sten i stogen hade nedgräft
en statt af flera hundrade riksdaler i silfwer och guld, hwilten
han famlat dels genom trädsiöjd, dels genom tiggande under
mönga är; men deraf wihte ingen, emedan den gamle sialten
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mwärtcö ställde sig säsom den allrafattigaste usliNg, nied h>oarö
trasor och »mgerhet hwarocheu hade medlidande.

Mr »uni »m wid tyrtostäimnan kom öfwcrens derom att
socknen bchöfde en fattiggubbc, bestöto alla att gubben Pmi'
Pietari, soin war fattig och bchändig, stulle göra en gubbc af
träd »ch fä för beswärct elfwa plätar. ' Och eftcr det sä stulle
sle, hade Puu-Pietari ingenting dcremot. la, ingen >oar nied
detta uppdrag bclätnare, än Puu.Pietari sjelf, th han hade i
sitt sinne »tfunderat, huru han stulle bliftva rit gcnoin fattig.
gubbcn. Och derföre hittade pä följande stälmstycke.

En fatliggnbdcö magc är ihälig. Dit infalla alla slan.
tar, som gifmilda mennistor insticka genoni hälet i gubbens
bröst, och desiä uttagas sedän gcuoni en lucka nied
läs före i gnbbe»s rygg. Pä sidan om luckan, till hwilten
lyrdvättaren eusain h>rde nyckeln, gjorde nn Pnu-Pictari eu
liten lömilucka, fä tonstigt inpasiad, att mgen lundc märta
heune, Mr da fattiggnbbe» blef uppställd pä fin plats och
den cna slanten efter den andra trillade »ed i Hans mage,
pasiade Pnu-Pictari nppä »ägo» mörk »att, när nianen icke
sten, och tömde genom lönnluckan alla Pengar, soin fallit ned
nti fattiggnbbcn. Men sä tlot war den stälmcn, att ha» icke
roffade st sig allt som för tillfället fanns, utan alllid lemiiadc
han för sh» stull nögra stantar qwar, pä det man ej st»lle
»nsitänta att der warit en tjuf, »ta» tro att de» sparsamina
allmogen icke bcstätt de fattiga mer än sä. Detta fortfor en
läng tid, och Puu-Pietaris egen gömma under stenen blef allt
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rikare, mcn fattMihan h.idc sä klcna intoinster, att hwarochcn
förnndrade siq.

En söndag wid mänadcns
siut, när kyrlwäktaren efter
wanlighcten rcdowisadc för
'hwad han nppbnrit, rynkade
kyrkohcrdcn pä ögonbrynen
och sade mcd owanligt sträng
ton: "hör pä, min tära
wäktare, jag har all anled-
ning att ansc cr för en red«
lig och rättstaffcns man, mcn
jag för tillstä, att dctta för-
hällande med fattiggubden
förefaller mig gansta besyn-
ncrligt. Har jag icke sjelf
mcd egna ögon sctt, hurn
foltct hoptals stätt o,u söi,'

dagarna kring fattiggubbcn och ordcntligcn trängts, hn'cm son,
fön' stulle hinna lägga dit fin stant, ock litwäl, när ni redo-
wisar för hwad som influtit, pästär ni >er ha fätt pä hela
mänaden nagra stillingar blott, Hwad stall jag tanka derom,
min tära tyrkwäktarc? och lncka aro, som ni sjelf fäger,
ostadade, och lik>v!il fcr det ut, som hade här warit tjufwar,"

Man kan förcstatta sig, att wältaren wid betta tal blef
illa till modö, Han insäg att thrloherden hade fullkomligen
rätt, men han begrep tillika, att mifjtanken för tjufnad ftulle
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falla pä honoin sjelf, soin hade nyckcln om Händel. Hm, wistte
dcrföre ej annat räd, än förcsiä, att man stillle nedtaga fat«
tiggubben, undersöta honou, mycket noga, ändra Hans läs och
banda honom med jern, wärre än en lifstidsfänge. Dctta
förflag gillade äfwcn tyrtohcrden, och man bcsiöt att päföljande
mändagsmorgon anställa en noggran bcsigtning mcd fattiggubbcn.

Emcllcrtid när wäktarcn koni hcm till sig, tunde han ej
undcrläta att yppa sinä bclyminer och pastorns mihtankar för
wäktarcnwr samt bcrätta för heuue, hurulcdcs man i morgon
stulle syna fattiggubbcn, Händelscu fogade cj bättrc, än att
Puu-Pictari räkade silta i en wrä af stugan och strapa gröt-
grytan, när detta taladcö far och mor emcllan. Strar blcf
den gamle stälmen i fin tnr illa till mods och täutte ,vid sig
sjelf: om dc nu noga undcrsöka fattiggubbeu, sä hitta dc »oäl
till siut ulin lönnlncka, och sä begriper hwar mcnnisia alt dcl
är jag, som stulit pengarna ur gubbcnö mage. Nej, här är
intct annat räd, än att gcnast i natt gä till khrkan, bryta lös
fattiggubbcn frän wäggcn, bära honoin till siogcu och i största
tysthet göra en brasa pä honom, Dä täntcr jag dct siall
wara siut med alla bcsigtningar, och hwem lau bclvisa att det
är jag, som mördat fattiggubben?

Puu-Pietari war cj Heller sm att utföra sitt arglistiga upp-
sät. Sä snart natten inbrutit, smog hau sig ut och hade uied
sig m yxe och en tofot, det ioill säga ett iustruiuent, meb hwil-
ket man brutar bryta lös jcrn. Och sä begaf hau sig till
tyrkan.

Det war wid nyärstidcu, säledcs uiidt i wiuteru, och sä
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tmit att det sprakade i tnutarna och snön lnarrade undcr den
gamle bofwcns fötter. Puu-Pietari lät fig likwäl icke för-
sträcka, utan wandrade pä. Det enda som bctymrade houoin
war att det just räkade wara fullmane dä; men han tröstade
sig i»ed att nattetid iuga mennistor stullc färdas Pä wägen i
deuna köld, och dchutom foro der just uu naara swarta mol»
öfwer mäncn.

När Pietari tommit till kyrkan och iugcn lcfwande wa-
rclsc synles i hela ncjdeu, började hau hurtigt sitt nattliga ar-
bete. Det tostade ej litcu möda att lösbryta de starka jern-
band, som fasthöllo,fattiggubben wid lyrtwäggen, men det war
ej första gangcn Puu-Pietari haft sädant arbete för sig, och
derföre lyckadcs han slutligen i sitt listiga företag. Wäl tjugu
gänger hade han blast i sinä frusna händer, när jernbanden
ändtligen losuiade, och utom sig af ifwer och förnöjelse, grep
han mi fattiggubbcn härdt i uackcn, rustade houom ett par
gänger och störtade honom derpä burdus ned frän kyrltrappan,
i mening att sedän släpa honom till stogen och nedgräfwa ho-
nom i snön, tills han wid paUigt tillfälle tuude lägga torra
qwistar omkring honom och göra en brasa pä alltsanmians.

. FattiMlbbcuö lif ellcr död hängdc sälcdcs pä ett harsträ.
Mcn cu ofönnodad händelse räbdadc houom,

Puu-Pietari stod just i begrepp att sjelf uedheppa fräu
kyrltrappan, för att fullborda sitt elala uppsät, dä han till fin
förssräckelse hördc stess af kommaude mcnuiftor kuarra ftä dcn
uäva laudswägen. Till röga Pä mitzödet gick mäucn i det-
samum ur molnct och lystc mcd sitt klara hwita sien öfwcr
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tyrtan och wägcn och stogen och hela det wiutriga snötlädda
landtssapet widtomkring, Hwad stullc mi Puu-Pietari före-
taga sig? Stulle han springa fin wäg? hau st»»c
dä gcnast bli upptäckt. Stulle hau huta sig ucd och trypa
batom tyrtumrcn? la, det hade tumiat lata göra sig, om

fattiggubbcu stätt qwar pä siu plats. Vien uu lag hau mcd

uäsan,platt i suödrifwau brcdwid trappan, och uär-mäucn sicn
sä tlart, mäste «iän ju frän wägcn wid försia ögonblickct upp'
täcka att fattiggnbben war borta. Pietari wiftte i hastighcteu cj
bättre, än att ställa sig sjclf pä fattiggubbeus wanliga plate
uppä trappan och sträcka ut haudeu mot lauds>vägcu, alldelei<
soin wore hau sjelf fattiggubbeu. Stor sat om jag ej har blä
frack och gula byror, täntte Puu-Pietari; det är äudä ej sä
ljust, att mau tan se sä noga fräu wägcn, och jag agerar sat-
tiggubbe ett par miuuter, tills dc der jimtareua pasfcrat i all-
stöns ro förbi.

Nlltsä klef Puu-Pietari upp pä fattiggubbens plats och
stod der kapprat, orörlig och tradattig, alldelcö smn hadc hau
warit siua cgna händers wert.

Vien juntarena pä wägcn ivoro twmnc rynimare frän
Korsholms hätte, hwilta färdades sä här sent nattctid, för att
ej komma i obehagliq bcröring nied länsman och fängföraren.
De woro just stadde pä en npptäcktsresa framät tyrtobyn, för
att undersöla läö och bomar i böndernas lider och bodar fanit
möjligen tnalta sig till nagon hygsslig farstinnspels, ty man är
ej fritagcn frän att hungra och frysa för det man är rym-
mare, Wid det de »n passerade förbi tyrtau i niänstenet, war-
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seblef den ene af dem Puu-Pietari pä kyrktrappan och tog ho-
nom gansta rittigt för m fattiggubbe, som ineningen war.
Pahpä! sade han ät fin kamrat, der stär en fattiggubbe, och
efter det nu är sä godt tillfälle, tycker jaa, wi kunde gs att
tnifta Hans pengar, förrän wi begifwa oh af till byn.

Sagdt och gjordt; den andre fann förflaget godt, och sn ax
styrde de bäda stälmarne sin losa rakt till kyrktrappan, Puu-
Pietari hisuade och häpuade, när han oförmodadt befann sig i
sällstap, Han tog för afgjordt att man npptäckt Hans knep
och tom för att gripa honom, n,en sä stor N'ar Hans försiräc-
tclse, att när han Wille spriuga sin N'äg, nekade fötterna sin
tjcnst, och sä hände att hau blef qwarstäende kapprak, orörlig
och trädaltig soin förr. Rhmmarne ä sin sida anade intet
oräd, utan satte sig ned pä trappan för att pusta ut och öfwer-
lägga om bästa sättct att komina ät fattiggubbens penningar.

"Här stär han, den snäla kanaljen, och stäms ej att är ut
och är in stjäla hcdcrligt folts penningar," sade den ene, Och
dermed syftade han pä fattiggubbens tiggeri, men Puu-Pietari
tog det ät sig och darrade i alla leder bäde af rädsta och köld.

"la, nu stall det ocksä bli slut nied honom, sade den
andre rymmaren. Mäntro wi börja med att hugga hufioudct
af honom?"

"Jaa, tänter, swarade kamraten, att wi f!)rst hugga benen
af honoin och sedän hacka honom i smä bitar" (Puu-Pietari
tog det allt ät sig),

"Det tan wara nog, menade den andre, att wi först ta
upp magen pä honom och scdau brnnna upp honom" (Puu-

,'!
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Pietari tyckte sig redan tänna hnru de höggo sönder Hans
magc, alldcles som han ämnat göra med fattiggubben).

"M oh gripa den rackarn i kragcn," sade dcn förste
rhmmarn, och dcrwid kastabe han förfmädligt siim stclfrnsna
siinnhandsiar i ansigtet pä den förmcnte fattiggnbbcn. Äfwen
denna smälck höll Puu-Pietari tälmodigt till godo. Mcn nu
grcp dcn cua rhmmarn bclätet i kragcn, och dcn andre lyftade
yrcn, för att M till. Dä kuude Puu-Pietari ej längre uthärda
mcd sm roll, utan började spjerna med händcr och föttcr och
satte till att gallstrita, sa det ekade i hela nejdcn widt och bredt
omkring. Detta ater war för rymmarne högst oförmodadt.
Förr hade de wäntat att lyrktnppcn siulle gala, än att fattig-
gubbeu stulle sftarka omkriug sig och stnka. De kunde cj an-
nat tro, än att här war ä färde ett grnfwcligt spötcri och att
hin onde i cgcn Person farit i fattiggnbbcn, för att anamma
dcm midt under deras nidingsdad. De »pphäfde nu i siu tur
ömkeliga nödrop och sökte att komina fin los' det fortastc de
tunde, men det lyckades ej bättre, än att hela sällstapet i stör-
sta willerwalla ramlade ut för lyrktrappan, och der lägo nn
alla tre stalmarnc öfwcr hwarandra i snödrifwan, stritande och
spjcrnande. Puu-Pietari trodde att man Wille gripa honom pä
bar gerning och göra af mcd honom; rymmarne äter lnnde cj
annat förmoda, än att sjclfwa afgrnndcns furstc lag i lufwcn
pa dcm. >

Pa fädana tankar konnncr man, när man har ett ondt
samwcte.

fogadc lpckan sä förundcrligt, att länsman i focknen
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stulle finuas i nejdcn, och som han war en nitisi man, hade
han i all tysthet begifwit si,q pä ströftäg om nattcn, i den rit-
tiga förmodan, att siälmarne den tidcn sinlle wara i rörelse.
Det passade nu sä färdeles wäl, att han, med ett par hand-
fasta karlar i sällstap, räkade färdas wägcn framät till tyrkan,
uär han hörde det bcshnnerliga sirikandet, som gjordc ett sä säll-
samt afbrott i winternattens ödstiga stillhet. Strar sihndade
han till ställct, efter han ej kunde annat tro, än att banditerne
öfwerfallit näqon frcdlig inncwänare i byn, Men Hans för-
nndran blef icke litcn, dä han i stället fani: de tte siälmarne
pä det «rsinuigaste lufwas och brottas i en hög »vid kyrltrap-
pan, och han war ej Heller sen att qöra ett hastigt siut Pä
deras strio, Rymmarue lande han gcnast igen och lät sä sta-
digt basta och binda dem, att ingen fattiggnbbe i werlden be°

höfde widarc frukta för dcras besöl. Pnn-Pictari war han i
början böjd att anse för en hederlig karl, som blifwit osiyldigt
öfwcrfallen. Men den stackars inhysmgen, soin allt war i den
tron, att Hans siälmstycke war npptäckt, började sä ömtcliam
bedja oin näd och misinnd, att länsinan drog öronen ät sig och
täntte: den der har wiszt. ock nägon trasa i bytet. Och gansia
rittigt, när länsman med strlinga ord begärde sä wcta hwad
Puu-Pietari gjorde sä här dasss wid kyrlan, betände den
gamle sialtcn sitt arga fuffens med fattiggubben och lofwade,
för att siippa fästninq och spö, hela sm samlade siatt till er-
sättnina, ät dc fattiga.

Och härmed är historien om Pnn-Pietari slut. Men fat<
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tiggubben blef ännu samma natt inburen till kyrtowättaren
samt noga shnad och omlagad, sä att ingen mera kunde olof«
ligen tillcgna sig Hans rikedomar, hwarefter han ställdes pä sitt
ftälle igen. Hwarochen som far förbi Lochtcä tyrka kan ännu
se honoin pä Hans gamla plats wid kyrkodörrcn. Han fer, fom
sagdt war, numera mhcket gammat och glaniig ut, och näsan
dcn är för ewigt sin kos, säwida umn ej en wacker dag siickar
honom till Ainista institutet i Helsingfors, der dottorcrne göra
nya näsor, precis fom andra mcnnistor göra lcrtnppar och
fockerdockor.

Swalan fran Egypti land.

Har nägon sett den lilla stugan borta wid landswägen,
hon fom har rödniälade wäggar och hwita fönstcrposter och en
liten farstnguqwist med tak öfwer? Der fer sä trefligt ut, och
der bo wiht goda mcnnistor. Utanför wid wägcn stär ett högt
lumnigt träd, i hwilket alltid fäglarna sjunga och hwars doft är
fä ljuflig om wären, att hela nejden förtjusas deraf. Man
siulle tro att stugan är helt ny; sä fin och wacker fer hon ut
ifrän landswägen.

Men uh är hon icke. För mänga, manaa är sedän bodde
der en gammal gumma, som hade tre smä fiickor. Dcn äldsta
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hette Ilia, den mellcrsta hette Milia, och den yngsta hette
Emilia. Wiht war det besynnerliga «amn. Mcn är man en
god mennisia, gör nanuiet intet till sake». Den flicka är wis;t
en narr, som gräter för det att hon hctcr Sara, Barbara eller
Petronella. Pryder hon sjelf sitt namn med ett godt hjerta,
sä mä hon gerna Heta Gräsgröna Halloumasta Tatdroppa.

bra är hon ändö.

I stugan bodde ännu flera iuwänare, och det war en
swala, eller rättare twä swalor, ty, swalorna aro mcst all-
tid tlvä tillsammans; men nu tala wi blott om den cna. Hon
hade sitt lilla HMM för sig sjelf under tatäsen och bodde der
hyresfritt hela sommaren, men till wintcrn gjorde hon läuga
utrites resor. Och Pä dcm for hon hwarlen i tmsläde eller
suflett, ej Heller behöfde hon packa in sinä sater i tappsäckar

och hattastar, ntan hon for med pilens hastighet pä sinä stvarta
qlänsande »oingar, och ingen sijutshäst tnnde ttaftva i tapp
med henne. Det siedde alla är och pä samma tid. Och lit°
w!il sade ingen ät henne: nu siall dn rcsa; eller: nu stall dn
loinma. Men hon wihte sin tid äudä, och flickorna wihte det
ocksä gansia wäl, ty alla Hollo af den wackra fägeln. Hwcni
siulle cj hälla af en swala? Hon är ju den oslyldigaste fägel
pä Guds gröna jord, och den som gör en swala illa, han
wore wärd att doppas i tjära och wältras i dun och siickaö ut
till ett spettatel för hela wcrldcn.

En dag i Septcmber mäuad, när rönn och björt begynte
rodna och aspen begynte gulua och moinen stockades tjocka pä
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himmeten, sutto de tie flickorna pä den lilla bänten i farstugu-
qivisten och sade till hwarandra: i dag far fwalan.

Qwirr! qwirr! jag är just rcsfärdig, qwittrade fwalan,
soin hört dessa ord, der hon satt pä tatäfen och pickade pä ett
hampfrl) till resfrulost.

Kara swala, sade fiickorna, fäg oh cngäng hwart du fly°
ger sä der hwarje höst, och hwar du bor öfwer wiutern, och
hwad du gör der borta i främmande land, och hwem som wi-
sar dia, wägen dit och tillbaka igen till ditt bo under tatasen.

Qwirr! det war mänga frägor pä eugäng, qwittrade swa-
lan. Hwem säger till blomman om wären: wer! och till grä-
set pä martcn: gör jordcn grön! Hwem säger till windcu: far
dit och far dadan! Och hwem bjuder dagenö sol och nattcnö
mäne att passa pä deras tider? H>oem lärde myrän bygga fin
stack och biet fin lupa och spindeln sitt nät? Hwem lärde ett
litet, litet mennistobarn att äta och dricka? Och hwem gjorde
mennistans hjerta beständigt sädant, att hwar och en Askar sitt
hem och sitt fäderneslaud?

Det har Gud gjort, swarade flickorna.
la, sade swalan. Sainina Guds ljufwaröst säger till de smä

fäglarna om hösten: far! och om waren: tom! Och de smä
fäglarna äro Guds fromma baru; de lyda Hans röst, och hau
wifar dem wägen genom oändliga rymders blä, öfwer grön-
ssande länder och brusande haf. Sä fiyga wi swalor om
höstcn bort, när wi höra den manande rösten i wärt hjerta,
Wi lemna wäit älstade finfla land och flytta inom nögra da-
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land, soin kallas Egyptcn.

Det landet tämia wi nog, sade siickorua. Det >var dit
den lilla Icsus fiydde mcd sinä föräldrar undan tonung Hero-
des' grymhet. Det mäste wara ett stönt land, der Icsus sanu
en tillflytt, uär hau war liten.

O ja, ja, sade swalan, ett stönt land är det witzt; wäl»
signelsen blommar der nti lesn fotspär. De höga bcrgcn
stiinra af ädelstcnar och guld, de rita dalarna dofta af rosor
utan tal, och wattneu hwimla as sällsama djnr. Ni siullc se
det stöua trädet, der jag bor öfwcr wintern. Detz grönsia dör
aldrig bort för wintrrns frost; des; blommor dofta soin para-
disets wällutt; des; frutt sinlle pryda en tonnngs bord. Pä
deh grenar har jag bhggt niitt bo wid stranden af den mät-
tiga floden Nil, der gnldfiskarna blänta i wattenbrynet, och
derifrän flygcr jag nt i den höga blä luften, öfwer de bränn-
Heta ötuarna, der lejonet flämtar af törst, och öftoer de jätte»

stora bcrgcn i Sennar, der perlor och diamanter sträla niot
dagen nr de ödsliga tlyftorna.

Meu hwarför längtar du, lilla swala, ätcr bort om wä-
reu frän detta wälsignade land?

Act, jag wet ickc; men dä griper mig en längtan att älcrsc
initt gömda, mitt dyra fostcrland. Jag täuter pä den lilla en-
sliga stugan uppe i Finland, under hwars äs jag är född och
der min moder räckte mig det första lilla fröet och der hou
lärde mig att flyga frän qnnst till qwist, när jag war liten,

Dä synes mig, soin wore intet land pä jorden sä stönt, sa in-
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nerligt iärt och ljuft, soin bctta fattiga Finland högt upp i
sin snöiga nord. Och när jag dä tänter nppä den wackra
wäien här borta och de ljnsa soinmarnätterna och de gröna
nddarna och de klara fjöarna här i Finland, ack, dä Wille
jag ej byta de röda smultronen här mot paradiscts gyllcne
frukt, och hellre Wille jag lefwa i mitt lilla fattiga bo under
hyddans ös, än bland Sennars siimrande diamanter. Ack m
lära sinä ftickor, huru mäste icke mennistorna älsta sitt säder-
nesland, när sjelfwa lnftens lilla swala häller sä mycket af
sin fattiga fosterbygd!

Jo jo, sade flickorna och sägo fundersama ut,

Men jag glömmer att jag nn mäste resa, qwittrade swa°
lan. Ha ni ej nägot att beställa med mig frän Egypti land?

Jag Wille wäl bra gerna ha en diamant frän Sennars
'berg, sade Ilia; och när hon täntte pa diamanten, glimmade
hennes ögon.

Och jag, sade Milia, siullc ingeuting hellre önsia, äu en
wacker gnldfisi frän Nilen. Och wid detzsa ord hoppade Milia
pä en fot, när hon täntte pa gnldfisten.

At mig tära swala, stall on hcmta ett litet frö af det
träd der du bor, sade Emilia helt satta och blygt. Hon wihte
ej rätt, oin hon tordes begära sä mhckct.

Qwirr! qwirr! qwittrade swalan, och sä flög hon sm tos.
Ester den dagen blef höst och regn och siasi och bärsylt-

ning och korfstoppning och mycket annat, som brulas oin hösten.
Derefter blef Winter med snö och is och brasor och sagor och
jultlappar och snögubbar och tältbackar samt inycket annat, soin



41

brnlas om »mntcru. Men dcrefter blef det äter wär med smäl»
tandc is och sjungande fäglar och bar mart och smä blyga
blommor och tnovvande ttäd och tuttu i stogarna och annat
mrra, som hörde till denna ärstid. Den lanaa wintcrn hade
gätt sä fort, att hwar och en förundrade sig.

Hände sig da att Ilia, Milia och Emilia äter en wacker
morgon i Maj sutto pä den lilla bänlen i farslugnqwisten och
sade till hwarandra: i dag konimcr swalan!

Qwirr! qwirr! der satt han rcdan pä äsen och pickade
pä sitt lilla frö, ty hon hade fätt aptit utaf resan. Strax
hoppade flickorna hclt högt af fröjd och tastadc at henne°hwar
sin stängtyh. Har du med dig det soin du lofwat oh? frä-
gade de.

Wasserra, hwad jag har! qwittrade swalan, och i samina
ögonblick föll der en stor glimmande diamant nti Ilias för»
tläde. Nu tan man tro, att Ilia den gängen qwickt tog lyra.
Men diamanten war sä stor som den största ärt; drh stcn war
sä bländande, att Ilia knappt tnnde se dcrpä, och aldrig hade
Ilia sett det allraklaraste tallwatten wara genoulsiinligare än
denna dyrbara ädclsten. Hwad diamanten knnde »vara wärd
nti pengar, se det begrep ingen i hela nejden, icke ens kloc»
tarn, som annars hade det rytte om sig att begripa allting,
Th sädana ädelstenar bruta bctalas med mönga hundrade guld-
penningar.

Stä icke och gapa nu, Milia! sade deu gladlynta swalan.
Hälnta mig fort en stäl watten att lägga din Zuldfist nti. Du
mä tro att jag haft beswär att föra honom fä long wäg i
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ett litet hopwikct fitonlöf med nögra wattendroppar uti frän
oasen Kordofan.

Milia war ej sen att hämta en stor glaskupa, entom be-

ställd till stuga öt fisten. Kupan war bredare nedtill än upp«
till och habc frän bottnen en inböjning eller ihölighet, der
nian tunde lägga bloinmor eller en lefwande grönsista, och det
säg mycket behändigt ut, när fist och fägel förlittcs undcr

samina tak och grönsistan pickade med sm lilla näbb efter den
bläntande guldfisten, och fisten hwiftade qwickt pä stjcrten och
samin nndan grönsistan. Milia war sä innerligen förtjust;
mycket bättrc, tyckte hon, war det att äga ett lefwande guld,
än en död ädelsten.

Emilia wäntade tyst och tälmodigt. Hon kunde wäl tro,
alt swalan, som hade sä godt minne, ej förgätit det lilla fröet,

och deri trodde hon rätt. Pasfa nu pä! qwittrade s>valan, och
i detsamma fällde hon i Emiliaö öppna hand ett litet frö, ej

större än en lagom äpplekärna. Och derpä flög slvalan sm
tos. Nyfitna konuno de andra systrarna att se hwad det war,
och när de sägo det lilla fula fröet wid sidan af diamantcu
och anldfisten, strattade de sä öfwer all matta, att det >var all-
delcs för mycket, och fade till Emilia: det war wiht en präl°

tiss qäfwa att hämta allt frän Egypti land! stära Emilia,
fwalan gör narr af dig; lät oh ge det fula fröet ät hönsen!

Emilia sade: swalan är tlokare än wi alla. lag will
plantera fröet, sä sä wi se.

Gör det, sade systrarna. Och sä strattade de, sä att flä-
torna i nacken hoppade löst frän marongnälarna.
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Emilia planterade fröet.
Ilia, som fätt den heirliga diamantcn, tunde cj se sig

mätt dcrpä. Dagarna igcnom betrattade hon dcn; om nätterna
sof hon med dcn och drömde att tjufwar willc stjäla hcnucs
statt bort. Hon tänkte cj pä nägot annat; hon brydde sig ej
mcra om att bedja eller arbeta; hon blcf lat, försnmlig och
wärdslös. Och icke nog dermed. Hon blcf fäfäng och högmo-
dig; ja, hon blef det för hwar dag alltmera. Hon hade utan
allt arbete i hast blifwit rit, och det war illa för henne. De
flesta mennistor tycka sädaut wara en stor lycka. Men Gud,
fom ser i hjertat, han wet wäl, att det stackars mennistohjcr-
lat är ett fafängcligt ting, som uppbläses af lyckanö hafwor,
de mä wara aldrig sä oförtjenta, Sä gick det med Ilia; hon
hade aldrig en rätt innerligt glad stnnd mcra, fedan hon fick
diamantcn. Och efter hon war rit, sä woro der mänga som
»ville gifta sig med hennes diamant och taga henne pä töpct,
Ilia walde och walde bland tjugu friare, och sä walde hon
till slut dcn allrassrannaste. Det war en officer med swär-
tade mnstacher, guld pä kraaen och guldwärja wid sidan.

Pä sin bröllopvsdag bar Ilia diamanten i tronan, och
der lyste han rätt som en sol. Sedän blef der ett praktigt
lif nti Ilias nya hem, der länades mycket pengar, och de som
länade togo till slut diamanten i pant. Men när diamanteil
engang war tagen i pant, hade Ilia inga Pengar att lösa ut
honom igen. Sä blef diamanten för alltid borta. Adjö dä
med hela herrligheten. Den granne officern rymde bort till
Amerita, n,en Ilia blef enfam och fattig, ja mycket fattigare
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än hon nägonsin warit förr, ty hon hade want sig sä fort
wid rikedom, och när man hwar dag gätt klädd nti siden, will
en blärutig bomullsklädning ej mera wara i smaken.

Sä gick det med Ilia.
Milia gjorde ej annat, än pyhlade om sm lilla guldfist.

Hon inbillade sig beständigt att han war sjuk: ibland hade
han tandwärt, och ibland hade han tithosta. Ibland ät han
för myckct storpa; ibland Wille han ej lita alls. Milia satt
hela dagen wid glastnpan och räknade siorpsmulorna. Dä
tyckte hon ibland att fisten hade för kallt watten: hon säg pre»
cis hur han frös. Liten stackare, sade hon, stall jag sticka
strnmpor ät dia,? Will du ha tangor? Men dä kom hon
ihäg, att fisten hade hwarkcn ben eller fötter. Pä det sättet
pjäkade Milia med fin fist och glömde bäde att sy och läsa
och annars arbeta.

En dag tyckte hon äter att fisten frös. la, hon tyckte
han gret. Det säg man ju tydligt pä den lilla bläddran i
wattnet. Stackars liten, tänkte Milia, nu stall jag göra »varmt

i din lilla stnga. Dcrpä tog hon thötannan frän bordet och
slog hctt watten i glastnpan. Se hur roligt han har! utro-
päde hon, när fisten samm undan det Heta wattnet. Och hur
fisten samm och samm och Milia slog alltmera hett watten i
tnpan, sä wände fisten fin lilla guldgula mage uppöt, och dä
war han död. O, hwad Milia gret! la, hon gret sä att
ingen tunde trösta henne, och sä pjäkade hon bort fin halfwa
ungdomstid, och sä gret hon den andra halfwan. Och sä blef
hon en gammal mamsell.
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Det är wiszt intet illa i att wara en aammal mamsell.
Mänga gamla mamseller äro innerligen goda mennistor. Men
Milia hade pjätat bort sinä unga dagar, och när hoi, blef
gamnml, fick hoi, gä nti stola och lära sig slätsöm, som smä
ftickor fä lära. Det war det som >var det förtretliga.

Mängen lär wäl undra hwad det blef af Emilia och
hennes lilla frö. Det stall du fä höra. När fröct legat tre
mänader i krntan, börjadc man se hjertbladcn af en litcn ljnö-
grön planta. Da wände Emilia ett dricksglas npp och ned öfwer
plantan och wärdadc hcnne som ett litet barn, Och detta
lilla blomsterbarn behöfde ingenting äta,' bara dricka, och dricka
fick det hwar morgon, ja det allraklaraste tällwatten. Dä werte
plantan dag och natt: hon werte när Emilia sof. Om ett halft
är blef plantan fä stor, att hon mäste fä en större krnka, och
efter ytterligare ett helt är war hon närä tre alnar hög och
dä planteradcs hon ute i mjuk trädgärdsmylla närä wägcn.
Der byggdes ett staket omtring, sä länge »oexten war ung, och
hwar Winter mäkades snö kling hennes rot, för att siydda
plantan mot frost. Sä blef om nägra är af det lilla fula
gräa fröet ett det herrligaste stora träd, säsom man tan se det
pä bilden. Ia det war ett träd, hwars make ingen här i Fin-
land nägonsin fett. Det blef sä lummigt och stort, att wäl
tjuau gummor kunde Ma och dricka kaffe i deh stiWa. Deh
wällutt war sä stark, att hela nejden doftade deraf, och deh
frutt sä läcker, att en sodan knappast ses pä sjclfwa kejsarens
bord. Tro mig, den som häller af blommor och träd, Hans
kärlek lljna blommor och träd tuscndefallt igen.
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Emilia sjelf blef under wärden om sm.lilla planta god
och kärleksfull äfwcn emot mennistor. Hwar morgon och af-
ton bad hon att fä blifwa ett Guds baru, och hela dagen
arbetade hon. Deraf blef hon glad och god och afhällen af
alla mcnnistor. En dag hänbe sig, att en bra gosse bad att
fä blifwa hcnnes fästman. Hwad siulle Emilia swara? Hon
swarade ja pä stundcn. Och sa blefwo de gifta, och eftersom
de Hollo af hwarandra och fortforo att bedja, arbcta och lefwa
rättstaffcns, fä woro de lyckliga och saknade ej fin tarfliga ut-

komst med smör och bröd om hwardagarna och stek om sön-
dagen. la, när Emilias bäda systrar Ilia och Milia eftcr
nägra ör blefwo fattiga och öfwergifna, bjöd hon dem till sig
i den lilla stngan, der deras mor bott. Och när Ilia och Nii-
liä fäg huru deras fyster lefde gladt och godt unoer arbete och
bön, blefwo de sjelfwa arbetsamma och fromma och förundrade
sig mhcket, att de allt dittills ej förstatt, huru man stall finna
den sanna lyckan pä^jorden.

Sä gingo ären fatta bort. Ilia, Milia och Emilia blef-
wo gamla gummor, fom llädde fig i binbmöhor och stickade
strumpor ät Emilias barn och barnabarn. En dag koin jag
gäeude landswägen framät till den lilla stugan. Och swalau
frän Egypti land war död, och gamla mormor i stugan war död,
och Ilia, Milia och Emilia hade blifwit gamla och grä. Men
trädet, fom planterades af sivalans frö, war allt lika ungt och
grönt, och det doftade fä outfägligt ljuft, fastän det war om
hösten, och frukterna glimmade gula fom guld mellan löfwen.
Dä tänkte jag hurn Guds stöna natur är sä ewigt ung, fast-
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än mennistorna äldras och wihna, och huru Guds kärlek !ir

sä ewigt god, fastän det finns fä mycket synd och brist uppä
jorden. Mitt hjcrta blef wekt af böde sorg och glädje, ty jag
tänkte upftä huru dctta Käd stnlle lefwa ännu huudrade ör
sedän den, som hade plauterat trädet, länge multnat i grafwens
gömma, och huru Guds allwisa näd ssulle lefwa äunu mycket
längre än detta träd, ja i alla ewigheters ewighet. Ratt uu-
derligt war det att täuka derpä, och jag tror att jag gret.

Men de tre guminorna i siua biudmössor futto der under
trädet och drucko taffe. De winkade niig till sig, och jaa, säg
att deras ansigten steno af fromhct och glad förttöstan, lita°
fom hade de menat: hwarföre gräter du? Skulle wi sorja,
tror du, för det wi blifwit gamla och grä och för att detta
träd siall öfwerlefwa oh? Nej, nej, wi weta rätt wäl att en

mennistas själ kan blomstra helt «ng, under gröa här, när
man är from i sitt hjerta och älsiar Gnd öfwer allting fanit
dernäst hlvarandra inbördes, Dä blir man som detta träd i

efter hwar Winter, när löfwen falla af forg, loinmcr en ny
wär, dä blommorna knoppas i hopp och glädje, Och hwad
fen om wi dö? Det är icke wi som dö; det bästa af wärt
wäsende lefwer och kan aldrig dö. Är icke wär själ som detta
träd? Wintern tommer, löfwen falla, och snön ligger hwit
öfwer alla grenar; dä tänker mängeni det är förbi med trä-
det. Men trädet lefwer inwärtcö och wäntar cndast att den
nya wären stall tomma, Och den nya wären kommer helt
wiht, om han ocksä länge dröjer. Da grönstar trädet änyo,
med blommor och blad, längt stönare än det warit. Men efter
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dm wären lommcr ingen Winter mer; ty i Gnds rike är ewig
sommar. Der witznar ingen blomma, dermörknar ingen natt;
der bo >vära själar uti Ouds saliga famn och lyftas ifrän
den ena klarhetcn till den andra.

Se, sä mycket kan man lära af ett wackert wäd.

Kanste tänkte de tre gummorua under trädet just nu derpä.
De sägo sä lugna och glada ut' jag är säkcr uppä attde i
sinä hjertan tackade Gud. Ifrän trädets grenar hördes en
säng likasom af hundrade wackra fäglars qwittcr. Och den
fängen hade witzt inga egna ord, men nog tycktes det sä. In
längre jag hörde derpä, desto bättre förstod jag hwad föglarna
sjöngo. Och de sjöugo sä här:

Gud signe de tära barnen smö,
Som siitigt arbeta och genia bedja dä,
När blommorna knoppas om wären.

Gud signe de gamla med lockar grö,
Som äro barn i hjertat och barnens fröjd första,
När blommorna knoppas om wsren.
Och rödaste guld och ädelsten,
De göra ingen lycklig, de göra ingen ren,
När blommorna knoppas om wären.

Men arbcte, kärlck och bön och tro,
De bygga lifwets lycka, de bädda grafwens ro,
När blominorna knoppas om wären.

-l
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Fjäderholumrna.

Kängt ut i Vottnista witcn och nasta» midtemcllan Fin-
land och Swerige ligga nägra smä grönstande holmar, so:n
kallas Fjäderholmarna. Der är sä wackert. Aldrig stnlle
man midt i det willande haf, der wägorna gä höga som hus
och stora siepp förgäs oin höstuätterna, aldrig stulle nian trott,
att sä frifla, glada, gröua holmar der kunna bjuda den trötte
seglaren sin wänliga hamn. Der bläscr iugcn storm, der hwAf-
wer ingen wäg, der höjer ingen mäs sitt enformiga stri öfwer
de stunnnande bränningarna. Allt andas der en fä ljuflig ro.
Winden hwilar, wägen sofwer, fäglarua sjunga fakta, fakta,
och mänstenet leter incd guldgul glans öfwer de doftande blom-
monia och öfwer träden, soin stilla lvagga i aftonswalkan.

Ack, för den som i sin lilla julle brottas med wägorna
pä lifwets haf, för den är det wiht godt och ljuft att omsider
fä hwila pä en strand, sä täck och glad soni Fjäderholmarna.
Mcn gansta mänga söka dem förgäfwes och tastas af wägorna
natt och dag, och Fjäderholmarna finna de aldrig. Och
gansta mängcn gäfwe guld och gröna siogar, om hau funne
dem, och ändä fjunka de djupt, djuftt för honom i hafwet.

Ty det är «ägot egct och hemlighetsfnllt med dessa Fjä-
derholmar. Det sinus iugcu styrinan sä säter och kunnig, om
hau ocksä feglat werldeu omkring, att han ,nidt pä ljusa dagen.
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»är solen stiner och mennisior och djnr arbeia i deras fulla
kraft, ka» fin»a Fjäderholmanm. Men är ha» trött af arbete
och wala, och .qör ha» fronit sin bön och lägger fig stilla ned
i sin s»lle och later den fatta sti'ömnien föra sig hwarthän den
will, dä tonimer hau sä sätert dit, som styrde hau eftcr kom-
pasi och sjötort. Ty till Fjädcrholmariia tommer ma» ge-
uoni tre ontgrmidliga farleder, som icke fi»»as Pä »ägot sjötort,
och de Heta "Arbetets ta»al," "Helsans frisla fjärd" och "Det
goda sainwctets lugna hauin."

Du kan >väl tycka att sädaut är lnycket besynnerligt, och
tanste inbillar du dig att dessa holmar allsicke finnas till,

Fräga alla goda barn: nog kanna de ssjäderholmar»a, Men
sä godt la» det wara att du icke söter rem pä tartorna. Det
har warit oniöjlisst att ntpricka Fjäderhol»>arnas läge, eniedan
det är mrd dem som det fordom säges ha warit med ön Gott-
land: hwar nwrgon, när tuppen aalar, sjnnka de nied all deras
herrlighet ned uti hafwets djup, och hwar afton, »är siuggorna
bli länga och stjernorna begynna tindra pä himmeten, stiga de
äter med all deras grönsta upp ur djupet. Dä sinuna dc, latta
som dnn och fjädcr, pä den blanka hafsytan, och deras ha de
sitt namn, ifall de ej ha det af nö.qot annat.

Pä dessa ljnfwa holmar och midt i den djnpaste
der allt är tyst, hcligt, hemlisshetsfullt och stönt, finns en grotta,
brMd af snäckor och sirad med all jordens Pratt, all himmclens
herrlighet och alla hafwets riledomar. Der blinla de bläaste
stjernor, der lhsa de ädla stcnar, Pä trappor af kostelig korall
nedstiaer nian i salar af perlemor, der wäggar af klaraste
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guld spegla sig i golf af siinande silfwer och tat af strälande
trystall. Tusen gänger tusen alta perlor sitta som otaliga smä
fönsterrutor inpassade i guldwäggarna, och gnistrande diaman-
ter hänga fom ljuslägor md frän det höga taket. Alla som-
marcnö älstade blonimor fprida i dessa falar fin mildaste
wällutt. En fakta domning, en stilla frid betager den fom
cmdaS deras doft. Mcn starkast af alla blommor doftar här
wallinon. Hon stär cj här, som hon stär derute Pä blomster-
sängen, sä prättig och enfaldig med en siön tropp och en dum
själ, utan frän den mörtröda och swartgredelina blomkronan
spridcr fig en döfwande, berusande, men fin och angenam önga,
fötare än den sötaste houung, längt tring holmarna.

Mänga hundrade, ja orälneliga falar finnas i denna siö°
na glotta. Alla äro de höga, strälande och ljufa, mcn deras
ljus är icke som dagens hwita sten, utan som ett stjernljus och
ett mansien öfwer wackra sjoar oni natten, Dcrföre, när man
kommer frän det fulla bländande solsienet in i dem, sä tycker
man först att man träder in i stuggornas och stymningens
underbara werld. Men snart märler man huru alla föremöl
siimra i en egcn glans, utan att nögonsin blända. I denna
milda dager ursiiljcr man sä lätt alla älstade drag, alla tära
och goda gamla betanta.

Der tomma dina bästa wänner emot dig, alldeles som
>oorc de hemma der, och taga dig i famnen och bedja dig wara
wältommen. la, om de ocksä äro längt borta wid werldens
ände; ja om de ocksä äro döde i ewig frid och du grätit Heta
tärar pä den gröna tullen öfwer deraö graf, sä tomma de här
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i dessa grottor till dig och aro sä glada och wänliga, soni hade
wiht aldrig en sorg siilt at er. Du tagcr denl i handen och
tyckcr att allt är som förr. Dä lcta ni de gamla Irtarna om
igen; den prättiga bollcn, som du fick uär du war littn och
som längesedan warit förlorad, Gud wet war, dcu har du igeu,
och hau flyger som förr, och ingen boll uti werlden flyger som hau,
Och den gamla, tära dockan, som längesedan miste bäde huf-
wud och armar; och den malade trädhästcn, som du förr fick
till julllapp och som sedän bröt alla benen af fig; och den
wackra bilderboken, fom lilla syster ref sönder den göngen när
du > war borta; och tälken med jeru under som
for förbi alla andra lältar och som di: sörjde sä myckct, när
han' blcf borlstulen; alla hade du äter qwar, prccis som de
warit: dockan är l>el och snygg i sin första uya tlädning;
hästcn har sinä fyra ordentliga ben; bilderboken har hwarken
plumpar eller hundöron, och tälten är i behäll, som hade hau
aldrig warit borta. Det är trefiigt!

Nu will du leka. Men det är litasom litet- sömnigt.
En ljnm wind far öfwer blommorna och sjunger den gamla
waggwisau, som du hörde, när du >var hclt liten. En afläg-

sen musil af orgcl och strängaspel blandar sinä wälljud med
windens sus, och du hör och hör likwäl intet; det är sä un°

derligt wackert!
Du tycker wäl först, när du gär genom alla dessa oiuät»

liga, höga och strälande salar, att deu eua salen litnar den
andra, Öfwerallt scr du silfwer och guld, stjeruor och dia»
manter, blommor och toraller, Sjelfwa rosenbäddarna, som i



54

hwarje sal äro utbredda öfwer silswergolfwen, för att
taga trötta smä barn, äro de» eua nastan litsom den andra!
somliga stora, soniliga sinä, men alla röda, wälluttandc, törn»
fria, mjiika och bchagliga att sofwa nppä.

När du dä scr dig mera omlring i falarna och pä allt
hwad de innehälla, ser du att de äro gansta olita sinsemcllan.
Icke äro de pä det sättet olita inredda, att de fattiaa bo sänne,
än de rika och förnäma. Wiht icke. Men alla fä bo soin det
biist passar dem, Mannen, soin hela dagcn arbetat, wid plo-
gen ellcr i embetsruminet; gosscn, soin sprunget sig trött nied
bollen och trissan, finna i Fjäderholmarnas gyllnc salar Hell
andra boningar, än flickan, soin dcmsat hela nattcn om, ellcr
modren, som suttit natt 06) dag wid det sjuta barnetö wagga.
Alla mä här sä godt, som nänsin deras hjcrtans lust will ön«
sta; men dä förstäs det af sig sjelf, att de mäste resa rätta
»oägcn till Fjäderholmarna gcnoin arbctcts kanal, helsans fjärd
och det goba samwctets hamn.

Drt är otroligt roligt och obegripligt wackert pä Fjäder-

holniarna.
Men icke längt ifran dem ligga Tistelöarna, Dit styr

mängen, som häller orätt turs och drages med lättja, sjutdom

och elakt samwete, Ocksa der finues en grotta, till utseendet
nastan alldeles lik Fjäderholmarnas, och mängen tager derföre
miste om rätta hamnen, Men gausta olita äro de wiht ändä.
Pä Tistelöarna lommer man gcuom en siipprig göng i berget in
i stora salar, hnggna nti det härda strofliga berget. Förgäfwes
söker du der det wackra och glada, som tjusar ögat pö Fjäderhol-
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marna, ittillg de hala och fuktiga wäggarua, bctäckta af tjockl
mögel, trhpa ohyggliga spindlar, hwilkas uät som fransar ned.
hänga frän det drypande taket, Här är sä hemsit och sä mörtt,
Vlott stundom stiner här en ljungeld, soin mcd silt blelgula
ften hastigt lyser i mörtret och lika hastigt slocknar äuyo, Wid
blixtens sicn sötcr wandraren här förgäfwes en wänlig hwilo»
stad. Han thcker sig urstilja bäddar af rosornas blad, «ien tnappt
har han kastat sig ned pä dem, innan han stingcs af toruen
och brännes af näsjlor. Hau thcker sig se diamauters glans,
men det är tigrarnas ögon, soin glo pä honom nr mörtret-
Han tycker sig höra bäckarnas sorl och faglarnas qwitter, men
det ä>- endast ormaruas hnmsandc och de glupsta rättornas
pipande nti klhftorua af det futtiga stcugolfwct. Ds far hau
med försträckelse upp nr dc» korta slummerm Han famlar
omkring blaud nattens gräöliga föreniäl, och framför honom
gär det onda sannvetct, som mcd cldtol ritar pä de mörta wäg°
garna Hans förstutna lefnads fclstcg och brott.

Sä siöna och bchagliga Fjäderholmornas grottor äro, sä
fula och obehagliga äro Tistelöarnas. Wid deras ingäug sittcr en
trollpacka i yfwig bockstinnspels och lurar pä alla scglarc, fom
färdas sorbi, om hon tilläfwcuthrs mäude fä nägo» i sinä
llor. Och när hon fätt nagou, leder hon honom in i dc unkua
grottorna och lägger blh pö haus ögonlock och bly pä Hans
hjerta, Dä somnar han; mc» dcu stora tunga blytlumpeu
ligger öfwer hane bröst, och trollpackan tlänuncr honom och
kastar sig öfwer honoin och trycker med sinä läuga naglar
dlänader i armar. Det är alls ickc roligt
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Trollpackans namn är nog betantl man tallar henne
Signora Mara.

Mycket wänligare blir man emottagen pä Fjäderholmarna.
Der sitter en gammat, gammat gubbe wid grottans ingäng;
hau är sä gammal, att Adam brutade talla honom farbror.
Ett längt hwitt stägg fiytcr ned frän Hans wihnade haka; det
är sä längt, sä längt, att han tnnde trampa derpö. Kring
lifwet bär han en röd sammetsgördel, och Hans lsnga rock,
Hans blä strumpor och gnla stor äro alla gjorda af det mju°
laste dun. 3lär han räcker dig sin hand, är dcn handen sä
mjut soin finaste bomull, och när han med fingrarna stryter
dina ögonlock, bli de sä ljnftigt tunga. Det 'finns ingenting
sä fint och smctande soin Hans röst, när han wid trädens stilla
sns eller hmnlornas surrande sjunger smä goda barn till
sömns, och sä milda äro Hans ögon, att de räddaste smä flickor
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smyga sig gerna till Hans bröst och luta sitt hufwud uiot

Hans goda, wänliga, siltcsmjuta famn.
Hans namn, det tanner ju minsta barn. De swensta barneu

talla honom Jonas Alund, mcn de finsia barnen kalla ho°
nom Nuttu Matti,

Det är hau, soin strör saud i barnmS ögon och mälar
pä deras tinder de rödaste rosor. Det är hau, som narrar
goösarna att sträcka sig i siolan och fiickorna att gäspa >vid
ilaweret. la, hau brutar wal maugcn gäng toinina objuden
i de prättiga salar, der lärda magistrar disputera lätin och der
wälwisa rädmän snndcra pa stadens bästa; och sttax begyuna
de gode herrarne att tänna cu obcgriftlig längtan eftcr en
middagslur. Guminorna i lyrtan liro illa ut för Nuttu Matti:
de nicka och nicka, och det susar för deras öro» brr brr, när
presten Preditar. Sädaut är ickc alldeles rätt gjordt af Nut-
tu Matti, och icke mänga äro sä staltattiga, som hau, när de
bli gamla, Men huru god hau för resten är, det tanner dm
väst, fom engäng »värit pä Fjädcrholmarna, Han för sinä
gäster till de wackraste och mest glimmande salar i grottau,
bäddar för dem de ljufwaste säugar af hwita häggblommor
och sänder sinä täckaste drömmar att fladdra tring dem.

Drömmarna? Känner du d?m? Hwem tanner ej dröm»
marna? När meuuistornas ögou fjunta i sömn och själens
wingar domna och deu yttre werldcn förswinner, dö tallar
Nuttu Matti sinä tjensteandar ftam ur de duntla grottorna
och läter dem gyckla med tusen upptag. De tläda ut sig i
tusen gestalter och härmä meuuistors lcfnad, litasom papegojau
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härmar lncnniflor« tal. De bäia dig i ett ögonblick hundra
mil härifrän och föra dig strar tillbaka igcn, litasom wore en

sädan resa allsintet märkwärdig. De lofwa dig dllt hwad du

mest tycker om, och du är sä glad, sä glad; men uästa ögon-
blick har du glöint alltsamuians. De leka stuggspcl för dig,

och du tycker dig sjclf wara med; de lcla bliudbock mcd dig,
och aldrig fär du dem fatt. la, de lätsä ibland att spä hlrad
som framdclcs händcr; och händer det, sä händer det, men hän-
der det icke, sä händer det icke. Drömmar som strömmar.

Pä Tistclöarna bo cndast elaka drömmar. och stackare den

som rötar i deras klor. De föra honom högt upp pä branta

tak, och sä läta de honom salla; och hau fallcr icke, men hau
tycker att hau faller. En annan gäng läta de honom gä pä
en mörk wäg och möta en röfware-, eller tussa de pä honom
en ilsten tjur och en eläk baudhund, Nöfwaren gor cj illa,
tjureu kan icke stängas, hunden kan icke bita, mc» nog scr det

sä ut. Det är alldeles totigt. Och dä kommer Signora
Mara och tniper, sä der som du wet. Res aldrig till Tistel.
öarna!

Der stina mänga instrifter pä de gyllene wäggarua i
Fjäderholmarnas grotta, och den 'som har tid att läsa dem,
han lider wiht aldrig brist pä wackra fagor, Skada att man

sä sällan fär tid dertill, ty de tjenstfärdiga drönunarna äro

alltid tillhands att damma wäggarna mcd deras mjuka damm»

borste, och dä sopas de siinande strifterna bort.
lag täude en liten gosse förr; han war alla qwällar hos

Matti pä Wderholmarna och förstod den märtwärdiga
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konstcu att fänga dröunnar Han fäugade denl »ti nät af
rosenträd och stängde dcm in i burar af »vallmo. Dä hade
han tid att läsa de gyllene iuftrifterua, och när han läst dein,
släppte han drömmarna lösa ur wallmoburen. SZ wihte han
uiänga fagor, och cn af dem will jaa, nu berätta dig, Will
dn höra "Mahognystrinet?"

Mahognystrinet.

Det war engäng i Björneborg cn rit köpman, soin hcltc
Guldcuius. Han hade mänga fartyg, fom feglade pä alla
»uerldens haf och förde hem kaffe, socker, iugefara, kardemumma,
mnslotblomma och mänga andra prättiga saker. Alltid hade
han lycka med fina stepp, utom med ett, som hette Neptumio

och kom ftän Amerita »ned guldfaud och äkta pcrlor. Neptu-
nus förliste en mört natt, under en f>vär storm, och kaptencn,
som ej Wille lemna fartyget, förgicks i wägorna, inen hela den
öfriga besättningen bergadcs.

Det kau man tro, att Onldcuins blef niycket ledsen och
ond öfwer förlusten af fin Neptunus, Hau pastod att kapte-
nen war siuldcn till hela olyckan. la, han gick sä lämil i
clathet, att han anställde proceh mot den stakars kaptcnens entä,

för att af henne sota ersättning för siadan, Detta war wäl

gansta orättwist, men en,edan Guldenius war rik och eulan



60

fattig, sä hände sig att en orättfärdig domare dömde entan att
betala hcla stadan. Hon mäste dä gä frän hus och hem, och
litwäl riickte henncs egendom Pä längt när ej till att betala
allt hwad hon war dömd att betala.

Dä kom Guldenius, som war enkling, en dag till heuue
och sade: hör pä, min wän, det gör mig ondt att ni sä der
siall komina pä bara backen för er mans siull. lag will der-
före göra cr den stora aran att taga er till min frn och för-
modar att ni deröfwer blir mycket glad.

Sanniugen att säga, blef den stackars entan icke särdcles
glad, ty Onldemus war en härdhjertad och girig man, sour
endast war rit och ingenting annat, Men hwad stulle hon
göra? Hon hade en liten gosse fom war hungrig och frös, och
för Hans siull fade hon med bedröfwelse ja till töpmauueus
frieri.

Alltsä blef hon uu fru Guldenius, och henneö gosse, den

lille Max, lom i den rite töpmaunens hus och blef Hans stjuf-
son. Men den stackars frnn, som ttodde att henues Mar nu

siulle fa goda dagar, fann fnart att hon mycket mihrätuat sig,
Ouldenius hade med sitt förra gifte en son wid namn Mosep,
en elät och bortsiämd gosse, Med honom tlcmade Hans far
pä allt fätt; han blef uppfödd med fockerbröd och mandclmjölt,
gick i granna tläder af sammet och fick göra allt hwad han
Wille. Max deremot fick äta härdt bröd med tjenstefolket, dricka
wattcn och gä i grofwa wallmalstläder. Det oaktadt blef Max
stor och stark och wacker, ja hwad som mera är, han blef öd-
mjut i fiuuet, arbctsanl, gudftuttig, flint och dnglig till allt
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godt. Sä blir man, när man i ungdoincn har härda dagar,
men mjukt hjerta. Man tan derförc säga att Max fick af sm
stjuffaber en god uppfostran, fastän det ej war mcningcn. Men det
som gjorde Maxes dagar bittra, det war att Moseft mot ho-
nom war gansia elät, stullde pä honom alla sinä dumhetcr och
flrattade i hemlighet, uär han genom sinä lögner staffat härda
ord och strht ät den fattige Max. Mängen gäng tänlte dä
Max: stall jag springa bort ftän Mosep och min stjuffar sä
längt wägen räcker? 3tcj, täntte han dä strax, min mor siulle
bli mhcket ledsen, och henne will jag för allt i wcrlden icke

bedröfwa.
En sommar reste töpman Guldenius pä sitt eget fartyg

Apollo till Stockholm och tog bäda gossarna med. De foro
öfwer Ålands haf, och det war gansia wackert wäder, Max
mäste göra tjenst som kajutwakt, sopa kajutan och twätta gla-
sen. Moses dercniot läg i sängen och läste romancr. Hör Pä,
Max, sade Guldenius, tag minä pipor och gör dem rena, men atta
dem noga, isynnerhet den stora silfwerbeslagna sjösilunspipan.

Skall sie, sade Max,
Medan nu Max stod och flurade piporna pä däck, lom

Mosep till honom och sade: äh, tag hit, du förstär intet det
der! Och dermed tog han den stora sjösiumspipan och knackade
henne emot relingen, som han stundom sett sin far gora. Men
pipan satt löst pä siaftet, och intet band hade hon. Alltsä föll
hon i Ålands haf, sä att det lät poll poll efter henne. Gäda
qossarna blefwo deröfwer mycket försträckta, men i stället att
detanna sitt fcl, sprang Mosep till fadrcn och sade: jaa, Wille
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renfa min fars stora pipa, men Max stuffade mig, och sä föll
pipan i sjön. lasä, sade fadren, har han nu äter warit
framme, dm styngeln? Vara harm har jag af honoin, och
icke har jag lust att föda en sädan wargyngel i mitt hus.

Derpö gick köpman Guldenius uppä däck, lät hala ned en
liten bät och befallde Max att stiga ned i bäten När det war
gjordt, tastade han ät honom en torr brödkaka, lossade tatenö
lina och lät den drifwa. Ncs nu och sök rätt nppä min sjö-
stnmspipa, ropade Guldenius efter den stackars öswergifna Max,

Och det war midtpä hafwet, och det begynte blösa en

storm.
Max trodde först att man bara Wille sirämma honom,

Men när han med wägorna dref allt längre och längre frän
sieppct och sieppct slutligen synteö soin ett litct hwitt dun läugst
borta wid hafsranben, dä brast gossens mod, och han begynte
gräta. Stora fistar plafiadc rundt omlring honom i hafwet, del-

finerna sprutade watten i höjdcn, och stjälarua stucko upp sinä
stvartbruna hundhnfwuden öfwer den hwitgröua hafsy!an.
Ingen af dem knude hjelpa Max. Om blott Hans mor warit
här! Pä henne tänktc Max ändä allramcst. Men när han
gratit en läng stnud, laude han sig hungrig och började gnaga
pä det torra brödet. Detta stärtte och muntrade honom. Gud
finner alltid nägot, hwarmed hau tröstar i nödeus stuud.

Max wihte ej hwaraf det tom sig -att hau mcd cns blcf
sä nöjd och glad till mods. Han tyckte sig märkä hclt wis-t,
att Gud icke öfwcrgifwit honom, fastän mcnnistorna gjort det.

han begynte dcrförc bedja af hjertans grund, att Gud
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Wille bcwara ho» oin midt ftä dct willandc haf, i mörter, natl
och storm, samt trösta Hans mor, ifall hau här stulle di).

Ack du gode Gud, sade han, jag är en litcn stackars goöse,
»un hand är swag, och jag förmär intet mot dct mäktiga haf°
wet. Mcu du, Hcrre Gud, är starl och stor. Du är niycket
mäktigare än hafwets wägor; stormen lyder din winl, och nat-
ten och döden tunna intet ondt göra mig, oin du förbjuder
dem det. Pä dig, gode Gud, förtröstar jag. Lät dina wackra
stjcrnor waka öfwer mig och dina hcliga cnglar breda öfwer
niig sinä stora, hwita, glänsande wingar. Dä sofwer jag sä
trygg som i min egen lilla säng, och om jag lcfwer eller dör,
sä är jag ditt barn. Ditt hcliga namn ware tack och lof!
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Oud', som hafwer barnen tär,
Se till mig som liten är!

Hwart jag mig i werldcn wänder,
Star min lycka i Ouds Hunter.

Och berpä lade sig Max att sofwa pH bätens bottcn.

Hau kunde cj se, den lille Max, att längt borta >vid deu
yttersta glimmande ranben af hafsbrynet höjde sig en mjuk och
ljusgrön strand öfwer de stummaude wägorna. Och det war
just Fjäberholmarna. Der satt pä det sametslena gräset den
gamla Nuttu Matti och spejade ut öfiver hafwcts rymder.
Det dröjde icke länge, sä warseblef hau ute pä fjärden den
lilla bät, i hwilken Max dref för wind och wäg pä hafwet.
Strar utkastade han en af dessa osynliga linor, sä fina som
sinaste spindelträd, med hwilka han drager mennistors barn till
sig, och linan hakade med likasä osynliga sniä krokar fast i bä-
ten och drog den till Fjäderholmarna. Nukku Matti strödde
nu, efter sin wana, sano i gossens ögon, strök med sinä stäktan«
de mjuka fingrar öfwer Hans ögonlock och förde honom ned i
grottans wackra ftynming, i en af de mest strälande och silft
Werblänkande salarna. Här stodo tusen dröminar i brokigt gran»
na fjärildragter genast till hands och swärmabe som gullgula
fäglar King salen, der Mar nu hwilade pä doftande rosors bädd.

- Den lille Mar wihte icke om han drömde eller war wa»
ken. Sadan rikedom och herrlighet och prakt hade han aldrig
sett, aldrig anat. Mot dessa gyllne salar fyntes honom de si-
denklädda och spegclbesatta förinaken hemma hos Hans stjuffar
i Björneborg icke stort bättre än en hundkoja bredwid ett
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tcjserligt palats. Ha» kunde icke se sig mätt pä den matt
glänsandc perlemoren, pä de gnistrande diamantcrna, pä de
blintande stjeruorna. Den ljufwaste milsik af tnsen fäglarö säng
ljöd ständigt i Hans öron, och älskeliga glada bilder fiögo un-
der lek och löjen sorbi Hans nndrande ögon.

Om en stnnd inträdde till honom i salen en gammat gubbe

af statligt utseende. Det war Nukku Matti ism länga rock
af msuka dun och fin breda gördel af ljusgratt sammet.
Gausta hög war salen, men gubbens hnfwud räckte nastan upp
till takct, och när han framgick, steno kring honom diamanter
och rubiner, likasom stjernorna siinä lring hiinmclens manc en
klar afton, när luften är blä.

Nuktu Matti framgick till gossen och sade l war ickc rädd,
Max; jag will hjclpa dig.

Max lom ihäg den gamla wisan:
„Gubben Noach, gubben Noach
War en hedersman."

Och sä tänkte Max- det mäste wara gubben Noach sjelf.
Men gubben fortfor: när du i morgon bittida walnar,

sä glöm icke att fran:för allt annat göra din bön. Strai der»
cfter för du pä hafwet se ett stort siepp utan master. Ro dä
dit med din bät, klif upp pä däcket och tag tre ting frän step-
pet. Tag den första lefwandc warelse, soin möter dig, den sor-
sia kala bröd, soin du finner ombord, och det första strin, som
dn scr pä steppct. Stig dcrpä gcnast ned i din bät, och ro af
alla krafter bort. Sedän stall Gud nog hjelpa dig, om du
är from och arbetsam, som du härintills warit.

5i
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Derpä gick gnbben ster längsamt bort. O6) det företom
Max som höjde sig taket öfwer honom och blef en tlar hini°
mel, wäggarna widgade sig och blefwo en ljnsblä lnft, golfwet
begynte gunga och blef ett fakta brnsande haf. Dä bleknade
alla diaumntcr och lrystaller kring den sofwande Max, ett lätt
ljusrödt flor föll öfwer alla föremäl, och blott den Ma nn«
derbara musiken, soin ännu ljöd nti fjerran, blandade sig med
rosornas behagliga doft och windens fakta fläktar kiina, Fjäder-
holmarna.

Max kände nu en kylä öfwer sitt hufwud, uppsiog sinä
ögon och säg sig förnndrad omtring. Borta woro alla roscn-
bäddar och silfwerfalar. Öfwer honom utbredde sig?.himlen,
under honom hafwet, tring honom den swala morgonluften.
Max läg ätcr pä bottnen af fin bät, och mössan hade bläst
af Hans hnswur i fjön. lag möstc ha drömt, tänkte han, när
han crindrade sig allt hwad han sett och hört under natten,

Emcllertid will jag gerna göra det som gubbcn i drömmcn
bad mig göra. lag will tacka Gud, som sä underbarligen be»
warat mig i denna storniiga natt, och än widare bedja om
Hans nädiga bcstänn, lag ocksä bedja för min stackars mor.

Sagdt och gjordt. Ester en kort, mcn innerlig bön satte
Max sig att äta af den lilla brödkant han ännn hade qwar.
Men man kan tanka sig Hans förnndran, när han icke längt
borta pä hafwet säg ett stort slepp utan master drifwa för de
gimgande dyningarna, Som en blixt rann det Max nti hägcn,
att det ändock mätte wara nägon fanning i hwad han hört och
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wtt om natten, litan att län,qc besinna siss, toss han till ärarna
och roddc till farttMt.

Det war ett stort lastadt stepp, som Hällit pä att förlisa
och pä hwiltct man afhn.qgit masterna, för att det ej stulle
tantra. N» läa, steppet till hälften nnder lvattcn och war all-
deles öfwerssifwet af besättningen.

När kom till sidan af fartyget, ropade han: siepp
ähoj! Ingen swarade. DZ klcf hau dristigt upp pä täckct,

Här logo tagwerk, lläder, loaror, werltyg och spillror oin

hwartannat, allt war i oordning, och in,qcn syntcs, Mar tittade
in i lastrummct. Der syntes stora massor af salt, till hälften
smultna, nien ingen leftvande warelse, Den lilla qosscn btef
ängsii,q till mods och war redan färdig att wända oin, dä ett
ömkeligt bräkande frsn fören nädde Hans öron.

Det war en get, fastbnnden i en afplantninq nnder däck,

Wattnet ssick den stackars sseten redan till halscn. Hastigt los«
sade Mar deh bcmd, fattade en stor brödtata, som flöt pä watt-
net närä intill, och styndade mcd takan och aeten ned i sin
bät. Men nej, Hans fyn i drömmen hade jn sagt honoin,
att han stnlle finna ett tredje ting ännn, ett strin, och som
en pil for Max tillbata uppför trappstegen, Nu stess han ned
i tajutan, Hon war till hälften fylld af watten, och mänga
saker flöto der om hwarandra, stolar, tuddar, bntcljer och stöna
tyger. Men Mar rörde intet af allt detta; han grep cndast
ett litet strin af mahoqny, som fiöt i kajiitgänqen, styndade äter
ned i bäten och rodde af alla lraftcr bort frän fartyget. Han,
hade minsann orsat att wara sslad ät sin brädssa, ty tnappt
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hade han hunnit ett stenkast frän fartyget, innan han batom
sig hörde ett besynnerligt brus, och när han säg sig om, ivar

hela det stora sieppet förswunnet. Det hade sjunkit till bottnen,
ock rundtomkriug hwirftade hafwet i häftigt fwall, som toin
den lilla bäteu att hoppa litt cu späu öfwer böljorna.

Twä dagar dref Max omiring i sin lilla bät pä hafwet.
Han st af det uppfistade brödet och delade det ined sin lilla
get. I stället gaf geten honom sin mjölk; annars hade Max
tanhända törstat ihjäl, ty det salta wattuct tunde han jn ej
dricka, me» geten drack. Rauste hade det ocksä warit den elata
köpin«nnms niening! swälter icke pojken ihjäl, sä do'r han wäl

af törst, hade Gulrenius tänkt i sitt onda sinne, Men Max
bchöll sitt glada mod tillika med sin förtröstau till Gud, och
denna förtröstan koin cj Heller pä sian,, ty tredje dagen cfter
Hans bortdrifwande frän steppet toin der ett swenstt fartyg,
fom tog hononi ombord och fördc honoin till Stockholm.

Se sä, min lilla Pilt, hwart will dli nu att jag stall fö»
ra dig? sade den swensta laptenen, dä de tommo i hamn.

Jag will icke bli förd nägonstädcs, swarade Max; jag
will bli tajutwakt här ombord och lära mig sjötjensten, När
jag blir äldre och fär mitt eget stepp, will jagresa till Björne»
borg och hemta min egen goda mainina ifrän min elaka stjuffar.

Det är bra, swarade taptcuen, Jag tar dig i min cgeu
tjenst och stall sorja för dig. Dm get stall jag sälja, och fiir
penningarna stall du i morgon fä löpa dig en ny mössa.

Morgondagen kom, och Mar gick nt i den stora staden
Gtockholm att töpa sig en mössa, När han koin till ett gathörn.



69

stod der en stor myckenhet foll och läste ett pä hörnct nppslagel
platat. Af uhfitcnhet stadnade ocksä Max och srägade hiuarföre
foltet stod' der, Nä, swarade en bredarlad matros, soin stod
der mcd armarna i sidan: aila fnasteufeltar ssola nn ocksä wara
nhfikna! Det der, niin gosse, är nägot som icke angär dis,.
En förnäm herre lofwar en tnnna gn,d i beloning ät dcn soin
kan uppfista ett litet strin, hwiltet har gatt förloradt wid ett
steppsbrott pä Ålands hus. Gs dn hein, min gosse, och läs

öfwer din katekes; det är inycket bättre m> att stä här och gapa.
Det har han rätt nti: hwad kan det angä mig? täntte

Mar wid sig sjelf. Vien det är bcsynnerligt att jag alldelcs
glömt det lilla mahognystrinct, soni jag tog frän det förolycka»
de farthgct. Man tan intet sä noga weta, om det har lycka
nied sig.

I ett huj war 3)<ar äter ombord pä det swensta farthget.
Der läg det lilla strinet bland spänor ock gamla stöflar nnder

e» säng, hade gatt i land, nicn Mar hade' omöjligt
tälamod att afbida Hans äterkomst. Soin en pil war han öter
i land med strinet nnder annen och lät wisa sig till dcn för-
uäme herrn, som lätit nppslä plakatet. Ett halft dussin betsen»
ter med försmädliga uppsyner mötte honom i trapporna. Packa
dig bort, slyngel, ropade de, Här wankas inga slantar at

tiggare.
Det fä wi sc, swarade M.ix och pctade pä sitt sirm.
Hwad är det der? sadc bctjcntcrne och begynte fä stora

vgon, ("if os, stvinet, sä fär du i uiorgou lomma efter
bttalning.
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Äh, sä dum är jag intet, sade Mar och höll fast sin
statt med bäda händerna. Men dc» läugsta och sturstastc be«
tjenten fattade honom i tragen och sade: tag hit sirinet, tjuf»
pojte, för det har du stulit!

Det ljuger du sä läug du är, ropade Ntar, höll fast siri-
net allt hwad hau förmädde och började strika.

Hwem uuderstär sig att föra ett sädant owäsende i mitl
hus? ropade i detsamma en herre i präktig sammetörock, i det
han tittade ut gcnom dörren.

(srs md, ropade betjenterue, här är cu pojte soin stulit
ett striu, och wi Wille ta det ifrän honom.

Tro dem inte, ers näd! ropade Max i sm tur. lag har
hittat strinet. lag har aldria, stulit nögot i all mm tid.

Kom m, pojte, med ditt striu! bcfallde den stm»,qc herrcn.
darrade Max pH manschettcn, uär hau inträdde i

det prättiga' ruminet; nien hwad siulle hau frutta? Ha» hade
ju intet illa gjort. Och nu stall mau höra huru det gick.
Herrn hade knappt fätt öga pä striuet, iuuan ha» med ett rop
af glädje och förwäning ryckte det »r gossens häuter. Min
statt! min statt! utropadc han och tryckte Pä en hcmlig fjäder,
Lockel spra»g upp, och Max, som lntade sig fram för att se
hwad som war i strinet, säg till sin förundrau cudast uögra
hopwitna gulnade pappersblad. Dä sade den förnäme herrn,
som märtte Hans förundran: tära gosse, tack fiall du ha!
Deösa gamla papper äro för mig af allrastörsta wigt. Jag
har en stor proceh, som gäller hela min egendoi», och om jag
ej fätt papperen tillbata, stulle jag ha förlorat allt htoad jag
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3gcr. Säg mig nu, min wäu, huru du warit nog lycklig an
fiuna detta slrin.

Max bcrättade honom allt, som sanningen war. Da log
den gamla herrn mycket wänligt och sade: min gosse, du har
ärligt förtjenat en tunna guld i hittarelön, och det gör ingcu°
ting till saken att du drömt pä Fjäderholmarna. Penuingarua

stalll jag för din rälning insätta pä banken. Se sö, här har
du riktig rewers.

Är det möjligt att jag nu har en tumia guld! tantte Mar,
och sä sprang hau tillbaka till sseppet; ja, hau sprang ickc, han flög,
sä att betjeuterne ps trappan och folket pä gatan förundrade
sig. Den hederligc taptenen blef glad som cu spelman, ty hau
U)ckte mycket om den rasie Mar. Nu ämnar du wäl aldrig
mera befatta dig med den beswärliga sjötjenstcn, utan lcfwa sm»
en rit herre, sade taptenen.

Nej, sä dum är jag icke, sade Mar. Om jag ej mera
arbetar, utan äter upp miua penuiugar, sä bli de jn eugäng
siut, och da är det wärre, sedän jag want mig att wara lal

och lefwa träsiigt. Nej, arbeta will jag, sä längc jag leswer,
det är roligt, och det är bra, och jag will wara tajutwatt, som
jag warit, tills jag kan tjma mig upp till loustapel och styr«
mau. Max tordes tnappt tänta sig en sädau lycka, soin att
blifwa kapien.

M, hwad tänter du fedan gura? frögade siepparen.
Jo, sedän tänter jag töpa mig egct fartyss och seqla till

Ojörneborg, för att hämta min mor.
Det är rätt-, Hall ord med det, min gosse! sade taptenen.
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Eä tlolt och ärligt täntte den lille Mar. Och soin ha«
tänkte, sä gjorde hau. Sm kaptcn sortfor ha» att troget tjcna.

Han arbetade mcd lust och glädje och glömdc aldrig att hwarje
morgon och afton tacka Gud. Derföre gick det honom wäl,
och sä hände sig att Max efter tre ör blcf konstapel, estcr
andra tre ar styrman och cftcr ännu Ke är en rittig siepps.
kapten. Max war wid den tiden tjuguettär gauunal. Dä
dlef han myndig och fick obchindradt sinä Peugar frän ban»
ten, Dem lade han tillsammans med hwad han sparat under
fin tjenst och byggdc sig ett cget stort och präktigt siepp. Med
det stcppet seglade han strar till Björneborg.

En wacker dag blef nu en ftor uppstöndclsc wid Rästö hamn.
Ett främmande siepp segladc in, och dch make hade aldrig ns-
gon i tidcn sett. Alla master och block woro bcsiagna med
mcssing, sä att dc i solstcnct lystc som guld. Äktcrspcgclu war
alldelcs förgylld, och främst i stäfwcn blänkte cn bild af silf°
wer och pcrlcmor; seglcn woro af ljusrödt sidcntyg, och pä alla
flaggor stod sirifwet "Diana", ty sä hetlc sscppet. En stor
hop folk strömmade till, för att se det wackra fartygct, som
tom iudansande litsom cn docka öfwcr de mörtblä wägorna.

Diana lade sig för antar wid 3täfsö, Hela staden toin
i rörelse; folk reste nt fran alla tantcr för att se detta niira-
tel, Åland' dem woro äfwen herr Guldcnius och Hans son
herr Mosep. De woro sig alldelcs lika, ja in och ut dcsamma
soni förr, utom att Guldcnius hade blifwit änuu härdare och
girigare och Moscp ännu elakarc än förr. Dcras bät lade
till wid Diana, och de bädo allcrödnijnkast om den stora aran
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att fä stiga upp, Mycket gerna, swaradc tapten Max, soi»
stod wid relingc», ty han hade gcuast igentänt fin stjuffar och
stjnfbror. Men de tände icke honcm, det tan man wäl tro;
hur kunde dc förcstalla sig, att denna stätliga kaptcn war dcras
lille Max, soin de sä grymt' hade satt nt att förgäs i en litcu
böt midt pä det willande hafwet!

Max aktade sig noga att säga hwem han werleligen war.
Guldeniiis trodde derföre att han >var heinnia frän Stockholm
och reste omtriug att bese werlden. och Mosep
kunde cj nog förundra sig öfiuer sieppctö stönhet, kajntanö
Pratt och ägarens stora rikedom. Och när de bäda hade sett
sig omtring, bjödos de af kaptencn pä en präktig middag, der
de allra raraste rätter dukades upp och de allra finaste winer
flödade som watten. Ty Max, .som annars lesde sä mältligt
och sparsamt, hade för denna enda gäng bestutat straffa sinä
claka slägtingar gcnom att wäcka deras asnnd, Och det lycka»
de,3 alldelee förträffligt; gainla och unga Guldenins beto sig i
läpparna af förargelse, ty dc mäste ju betänna, att intet afde»
ras mänga fartyg, icke euK. Apollo, kunde pä längt Hall jemfö'
ras med den lysande Diana; och sä rara rätter och sä fiua
winer hade aldrig warit pä deras bord i Äjörneborg.

När>e nu'ätit och druckit och qästerna togo sinä kapp«
rockar för att gä, frägadc kapten Max, liksoin hcmdelsewiS,
om icke ftinGnldenius lefde ännu,

Wiszt lefwer hon, stackars menuista, swarade Guldcnius,
men hon gär aldrig nt, hon sitter och sorjer sin dnnuna so».

lasa, sade Max: har hon haft nägou son?
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wistt, ja wisit, sade Guldenius; en mycket elät och dum

pojte, soin för nio är sedän druntuade uti Ålands haf.
lasä, sade Max; det war ju rätt beklagligt det. Men

äro herrarna riktigt fäkra pä att gossen druntnade?

Det förstäs, sade Guldenius; hau föll uti sjöu och sjönt
soin en sten till bottnen.

Jaha; och det säg jag med minä cgna ögon, swarade
Moscp, ty han hade lärt sig att ljuga son, en turt.

Men jag har hört sägas att gossen ännu lefwer, sade
Mar helt bestedligt.

De bäda Ouldinerna sägo pä hwarandra. Det är icke
möjligt, sade de; en störtsjö tog bort honom frän däck, och se°
dan har mau aldrig hört talas om honom.

lasä, swarade Max helt lugnt. Jag har hört saken bc«
rättas pä annat sätt. Jag har hört sägas, att gossen blef
orättwist antlagad för att ha stuffat en annan gosse, sä att en
dyr sjösiumspipa föll uti fjön. Och fedan blef hau utsatt i
en liten bät, att förgäö pä hafwel.

la, men han fick en taka bröd mcd sig! strck Moscp
Guldenius, helt röd i ansigtet.

Gamla Guldenius blinlade att han stnlle tiga; nien Mo-
sep strek önyo: wiht stuffade han mig, sä att pappas pipa

föll uti sjön!
säg honom starpt i ögonen och sade: gjorde han

»oerttigen sä?
la, sade Mosep, nog tyckte jag sä,
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Det är ju allt bara prat, sade gamla (Äuldcniuö, Oossen
har drnntnat för längescdan,

'.'iej, sade Mar. Jag har hört sägas att gossen blifwit
räddad nastan genom ett underwcrt och att han nu, sedän hau
blifwit fullwnren, stall komina att hämnas pä sm stjuffar och
fin stjnfbror.

Nu blefwo Guldcnierna gansia bleta. De tunde icke be-
ssripa huru dcn främmande kaptenen fätt weta deras elaka upp-
fät mot lilla Max, men samwetct sade dem att deras onda
gerning nu stulle bringa förderf öfwcr dem. I sm försträckelse
witzte de ej bättre rad, än att äter neta till allt. Den som
bcrättat det för kaftten, han ljuger soin en stalm, sade de. Han
stall ha swärt att bewisa hwad han säger.

Ia sä, tro ni wertligen det? dnndrade Mar emot de för-
sträckta Gnldcuierna, sä att deras hjcrta hoppade högt i hals-
gropen, öii tt'on wäl att haswct stall bchälla hwad det upp»
slukat och att Guds rättfärdiga doin siall gä om iutet, för det
att den lätit wänta pä fig i nio ör. Vien jag stiger eder, att
Gud ser i det fördolda, och för honom kan ingen ljuga. Den
som Ond bcstyddar, han förgäs icke, om än werldens onfla satte
honom redlös och warnlös midt i det willande haf, i natt och
storm och siummande wägor. Jag är densamma Mar, som
ni bäda för niö är fedan Wille förderfwa, men som Oud un»
derbarligcn styddat och begäfwat med stora rikcdomar. Hwad
fäga ni nu, om jag tommcr för att stlilla er till anfwar, soin
ni förtjenat?

Uff dä war det slut med de bäda Guldeniernas mod. De
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blefwo sä hwila i ausigtct som lärft och föllo kaptcn Max till
fötterna och strcko: förlät oh, förlät oh, tina Max, för diu
mors stull!

En liten stund teg Max rätt stilla. Stigen upp! sade
han slutligen allwarsanit, men utcm all härdhet, Stnlle jaa.
som har Guds underbara näd att tacka för mitt lif och för
allt hwad jag är, siulle jag löna Hans godhet Med eit
härdt och oförsonligt hjerta! Nej, min stjuffar, ncj, min öror,
det war aldrig min mening att hämnas pä er, Jag förläter
er af allt mitt hjerta och will gerna dela med er min lycka
och minä riledomar, allenast ni lofwa att ätergifwa mig min
mor och att fä bli hennes älderdoms stöd.

De bäda Gnldrnierna wisite icke.om de stnlle tro sinä
öron. De, som brutade dömma andra efter sig sjelf>va och
som aldrig försummat att hämnas allt hwad de förmädde pä
den som gjort deni nägot för när, de Wille i början icke tro

Pä ett sädant ädclmod. De mihtäntte, att kapten Max lade för
dem nägot heniligt försat, och styndade under mänga ursätter
och tacksägelser ätcr i laud. stapten Max war ej sen att följa
dem dit, Han lät saga sm mor att en främmande herrc ön-

stade tala wid henne, att hennes son lefde och att han snart
stnlle äterwända'. Hwad den stackars gamla frun blef förnndrad
och hapen! Och när Max ändtligen kom och hon tände icke
igen honom, emedan hon icke wägade hoppas en sä stor lycka,
dä tastadc sig Max i sin mors armar och dä stod för för-
sta gängen pä mänga är glädjen npp i tat hos den rike hcrr

eller rättare hos Hans fru, ty han fjelf gick och
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smilade, när han mötte Max, men när Max wäudc ryggen
till, säg Guldenius helt snopen och surmulen ut.

Mgon tid förgick, och Guldenius begrundade i sitt afuud-
sama sinne huru det mäude ha tillgätt att kapten Max blifn'it
sä rik. Ändiligeu lunde han ej längre styra sin nyfitenhet,
utan lät, undcr mänga omswep och krumbugter, förstä, att han
gerna önsiade höra huru dermed hangdc i hop. Alltför gerna,

swaradc Mar; och derpä bestref han huru hau tringdrifwit pä
hafwet, huru hau kömmit till hos Nuttu Matti, huru Nuttu
Matti gifwit honom goda räd och huru hau sedän haft lyckan
lläfsasteftpetoch fiuna strinet, Dä tänkte Guldenius i sitt sinne:
det der borde man göra efter! Men han lät ingenting märkä.

Nägon tid dereftcr, när kapten Mar töpt ät sin mor ett
eget hus och iuredt ät henne en wacker och beqwäm douiug-pa
qamla dassar, for han ut pä widare resor. Men knappt hade
hau afrcst, imiau Guldcuierna ocksä woro i rörelse, bäde far
och sou. De tackladc äter upp de» gamla Apollo och styrde
äter ut pä Ålands haf, till samma nesder som for nio är se»
dan, här kastade de antar i öppna hafwet en wacker afton»
qwist och beredde sig att fista efter lyckan. -

Gamle Gnldenins war mycket mäu om att allt stnlle gä
till precis som den dagen, dä Mar blef utsatt pä sjöu. Hau
lät i största tysthet kasta en stor silfwerbeslagen sjöstumspipa i
hafwet; Nuktu Matti tunde ju icke weta att pipan den gän°
gen war af oätta sjöstum och beslagen med tenn. Derpä bc-
tedde sig Guldenius, som siulle hau wara mycket förtörnad pä
sin son Mosep fi.'r pipaus förlust, och lätsade duktigt banna
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honom. Sedän lät hau utsätta en stor sillp, befallde Mosep
att stiga i bäten och lenuiade honom sä ät lyckan och Hans
öde pä hafwet.

Saken war den, att Guldenius ansäg Nukku Matti för ett
sjötroll och Wille pä detta sätt staffa sin tära Mosep ttollets
ynnest. Men wiht hade Nuttu Matti warit cu uarr, om

hau ej inärlt att det war stor stillnad mellau Mosep och Mar.
TY Max blef bortdiifwm hungrig och törftig i en liteu redlös
bat, för att förgäs i stornien. Mosep äter satteö i en stor och
stadia, slup, medan hafwet war alldeleö lugnt, och wistte helt
fätert att han följande niorgon siulle tagas ombord pä steppet
igen, Dehutom hade Mosep wiht icke glömt att förse sig med
alla beqwämligheter. Undcr toftcrna i slupen hade hau gvmt
ätlninstone ser bullar hwetebrvd, sex holländsta ostar, uagra
rentuugor, litet graf lar, litet lalronun, uägra buteljer öl och
lika mänga buteljer sött win. Mosep thckte att det borde wäl

förslä för en natt. Nere pä stupcnö bottcn hade han lätit
bädda sig cu beqwäm säng med fyra hufwudkuddar, tre räck-
bolster, dubbla latau och ett tjockt stoppadt sidentäcke, Cjelf
war Mosep llädd i storstöflar och lvargstiunspels och wrätle
sig pä bätbottncn, rötaude ur en läng Pipa, Och sä begaf han
sig ut pä äfwentyr.

Att anbefalla sig i 'Guds och de heliga englars bcstärm
när han sonmade, det ansäg Mosep ioara alldeles onödigt, i
synnerhet dä han war sä wäl försedd med allt hwad han bc-
höfde. Derföre när han snastat sin goda aftonward och der-
pä druckit öl och win, tills han war sä temmeligcn wimmeltantig
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i hufwndel, lade ha» sig att sofwa pä slnpbottncn. Me» söm>
nm tommer icke sä strar, när mau ätit för myckct och hcir ett
däligt samwete. Moscp drcf och dref med strömmen, —ty i
hafwet finnas manga strömdrag ocksä när der är lunsst pä ytan,

och sä läg Moscp och tittade upp niot den mulna himme-
ten, )in borde wäl det dumma trollet vedan lomina, tänlte han.

Och trollet lät ej Heller wänta pä sig.
Strömdraget hade rokat föra Mosep i granslapet af Ti-

slelöarna, och »» begynte det bläsa tillika, Signora Mara
satt dä just pä sin strofiiga stra»d och glodte i»ed si»a gröna
tattögon ut i natteu, spejande efter rof. Det dröjde icke länge,
innan ho» fick öga pä den stackars Mosep Guldcnius, som, yr
i möösa», töni drifwa»de förbi hcnncs strand. Strar war
Signora Mara färdig att kasta nt sinä metspön och trokar,
och sä halade ho» slnpen i land, tog Mosep i sinä lnotiga ar-
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mar och förde honom langst ned i dcn unkna grottan. I det tjocka
mörkret lade hon Mosep pä en bädd af nählor, Pet stack
och det brämide i hela Hans lropp; rundtomkring sig hörde
han ormarna hwäsa. Han säg tigranias ögon lysa soin glöd

och kände länga spindelben krypa fram öfwer sitt anNgtc. Dä
Wille Mosep rusa upp, mcn han tnnde icke. Trollpackan hade
lagt bly pä Hans ögonlock, bly pä Hans hjcrta, och när hon
säg huru han pinades, lastade hon sig med steppunds tyngd

öfwer Hans bröst, klämde honom, llöste honom med sinä länga
troliga naglar och tnep honom, sä att han öfwcrallt pä armar

och ben och nacke och hals fick stora, länga blänader. Och
när den elata Signora Mara säg huru Mosep derwid swctta-
des och siet ondt, da straltade hon sä omättligt, att bock»
siinnspelsen hoppade och statade.

Slutligen tyckte hon att det tnnde nn wara nog med
detta fina raljeri. Hon tog da Mosep i Hans yfwiga lngg, siä-
päde honom ut öfwer stockar och stenar, sä att det gnistrade
för Hans ögon, och slängde honom till sist tillbaka i Hans
stnp, Med detsamma siöt hon siupen srän land. Men nnder
tiden hade nppstätt en wäldig storm. Slupen war wiht stor och
stark, för att Wara en slnp, mcn pä öppna hafwet betydde han
ej mera än en ärtstidsbät. Han gnngade och trangde alldclcs
fasligt. Mesep satte sig upp pä toften och säg sig omkring;
han tyckte sig ha watnat frän en eläk dröm, mcn wertligheten
war icke mhcket roligarr. I fin förargelse satte han winbu-
teljen till munnen, mcn strax wid första tlunten gjorde han en

ful grimas, ly trollet hade fyllt Hans flasta ined salt sjöwatten.
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Han framtog n» sm läckra matsäck, men hwiltcn hari»! Hwc!e»
drödsbullarua woro fllrwandlade till tegclstenar och de ram
ostarna till granna, ljusgula swampar, Nu wifzte icke Moftp
hwad han stulle förctaga sig. Han korade kring hafwet'och
märlte till fin stora glädje strofioct af ett stort stepp utan
master. Aha, täukte ha», nu händer mig sanima lycka som
hände Max; jag stall ej wara sen att knipa mig ett strin,
Och dermcd rodde han hurtigt till steppct.

Innan kort war han der, ty stcppct hade fastuat pä en

hwah klippa, och wiuden läg härdt pä. Moscp tlef dristcligcu
upp. Allt war i största oordning; här flöto om hwarandra
warupackor, präktiga pclswcrk, dyrbara tyger och lädor' med
tosteliga krydder. Moscp brydde sig icke om att berga de flytande
kostbarheterna; han sokte endast ett strin, en brödkata och en get,
ty tre ting äro goda, Nägot strin fann han wäl ej, men wul
en liten läda af papp, och det tyckte han knnde uugefär wara
detsamma. Icke Heller fann han nägon get, men han tyckte
det wara ungcfär likafä godt att han medtog en stackars tatt,
som satt och jamade nti wanterna. Ändtligen hittade han ock°
sä en knäckebrödskaka. Och derpä bcgaf sig Mosep med mycken
brädsta af, i förbidan att steppct stulle sjuuka. Men steppet
satt gansta stadigt qwar uppä klippan.

När det blcf afton, ät Mosep hälften af sitt knäckcbröd;
den andra hälften göinde han till morgondagcn. Men misse
stackare, som förgäfwcs jamat och tiggt en bit mcd, hon tänkte:
ingens bror i hafwet! och sä stal under nattcn Moseps
hela munförrZd. När morgoncn kom, war Moscp huugrig.

e
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Misse latsade wara lila hungrig; ingenting fanns att nm:
windcn blästc; , Mosep jeinrade sig, och misse anställde en or.
dentlig kattmessa: det war allsicke trefligt. Och kattmusiten
och hungern och olasten fortforo i tre dygn. Halfdöd blef
Mosep äudtligcn upptagen af en Nerpessiuta, fom reste till
Stockholm mcd wed, och mot god betalning förde Nerpiterne
Mosep Guldenius tillbata till Björneborg.

Knappt hade Mosep trädt inom sin fars dörrar, innan

han begynte i häftiga ord forebrä fadren att hafwa öfwergif-
wit honom pä sjön. Nck min tära gosse, swarate Guldenius
grätande th ingenting gret den mannen sä hjertligt öfwcr, som
när han förlorat penningar ack min täraste gosse, om du

wihte hwad som Samma natt, när du blef utsatt i
stupen, uppstod en sä histelig storm, att wi mäste tapa alla
masterna Pä steppet, och litwäl drefwo wi pä en Nippa, och
steppet förliste. Ingen hade tid att tanka pä dig; wi woro alla
glada att kunna berga wära lif i barkasscn. Ack min Apollo!
Ack minä dyra pelswerk! Ack minä stöna kryddor och specerier!
Men säg, kara Mosep, huru ar det med dig? Har du träffat
trollet och fätt dig ett skrin?

Jo, swarade Mosep som sanningen war, nog har jag träf.
sat ttollet. Jag har blifwit luggad, knipen, biten, kramad,
bränd, knappt, ihjälklämb, puffad och knuffad, sä att jag knappt
mcra hänger ihop. Jag har blifwit narrad pä min mat. och
bestulen af min reskamrat. Natt och jemnt flapp jag att swalta
ihjäl. Det enda som tröstar mig är att jag helt säkert stall
blifwa lika rik som Max, ja kanste ännu sju gänger rikare.
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Hwad säger du, min allra fUrträffligaste Mosep? sade
Guldenius helt förundrad och niljd.

Jo, jag säger att rättnu stall Max ej betyda mer im en
torpare, när han will gö i bredd med mig. Jag har ocksä träffat
ett stepp med kapade master, och dcrifrän har jag medfört, icke
precis ett strin, men en pappläda, och den ladan innehäller helt
säkert tre tunnor guld, efter hon är ätniinstone tre ganger sä
stor som Mares lilla fattiga strin.

M, lät se din statt! sade den gamle Guldenius helt mor i
munnen. Se här är den! sade Mosep. Och nu wisade han
mycket furnöjd sin pappläda, soin han bergat frän fartyget.

Men Guldenius kastade en blick pä lädan, stog ihop sinä
händer och strek: du olycksfägel, du har warit ombord pä wär
egen Apollo!

Har jag warit ombord pä Apollo? frägade Mosep för-
bluffad.

Wiszt har du warit ombord pä wärt eget förlista stcpp.
Ack du äsna, säg du icke minä kostbara pelsar flyta tring
däcket?

Nog säg jag mänga saker ftyta, swarade Mosep.
Och har du ej bergat mer än denna läda? frägade Guldenius,
Nej, sade Mosep. Är det dä intet guld i den?
Guld? Jo wackert! utbrast Guldenius, och wred sinä

hänber, Öppna sjelf, sä fär du se!
. Mosep tänkte: hwem wet hwar haren har sm gäng? Och

sä öppnabe han lädan mycket försigtigt. Hwab fann han i
lsdan?
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Sin fars gamla perul.
Se, det war dä nägot förtretligt! Mosep stod der mcd

näsan sä läng som ett rittigt bogspröt. Men hwad som mest
förargade honom, war att Hans pappa i all sin bedröfwelse ej
tunde läta bli att stratta. Wänta, tänkte Mosep, nu siall jaa
göra Pappa fiat. . Hör pä, min far, sade han, un mins jag
att jag ändä bergat ett pelswert iftän Apollo!

Har du gjort det, miu son? Nä, heder och tack! utropade
Guldenius. War det kanhända ett af de grä?

la, det war af de grä, swarade Mosep,
Nä det war bra, ty de woro de dyraste, incnade fadren.

Hwarhar du pelsloerket, miu tära gosse?
Det kommer här springande pä sinä egna ben, swara-

de Mosep och pekade ined detsamma Pä kätten, som jnst siank
in genom dörren.

Menar du kätten? ropade Guldenius,

la, wift menar jag kätten, swarade Mosep.
Ack du din lutfist! stret gamla Guldenius, och sä nappade

han fin täpp och begynte läta deu dansa pä Moseps rygg.
Och Mosep strek, och täppen dansade och dansade, och kätten
jamade dansmusiken, och det är allt hwad jag widare wet
att berätta om den rike handelsman Guldenius och Hans son,
den unge herr Mosep.

Men kapten Max seglade med sitt stöna stepp Diana
lring hela jorden. Sälänge han war ung, ansaa, han, nästefter
arbete och bön och nästefter kärleten till fin mor, ingenting i
werlden nojsamare, än att se främmande länder, Men när
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lM blef äldre, bcghnte han märta att Hans fiufia fosterland
ändock war honom tärare än alla länder pö jorden, Dä bo°
satte han sig med sm gamla mor och sin unga fru ty han
Ivar gift med en polynesista wid stranden af dcn breda och
mäktiga Kmuo elf, och der fistade han för ro siull nejonögon,
sit och yppcrliga laxar. Hans barn stodo alltid i synnerlig
gunst hos Nntku Matti och fingo af honom mänga stöna gäf-
mor, hwaroni jag kunde berätta Mnaa sagor.

Lasse liten.

' Det war eugäng en gosse, fom hette Lars, och efter han
war sä liten, kallades han Lasse liten, Och Lasse liten war
cu tapper tarl: han rcste kring hela werlden uti en ärtsiidsböt.

Det war om sommaren, när ärtstidorna werte gröna och
länga i trädgärdcn, Lasse liten Köp in uti ärtlandct pä gän-

ssen mellan ärtsänssarna, soin werte honom högt öfwer mössan,
och der brvt han sjutton siora ärtsiidor, som woro de allra
största och rakaste han nänsin kunde önsta sig. Lasse liten

trodde tanhända att ingen säg honom, och det war gansia dumt

af Lasse litcn, ty Guds öqa ser öfwerallt.
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DH lom trädsgärdsmastaren med sm bössa pH
armen och ho'rde nögontiug prahla i ärtlandet. lag tror det
är sparfwar, ropade han. Kas, kas! mm inga sparfwar
ftiigo, ty Lasse liten hade inga wingar, bara twä smä ben.

Wänta, nu stall jag ladda min bössa och stjuta sparfwar-
na, sade trädgärdsmästarcn.

Dä blef Lasse liten räbd och tröp ftam ur gängen. För»
lät mig, kara trädgärdsmästare, sade han; jag Wille bara söka
mig nögra wackra bätar.

Det mä wara för denna gängen, sade trädgärdsmästaren.
Men en annan gäng niäste Lasse liten begära lof att krypa i
ärtlandet.

Det stall jag göra! ropade Lasse, och sä bar det af för
honom till stranden. Der rispade han upp sinä ärtstidor mcd
en knappnäl, spjelktedem ordenligt och bröt smö stickor till rod.
darbänkar. Sedän tog han ärterna, som »värit i stidorna, och
lade dem till last nti bätarna. Somliga siidor gingo sönder,
och somliga blefwo hela; och när alla woro färdiga, hade Lasse
liten tolf bätar, Men det flulle ej wara bätar, utan stepp.
Han hade tre liniestcpp, tre flegatter, tre briggar och tre sto«
nertar. Det största liniesteppet hette "Herkules, och ben muista
flonerten hette Loppan. Lasse liten stäppte alla tolf nti Watt.
net, och de fiöto sä Präktigt, sä Präktigt, att Lasse hoppadc pä
en fot mellan stenarna.

Nu stulle steppen resa kring werlden. Den stora holmen der
borta war Asien; den stora stenen war Afrika; den lilla holmen war
Amerika; de smä stenarna woro Polynesien, och stranden, der
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steppen seglade ut, war Europa. Hela flottan reste ut och for
längt bort till werldsdelarna. Liniefleppen seglade rata wägen
till Asien; fregatteina foro till Afrika; briggarna foro till Ame°

rika, och stonertarne reste till Polynesien. Men Lasse liten

stod qwar i Europa och kastade smästenar ut i werldshafwet.
Om en stund hade bätarna hunnit sä längt, att de tnappt

mera syntes soin smä grässträn ute pä oceanen. Dä fannö
der wid stranden af Europa en riltig bät, och Lasse liten fick
lust att sjelf resa ut till werldsdelarna. Det hade wifzt pappa

och mamma förbjudit, men Lasse liten kom icke ihäg det. Lag

stall ro ett litet, litet stycke ut, tänkte han. lag stall taga fast
sieppet Herkules närä Asiens kust, och sedän ror jag hem till
Emopa igen.

Lasse liten rustade pä baudet, hwanued bätcu war fast->
bunden, och det war märtwärbigt, att baudet lohnade. Ritsch,
ratsch, larl är karl, och sä siöt Lasse liten ut bäten och steg uti.

Nu stulle han ro, och ro tunde han, efier hau hade rott

sä >osta förl pä trappan derhemma, när trappa» lätsade wara
en bät och pappas stora käpp lätsade wara äre. Men när

Lasse liten Wille ro, funnos inga ärar i bäten. Ärarna woro

nilasta i lidret pä strauden, och Lasse hade icke märlt att bäten
war toin. Det är icke sä lätt, som hwar inan tror, att ro till

Asien utan ärar.
Hwad siulle Lasse liten nu göra? >Bätcn war redan ett

godt sthcke ute pä sjön, och windcn, som bläste frän land, dref ho«
nom ständigt längre ut. Nu blef Lasse liteu Pä allwar rädd

och begynte strika. Meu ingcu mennista fanns pä stranden^
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ingcu hörde honom, Blott en stor träta satt cnsain der i deu

stora björken, och nedanför björten tröp tradgärdsmästareus
swarta latt uti gräset och lurade ps lrätan. bryd-
de sig det ininsta oin Lasse liten, soin dref uti sjön.

Nu war det pä qwällen uti Augusti inäuad, och rätt soin
det war, begyute det inörtna, Lasse liten satt ism bat alldeles
soin den lille Mar satt i bätcn fordom, när Hans claka stjuf-
far stickade honom eusain ut pä det wida hafwet. Ack hur
Lasse liten äugrade uu att han warit olydig och gätt i bäteu,
fastän Hans far och mor sä osta förbjudit det! Nu >oar det
för seutuun tuudc hau ej mera komina till laud. Nu stulle
hau förgäs pä deu wida sjön. Men Lasse liten hade eu bol
med sagor och bilder: der hade han läst oin mahoguystriuct
och kapten Mar, När han nu siritit sig trött och iugcn hördc
honoin, tänkte wid sig sjelf: jag will göra som lille Mar,

Det är lätt sagdt, nicn det är icke sä lätt gjordt. Mä»,
get stackars litet barn giMgar ensam pä lifwets sjö och tan

icke bedja sä af inncrsta hjerta, som Max, oin Guds
nädiga bcsiydd, Lasse liten war en stackars otuuuig goi?se,
som aldrig fätt lara sig wackra böner, Han bara lnäppte sinä
händer och sade helt satta- gode Gud, war icke ledseu pä

Lasse litcu!

Och sä souiuade hau, och dct blcf mörtt pä dcn stora
sjöu, och stjcruorua lyste md i dct mörta wattuct och dau-
sadei wägorua, sä att dct blcf strimnia wid struuma allt
ruudtonlkriliss bätcu, Mcn Lasse litcu säg hau sof,

Dä satt dc» gaiulc Nuttu Matti, alldeles soiu förv, wid
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stranden af Fjäderholmarna och metade med sitt länga metspö
efter smä goda barn. Han hörde i mörkret de fakta orden,
fom Lasse liten talat till Gud, och strax drog han bäten till
sig och lade Lasse liten att sofwa pä rosenbäbdarna.

Derpä fade Nuttu Matti ät en af drömmarna: let ined
Lasse liten, att han icke fär ledsamt!

Det war en liten drömgosse, sä liten, sä liten, att han
war mindre äu Lasse sjelf; han hade blä ögon, ljust här, rlld

mössa med silfwerband och hwit tröja med perlor pä tragen.
Han tom till Lasse liten och sade:'har du lust att resa King
hela wcrlden?

la, sade Lasse i sömnen; wiht har jag lust.
Kom dä, sade drömmens gosse, och lät oh resa pä dina

ärtsiidsfartyg. Du far pä Herkules, och jag far pä Loppan,

Sä reste de af frän Fjäderholmarna, och om cn litcu
stimd woro Herkules och Loppan wid Asiens stränder längt
borta i werldcns änbe, der Ishafwet flyter genom Äehrings
sund tillsamman med Stilla oceanen, Här war sä kallt, sä
kallt; de höga isbergen glimmade ute pä hafwet, och de stora
hwalfistarna solade sig helt stilla pä wattenytan. 3tundtom°
tring pä de öde stränderna war sn!i och äter snö, sä längt ögat
lunde se; der rörde sig smä grä mennistor, klädde i ludna stinu,
och äkte i smä slädar genom drifworna, och siädarna woro
förespande med hunbar.

Skola wl gä i land här? frägade dröminens gosse,
Nej, sade Lasse liten, jag ar sä rädd att hwalfisiarua
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uppslnka oh och att de stora hundarne bita oh. Lät oh hellie
vesa till en annan werldsdel.

Mä göra, sade drömmen med, dcn röba mössan och silf<
werbandct; wi ha ej längt till Amerika, och med detsamma
woro de der.

Der war solsten och mycket warmt. De höga paimenia
ftodo i länga rader pä stranden och buro kokosnötter i topparna,
Mennistor, röda soin koppar, redo i sporrsträck öfwer de omat»
liga gröna ängarna och kastade sinä spjut emot buffeloxarna,
som wände mot dem sinä hwassa Horn, En ofantlig tungs»
orm hade krupit upp pä den högsta palmens stam och kastade
sig ned pä ett litet lamadjur, som betade gräset wid foten af
Palmen. Knaps, sä war det förbi med det lilla djuret.

Skola wi gä i land här? frögade brömmcns gosse,
Nej, sade Lasse liten; jag är sä rädd att buffeloxarua

stänga.oh och den stora ormen uppätcr Lät oh sara till
en annan wcrldsdel.

Mä göra, sade drömmen me> hwita tröjan;. wi ha blott
ett litet stycke till Polynesien, och sä woro de der. Här
war ännu warmare, ja sä warmt soin pä bastulafwen, när
nian nyh slagit watten pä ugnen. Här werte pä stranden de
tosteligaste krydder: pepparbusten, lanelträdct, ingefäran, saffran,
taffebnsten och thttustcn. Äruna mennistor, histeligen mälade
i ansigtet, med länga öron och tjocka läppar, jagade en gul,
fläckig tiger mellan de höga bamburören pä stranden, och ti-
gern wände sig om och stog sinä tlor i en af det brnua
follet, och dä togo de alla till flykten.
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M wi i laud här? frägade drömniens gosse.
Nej, sade Lasse liten. Ser du tigern dcrborta wid pep-

parbusten? Lät os; resa till en annan werldsdel.
Det kunna wi göra, sade dröimncns gosse med de blä

ögonen. Wi ha ej, läugt till Afrika; - - och som ha» sagt
det, woro de der.

De antrade wid mynningcn af en stor flod, och des; strä„<
der woro sä gröna som grönaste sammet. Ett stycke frän flo«
den utbredde sig en omätlig sandökcn. Luftcn war gul; solen
brännde sä het, sä het, soin Wille hon brämia jordcn till asta,
och mennistorna woro swarta soin swartaste bläck. De foro
genom ötnen pä höga kameler; lcjonen röto af törst, och dc
stora trotodilerna gapade upp nr floden mcd sinä grä ödle<
huftvudcn och sinä hwassa hwita tänder.

Oä wi i land här? frägade dröinmens gosse.
sade Lasse liten, Solcn bränner oh, lcjonen och

trokodilerna göra os; illa. Lät oh resa till en annan werldsdel.
Wi kunna ju fara till Europa tillbata, swarade dröm-

inens gosse mcd ljnsa häret. Och med detsamma woro de der.
De lommo till en strand. Der war allt sä swall ocl,

belant och lvänligt. Der stod den höga björten mcd sinä hän-
gande löf; i deh topp satt den gamla trötan, och wid deh rot
tröp trädgärdsmästarcnö swarta tatt, Icke längt derifräil war
en gärd, som Lasse liten sett förr, Wid gärden war en träd-
gard, och i trädgärden werte ett ärtland med länga ärtstidor.
Der dcn gamla trädgärdsmästarcn mcd siu gröna kaschett
och ssg efter om gurkorna woro mogna. Der ställde Fylar
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wid trappan och när han säg Lasse liten, hioiftade han pä
swansen. Der mjölkade gamla Stina torna wid ladugärden.
Der gick en mycket betant fru i sin grönrntiga ylleshawl att
se huru wäfwarna blettes pä gröngräset. Der gick en mycket
betant herre i gul sommarrock, med en läng pipa i mmmen,
att se huru flördefolket sinro rägen pä äkern. Der sprungo
en gosse och en flicka pä stranden och ropade: Lasse liten!
Lasse liten! Koni hem, fär du sniörgäs!

Gä wi i land här? fragade drömmens gosse och plirade
sä stälmsit mcd de blä ögonen.

Kom med, sä stall jag be mamma ge dig en knäckebröds-
smörgäs och ett glas mjölk! sade Lasse liten.

Wänta litet, sade drömmens gosse. Och nu säg Lasse
liten huru töksdörrcn stod öppen, och derifrän hördes ett sakta,
behagligt fräsande, likasom när man stär med slefwen den gula
wispdegen nti en het plattpanna.

Kanste resa wi nu tillbaka till Polynesien? hwifiade dröm-
mens glada gosse.

Nej, nu grädda de plättar i Europa, sade Lasse och
Wille springa till land, men hau kunde icke. Drömmens gosse
hade bundit honom med band af blommor, sä att han cj kunde
röra sig. Och nu tommo alla de sinä drömmarna onikring
honom, tusen och ater tusen smä barn, och togo likasom i ring
kring honom och sjöngo en titen wisa:

Werlden är sä stor, sä stor,
Lasse, Lasse liten!
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Större än du nänsin tror,
Lasse, Lasse liten!

Der är hctt, och der är lallt,
Lasse, Lasse liten!
Men Gud räder öfwerallt,
Lasse, Lasse liten!

Mänga menssor lefwa der,
Lasse, Lasse liten!
Lycklig den som Gud har lar,
Lasse, Lasse liten!

När Guds engel mcd dig gör,
Lasse, Lasse liten,
Ingen orm dig bita fär,
Lasse, Lasse liten!

Säg, hwar trifwes du nu mest?
Kara Lasse liten!
Borta bra, men hemma bäst,
Lasse, Lasse liten!

Och när de sjungit siu wisa hoppade alla bort, och Nukku
Matti bar Lasse äter i bäten, Lange läg hau helt stilla, och
allt hurbe han ännu huru plättpannan fräste der hemma i
töksspisen. Fräsandet blef allt tydligare; Lasse liten hörde
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sinä ögon.

Dä läg han i bäten, och der hade han somnat, och bäten
war fastbimden wid bryggcm, likasom hade ben aldrig warit
ur ftäcken och aldrig drifwit omkring pä den stora sjön. Men
det soin Lasse ansaa, för plättpannans fräsande, det war wö-
gornas sakta sorl, när de stogo mot stenarna wid stranden.
Icke hade Lasse hört sä alldeles miste. Ty de klara blä sjöar.
na kunna wäl liknas wid stora pannor, der Gud allsmäktig
gräddar plättar ät Finlands barn.

Lasse liten gnuggade sömnen ur ögonen och säg sig om«
kring. Allt war som förr: krZkan i björken, kätten pä gräset
och ärtstidsstottan wid stranden. Somliga af sieppen hade för»
list, och somliga hade drifwit tillbaka till stranden. Herkules
hade kömmit meb fin last tillbaka- frän Asien; Loppan hade
kömmit frän Polynesien. Och alla werldsdelarna woro precis
der de warit förut.

Lasse liten wifzte ej rätt hwad han stulle tto. Han hade
sä osta warit hos Nuklu Matti, och ändä wihte han icke huru
drömmarna gyckla. Men Lasse liten bräkade ej sitt hufwud
med sädant, utan samlade hop sinä fartyg och marscherade
uppför stranden tillbaka till görden.

Dä lommo bror och syster emot honom och ropade pä
längt häll: Lasse, kom hem, fär du smörgäs! Men Ms'
dörren stod öppen, och derifrän hördes ett besynnerligt fräsande.

Träogärdsmästaren stod närä grinden och wattnade till

95
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qwällen dill och Persilja, som werte pä Nä, sade
han, hwar har ?asse liten warit sä längc?

liten knyckte pä nacken, säg styf ut och swarade: jag
har seglat tring werlden uti en ärtstidsbät!

Ähä! sade- trädgärdsmästaren.

Men den som icke tror att Fjäderholmarna hwar
afton npp itr hafwcts dj»p och sjuuta hwar morgou ned igen,

han mä sjelf sara dit. Der sitter den gamle Nuttu Matti
än i denna qwäll pä den grvna stranden och metar smä barn,

Och da för han dein, liksoin förr, i de stöna, strölande salar»
na af Hans nnderbara grotta.

De lysande silfwcrgolfwen rosta aldrig; de gnistrande dia»
manterna fördunklas aldrig, och aldrig npphör musiten att tlinga

sä fakta, fä fakta i grottornas ljufliga aftonstymning. Litsom
de stjernorna aldrig äldras, sä äldras Heller aldrig de
lätta, luftiga drömmarna uti Nuttu Mattiö salar. Kanste har
du sett ett styntt af deras fina wingar, när de flyga omtring
din hufwudtudde. Kanste har du mött nägongäng densamma
drömmens gosse ined de blä ögonen och det ljusa häret, han
fom bär den ruda mössan med filfwerbandet och den hwita
tröjan med perlor pä tragen. Kanste har han wifat ocksä ät
dig alla werldens lander och folk, och den kalla -ödemarken, och
de brännheta öknarna, och de mängfärgade mennistorna, och de
wilda djuren i hafwet och stogen, pä det att du mä lära all-
ting, men komma med glädje hcm tillbaka. la, hwem wet?

Kanste har du ocksä rcst engäng kring den wida werldeu uti
en ärtstidsbät?



97

Allhelgona natten.

Vängt, längt i det stora Finlands innersta ligger e» socken,
som heter Saarijärwi. Gansta stora och mörka stogar städer
Pä höga äsar King djupa sjöar, och wid stränderna bor ett
fattigt, mcn täligt, härdadt och arbetsamt folk.

Icke längt frän den gamla kyrkan, ett stycke pä sidan om
wägen, stod en enslig stnga, timrad af grofwa furustockar,
Gansta fwart och gammat war hon och stär der tanhända ännn
i dag pä famma ställe, med fin stora spis af grästen och si,s
glugg i tatet, säsom der brukas i gamla pörtcn för att utsläppa
rötcn. Men kyrkan har tjenat nt; hon har fä läng? stätt
der till Guds ära i regn och snö, i blast och solflcn, att hon
siutligen blifwit alldclcs murken, och nn är hon nedrifwen, och
Saarijärwiboerne ha i stället byggt en ny och mycket prälti»
gare kyrka.

I stngan bodde en smed wid namn Ilmari. Han war
ett hufwud högre än andra mennistor och dertill ännn sä stark,
att han pä lck brnkade kasta sitt stäb i luften och taga lhra
dermed, när han war wid rätt godt lynne. Men fastän han
war sä stark, war han tillika en saktmodig man, som aldrig
gjorde nägon mennista förnar, om han icke mycket och länge
retades, Dä knnde wäl hända att han blcf Wild och stog med
sin stägga i berget, sä att det gnistrade i stenarna, och det war

?
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för dem soin retat honon» ett tecken att nuita fig wactcrt
»r wäzcn, hwilket de ej Heller fövsumnmde att qora mcd det

allrasortaste.
I pörtet bodde jemte smeden Hans hnstrn Annitta. Hon

war mild och wek, soin en bra gumum, mm derjemle war
hon tlot och läölumug samt isynnerhet mycket gudsnittig.

Ilmari och Hans hustru hade twcnne söner, Tuli och
Ilma. Förgäfwes hade den fronuna Annitta welat öfwertala
sin man att icke gifwa sä hednisia namn ät gosfarna, när de
döptes. Ncj, sade fmcden, jag will ära elemenlerna, soin gifwa
mig bröd. Tuli bctyder eld, och Ilma bctyder l«ft; är icke
elden Guds ljus och lufteu Gnds andedrägl'? stog luuna poj-
karna bli goda kristna för det, - Och dcrwio dlcf det, ty
Ilmari war, som alla litta finuar, öfwermättan enwis, när

han engäng fatt i sitt hnfwud att nägot borde wara sä ellcr sä.
Det säg emcllertid nt, som siulle nanmen ha färgat ifrän

sig pä gossarnas lynne. Tuli, den äldre brodren, som nn
war tolf är gammal, bräddcs pä fadren; han war stor och start
samt hade eldens natnr att wara an het, brännandc och wäld'
sam, an warm, mild och älstelig, Men isynnerhet hade
den lille Tuli en afgjord böjelse för allt det lyfande, stöna och
herrliga, som han räkade sä se i sin fattiga by. Aldrig hörde han
nägot sä gerna, soin sagor om hjeltar och berömde män. Aldrig
lelte han med nägon letsak sä gerna, som med blauka yrar och
sablar, och när engäng en trupft soldater med deras officer i

uniform nicd silfwer pä kragen marschcrade gcnem socknen,
sprang Tuli i sin barnsliga fröjd sä länge efter dem, att fadren



99

mäste läna si» häst och rida ut ett langt sthcke pa
för att föra posken tillbata.

Ilma dcremot litnade mcra till lhunct sm mor,och war
af ett helt annat simielag, än brodren. Ilma war n» tio är,
smärt, wek och lätt som en färss rönnkäpp. Ha» litnade icke
den luft, som rasar i storm öfwer sjöarna och i si,i ivredc
tnllstörtar stogens tallar; han litnade mer dm swala flält, som
om wararna far öfwer späda blommor och är sä frist och be-
hagli.q, att mcunistors hjertan qlädjas deraf. Men stundom
kimdc äfwen Ilma förifras; det war när hau hörde sinä jenm->
äriga Yttra lättsinniga ord, häda Gud, tala lögn cller annars
bära sig illa och syndi,qt ät. Dä roduade Ilina af harm, dä
straffade han dem med sä nnderligt mäktiga ord, att ingen hade
wäntat sädana ord af en sä liten gosse. I allt gick Hans häa,
ät andra Hall, än Hans broder Tnlis sinne. Ilma älffadc
blommor och jordens frnltcr, men mer än allt annat hörde
han anna leqendcr och saqor om Christus, »,'är frälsme, och
alla helgon i fordomtid.

ssbräldrarna märktc barnens olika häg. Tuli blir e»
dultig smed som far fin, brnlade Ilmari säga; me» II»,., blir
jordbrntare, ty ha» sitter sä ,qerua on, sommar» i rage», -

Ähä, sade dä Annikka, soin ocksä hade sinä tankar om goi<sar'
na: Tnli blir, gudnäde, soldat mcd tiden, ty han far eftrr alla
blanla waftcu; men Ilma blir prest, det är sä säkert soin
amen i kyrkan, det ser jag pä honom,

Men smeden stakade pä hnfwndet och sade- amnman mi»
är en smula fäfäng, ?iksom det es ssulle duga ät pojkarna
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att blifwa smcder och bönder! Krig hörs gndstelof nu ei af,
och bistopcn stickcv nog prester öt oh. Hwar och en stall st»d«
na wid sitt ständ.

M nä, wi fä se, sade Äimiltä.

Pä prestgärden fannK dcn tiden en ung adjunlt. Han
lärde tänna de bäda gossarna wid ett läsförhör, och dä han
niärtte att de woro llota och bra gossar, lallade han dcm till
fig upp i fin windskainmare pä söndags cftermiddagarna.
Der underwisade han dein i läsa och sirifwa och bcrättade för
dein mänga stöna historier om werldens tillständ före denna
tid, om wär frälsares wandring pä jorden, om stora konungars
bedristcr, om det finsta folkcts fordna hednista tro och omwan-
delse till tristcndomeu, samt annat mer, soin war bäde nyttigt

och nöjsamt. Ilma blef da u«st glad dcröfwer, att han lärde

förstä hwad de gamla mälningarnc i kyrtan föreställde, inen

Tuli war glad att han nn begrep de gamla finsta rnnorna
om Wäinämöincn, Ilmarinen, Lemminkäinen och andra wärt
folts forntida hjeltar, hwilla han mangen afton hört fin fader
sjunga, ntan att sincden sjclf wistterätt hwad han sjöng. Ty smeden
Ilmari knnde en stor mango gamla runor ntantill, men fjelf
tundc hau inga fmida, utan när mau frägade honom, swarade
han: jag fjungcr för att det roar mig och för att min fader
sjöng Pä samma sätt nti fordna dagur.

En dllg och det war jnst dagen före Allhelgona«dag
hade smcden Ilmari arbetat i sin smcdja frän morgoncn ända
till qwällen, och efter det warit ett tungt arbete och drängen
wid pusien fläintade af trötthet wärre än pnsten sielf, sä sade



101

smedcn st honoui: du tan gä hein att sofwa, Tuli stöter nog
pusteu en stunb. Drängen liit ej fäga sig detta twä gänger
och gick fin wäg. Tiili dereinot grep sig af alla krafter an

och pustade, sä att fwctten lackade; men Ilma satt för sällstaps
stull med uti smedjan och läste wid sienet frän härdeu "wär her»
res lesu Christi barndomshistoria," soin dä redan fanns pä
finsia öfwersatt.

Den qwällen war gamle Ilmari wid .qodt lynne, som han
niest a'ltid >oar, när det fanns fullt upft med arbete, och dä
brutade hau gerua sjunga. Det gär sä dra att smida och
sjunga, Medan jcrnct glöder i ässjan och pnsteu susar och
«ldcu spratar, komnia tusen nnderliga tcuckar och wisor i sme»
dens hufwud, Och sedän, när hammaren faller ftä städet imd
fitt jemua

.ttwck! tack!
Sinid en llack?
Tararara;
Ack! snM!
«lacken
Tararara;

da har smeden den allra yppersta tatt sä färdig gjviT», join

sialet af en ioisa. «Vineden Ilmari sjöng af hjertans grund;

och ju mera blästcn pep derutc, desto ifrigare sjöng han. Nu
war 'en swartmnsiig nowemberqwäll, sä mört som en säck,
och det snögade och stormade som om hinunclcn waiit öppcn.
Iln«ri hade just nu fött lust att fjuuga en af de allra Udsta
runorna om Hans embetsbroder i fordna dagar, den berömde
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smcdeu Ilmarinen. Se, det war en smed! Han tuudc smida hä-
star af silflocr och gnld: det war granna hästar! När han blef
cnlling, smiddc hau sig en frn af guldi det war en prättig frn!
Men han tnnde wäl smida mera: han smidde sol, mäue och
alla stjernor; det war det allra dag säg
Ilnmrincn nordlandcns unga flicka sitta pä mclnct och wäfwa
i alla regnbögcuS särgcr en ghlluc wäf nied silfwcrspole, Men
han tog henne, han, och sagorna fäga att hou blef Hans hustru,
Detta allt och mycket annat sjöng snicden Ilmari om fin em-
betsbroder; ja han sjöng med sadan lust och styrta, att han
öfwcrröstade fjelfwa stormen, som rytande for i den merta
qwällen och Made smedjau i deh gruudwalar.

Tuli och Ilma hörde mcd öppeu muu och allra storsta sör°
nudran drrpä, th aldrig hade de hört fin fader sjuuga sä
lraftigt och nnderligt wackcrt, Men gossarnc tnnde icke ntan
cu wist rädsla se ut i den mörla natten gcnom den halföppua
smedjcdörren. Det förekom dcin flera gäuger, uär sienet fräu
härdeu flammadc upp, soin tittade ett bistcrt och släggigt ausigtc
in geuom dorrcu. trodde litwäl länge att de misztogo
sig och att eldftenct bröt sig i ett sä bcsynnerligt färgspel mot
mörlrct dernte. Ntcu slntligen sade Ilma, som war yugve
och räddare, till fin droder Tuli: fäg du uägot?

Eäg du ocksä uögot? fragadc brodrcu lillbata,
Jag säg ctt stäggigt hufwud titta in gcnoiu döncu, siva-

radc Ilma »ch dcgyittc dana i alla lcdcr.
Dctsauuua säg jag ocksä, sade Tuli,
Far! sar! ropadc nu säg jag dcl igcu. Dcl uiajlc
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wara syud att arbeta o.u Allhclgouaqwäll, ty dä fä dc onda
matt öfwcr oh.

Hwad gar öt er, ni dunima pojlm? fade fadrcn.- Hau
hade hela tiden stätt med rhqgcn wand emot dönen.

Ilma och Tuli berättade hwad de sett,
Är det icke annat? sade fadren sirattaude. Det är wäl

iugen auuau äu den gamla Haratta Tuomas, som will tända
siu pipsnugga uuder hcmwägen fräu siogcu.

Icke >oar det Harakka Tuomas, swaradc gossarue med
cn^mun.

Nä toare det hlvem som helst, forlfor smrden och skatade
muutert siu tuuga sa meuar jag att dc» här stall halla

objudeu gäst pa afstäud , , . oin det ocksä >oore gamle
s,uedcu Ilmariuensjelf! tilladc hau sirattande.

Icke wäl. war det «>rdet fagdt, iuuan en gausta nnderlig
mau ttärde i» gcnom dörrcu. Ha» war sa läng, att hau mcd
möda och ej utan mycket bugande rymdcs derigeuom, och nied
ett sttss slod han brcdwid härden. Han bar ett Yfwigt fwart
stäg,q, som räckte honoui ned till medjau, war tlärd i eu
sam jacka af blatt wadmal och bar pä hufwudet cu patalatti
ellcr af mäuga brotiga tilar, gördel tring lifwet, i
a,ördeln ett tort spjut och pa fötterua stor af elghud mcd hä>
ren utöt. Gossarne spruugo forsträckte i wräii, och sjelfwa
den rasta sincdeu suntes ett ögoublick alldclcs häpcn. Me»
främlmgeu nickade wäuligt och sade: hwad är det för nmor
du fjuugcr, smed?

Del är aamle Il,uariue»s rnuor, f>oarade smcdcu och
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rorde förlägen med tängen i slaggen. Hau wihte ej sjclf

hwaraf det kom sig, att han war sä förlägen.
Sä sä, swarade främlingen. Hwcm har lärt dig att

sjunga runor?
Det har min far gjort, swarade smeden.
Och hwem har lärt din far?
Hans far.
Sä sä. M finns det flera runor om gamle Ilmarinen?
Nog finns det sadcma hela stugor fulla, men min far

tnnde längt flera än jag, och ha» brutade säga att Hans far
kundc längt flera än han.

Det war stada, sade den läuge mamien, itanste har du
lust att sjunga litet meia för mig oin gamlc Ilmarinen? lag
hör sä gerna wackra runor,

M, hwarför icke det? sade smeden, ty det smickrade ho°
nom, när nägon gerna hörde Hans wisor. Me», sade han,
det gär sä illa att sjunga, när man sjnnger ensam.

Den saken är lätt hjelpt, swarade främlingen. Dn fät°
ter dig der pä städet, och jag sätter niig här uudtemot. Sä
taga wi hwarandra i hand och sjunga sä myckct of; lyster.

Smcden Ilmari fann detta försiag myckct nöjsaint, th sä
sjöngo fordom alltid de gamla runo-smedcrne, twä oni twä och
hand i hand, i de finsta pörtena. De bäda umnnen satte sig
derföre ned och beghnte sjlinga af hjertans lust. Men snart
märlte smcden, att den främmande war en ännn myckct bättre
rnnosängare, än han sjelf. Allt hwad sineden hade glömt, det
>vihte främlingcn att lägga till, och mycket annat sjöng han
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dehutom, som war alldeles förunderligt och ljuftigt att höra.
Ty sängen bestref huru ganile Ilmarinen fordom färdats win-
dens wäg ofwan mänen och nedom solen, utmeb tarlawagnenö
stuldror till det mörka landet Pohjola; huru han der smidde
det besyunerliga Sampo af en swanes fjäder, ett litet ullsträ,
ett ännu mindre tornfrö samt en söndrig sländas styÄen, och
huru Sampo sedän bragte till hela nordcn en stor rikedom.
la, den främmande wihte ocksä huru sädant war en sniäsak för
smeden Ilmarinen, som Hannat pä luftens lock, dä ej den min-
sta början fanns dcrtill, ej ens sä mycket fom ett band af top»
par tring himmelens stora stäl.

Allt detta hörde Tuli och Ilma uied bäde fröjd och bäf-
wan. Det företom dem sä stönt och undcrbart, men ändä sä
hemstt. De kunde ej wända sinä ögon frän den främmande
mannens ansigte, när han sjöng; sä intagande och likwäl sä
afsträckande syntcs han dem. När der berättades i sängen oni

stora hjeltebragder, hwistade Tuli till Ilma: hör du! Ilmari-
nen war en karl att smida; det gör ingcn eftcr! Och när
der berättades oin det stora och hcrrliga i naturen, hwistade
Ilma till Tuli: ack den som finge mcd Ilmarinen refa ofwan-
om mänen och nedanom solen! Hwad jorden dcrifrän mäste
se prättig ut!

Mr nu de bäda männen sjungit eu läng stund, höll den

främmande Plötsligt stilla och sade: käca wärd, nu blir det för
torrt, Har du ingcuting att dricka?

Smeden swarade som sanningen war, att i smedja» fauns
dara ett ämbare regnwatten, i hwilket han brutade doppa sitt
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glodande jcrn, uicn hau witlc sticka c» af pojtar»c för att staffa
bränwin srän granngärdcn. Hciuma hadc han intct bränwiu,
mm han tyckte moni sig, att eu sä utmärtt runosängare mäsic
trakteras, o»! mau ock maste träcka hela byn, för att fä trak-
tamcntcr.

M, eftcr sä är, satc fnimligcn, sä tuulia wi »icd mintn'
bcsträr staffa osi hwad wi l'chl'f>!xi, Fimiö häv lamia?

Smctcn sramscttc batoni hlirdcn ctt gannualt stop af
ttäd och sköljde dct, ty der hadc> snnlat sig tol, slagg och damii!,

Den främmandc tog stopet, nndcrsöttc det noga pä alta
sidor och lästc scdau nägra ord öswcr tct, Dcrpä tog hau
smcdcns största flägga i högra haude», höll stopct »led wen»

stra haudcn undcr de» fmala äudan af städet och begynte tiiacka
med slaggan mot städet, först hclt satta, uicn sedau M här»
dare och härdare, Deruuder sjöng han eu runa oiu ölcts ur-
sprung srän bicts 'vingar, srän humlcns stängel, srän torncti<

och srän gyllue blommaus krona, I dörjan war säugeu
sä fakta, som hamniarslagen, mc» bäda ölades suart i slyrta,
Sluttigcu flog främlingcn pä städet mcd sin f»l!a styrta och
siöng mcd hela siu höga röst, «ndcr kraftiga befivärjclser. I
dörjan syntcs pä städet ingeutiug, »ie» om en stuud sag nm»

fina droppar framsippra nr den ändan, pi hwiltcu fläggau
sleg. Dessa droppar blcfwo smäniugom slörre och tätare, och
slutligcu syntes en tunu sträle riuua ned frän städet i trädsto-
pet, Cträlen tilltog alltmera, ju startare hammarslageu blcfioo
tillita »led sängen. Pä sistone forsade sttälen fram, litasom
»är »ia» tar tappeu ur en fylld öltnuua, Snart blef stopet
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fuUt, och dcn ftänunandc winkade, inedan han ännu fortfor att
sjunga och hamra, att man stulle häinta honom ftera öltarl.
I största hast hämtadcs n» det urtömda aflhlniugs äinbaret,
mm äfwm detta blcf fnllt inom fä minuter. Derefter mäste
man hämta en sä frän gärdcn, och stutligcn ett helt brygglar,
och allt fortfor fräinlingen att hamra och sjunga, och allt fort»
for olet att forsa frain ut ur städet. Ändtligm, nlir tarct
war i det närmaste fullt, saktade dcn främmaude siu ifwer,
forsandet aftog, strälm blef liten och förwandladc sig i drop«
par, tills slutligen äflvcn dropparna upphörde och städet blef
torrt, som förnt. Mm när Tuli nyfiket tände derpä, skcl
han till och drog fingrarna hastigt tillbata, Städet hade af
hamrandet blifwit alldeleö brännhctt.

Ähä, sade dcn nndcrlige mannen seban hau stutat, det
war ett godt stycke arbetc; jag är hclt trött. Men det !ir ocksä
längescdan jag smidde öl, och bra liten hammare har du, tära
smed. Min wanliga spithammare wäger minst fyra gänger sä
mycket, Men lät oh nu dricka, sä fä wi sedän bättre kraft
att sjunga pä nytt.

Derpä tömde han det stora trädstopct till bottnen, ungc-
fär som andra menuistor tumma ett dricksglas swagdricka.

Den hederlige smeden Ilmari wihte i sanning icke hwad
han stulle tanka om allt detta. Wäl woro Hans egna runor
fulla af de widundcrligaste trolldomshistorier, och aldrig hade
han Heller twiflat uppä att ju tietäjät eller trollkarlar funnes
i werlben och knnde uträtta besynncrliga ting. Men det war
första gängen han med egna ögon sett ett mästersthcke sädant
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som detta. Han wihte ej om han borde smata det förtrolladc
olet, eller som god lristen »visa det med afsty ifrän sig. Mcn
det hände sig ej bättre, än att han war mycket törstig, och när
han dehutom fattat en sällsam wänstap och wördnad för dcn
främmanbe mannen, kunde han ej öfwerwinna sin begärelse,
ntan tog af olet en duktig tlunk.' Det war ett präktigt uh
desj mate brygges icke uuiucra, knappt nog till julhclgcn. Kan-
ste war fmeden Ilmari inom fig en smula rädd att bliswa
sörwandlad till en warg eller groda, när han druckit ölct/iuen
längt derifrän. Han lande sig i stället märkwärdigt rast och
nöjd, och alla gamla runor, foiu i trcttio är legat gömda i
Hans minnes sträpkamrar, stego nn klara och ljufweliga fram
i Hans häg; ja orden klefwo af sig sjelfwa pä Hans läppar,
och han begynte med förnyad ifwer att sjnnga pä nytt.

Den fräininandc war ej Heller sen att hjelpa honom der-
med. De sjöngo tillsanimans, icke allenast om Ilmarinen och
Hans hjeltedater, ntan ännu dertill oin Väinämöinen, Jouka-
hainen, Lemminkäinen, Kullerwo, Wipunen och andra stora
och märkwärdiga hjeltar frän den gräa hedendomen. De sjöngo
om werldens siaftclse, om ordets underliga makt, om loisdo»
mcns herrlighet, hmu sängen är ljuf och huru ingenting kan
förliknas wid deh wälljnd. Det wore wisjt ganssa längt att
förtälja, om man Wille berätta allt hwad de bada gubbarne
sjöngo den natten, medan de kllintade af det förtrolladc olet.
Th rnnorna fpunno ut sig likasoni en limulle pä spinnrocken,
och när rnllcn war full, trillades nhstanet äter ut, och träden
twinnades pä nytt, sä att pä den syntcs ingcn ände bliswa.
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Det war redan langt lidet pa allhclgona«natten, och ännn
tycktes ingeu af sängarne det ringaste trött. Men Tuli och
Ilma IMo ej längre ut. Scdau de läuge uicd inycken nndran
lyhuat pa runorna, begynte de smäuingom nicka, ty
Matti strödde sand i deras ögon. Och eldcu i häiden war
nastan slocknad, sä att det i smedjan war gansta mörtt.

Da afbröt den frännnande mamien sm säng, steg upft

och sade: nn ha wi sjungit om stora smeder och stora smiden,
och i en smedja liro wi, me» tan dn smida?

Hä, sade smeden fönilidrad, uägot litet kan jag wäl smi-
da ändä,

Hwad kan dn dä smida?
lag kan smida hjulaxlar och yxar, spadar och gräflor,

plogar och haststor, läs och »ycklar.
Sä smid mig dä ett läs ellei: h>oad dn will, sade främlingen.
Smcden swarade: jag har ej sä nätta fingrar i finsmide,

som när jag far hanira pä eii grof hjnlaxel, Men här är
ett läs, soin jag smidde i dag; n» will jag göra nyckeln.

Ilmari wackte nu sinä pojlar, pnsten begynte bläsa, och
tolcn uppglödgadcs. Snart bran» härdcn lustigt igcn, och
snart war nyckeln fardig. Den främmande bettaktade läs och
nyckel pä alla sidor, lat wisa sig deh bruk och sade derunder,
liksom för sig sjelf: sä brukadcs icke förr.

Emellertid fick hau öga pä Tuli, som tappert pustade.
Kan du ocksä smida? frägade hau,

Hh ja, swaradc Tilli helt osorskväckt-, en häststo gär M
w!il ut nied.
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N6, sinid mig en häststo!
Dertill war Tnli genast färdig, tog tängcn och jernet och

begynte smida. Den främmande pnstade, och det gick mcd m
fröjd. Innan lort lvar häststo» färdig. Den lange manncn
synade hästskon pä alla jidor. Icke illa gjordt, sade hau; men
icke brukade wi sä förr.

Derfta wände han sig till den blyge Ilina. Hwad lan
d„ smida? sade han. Ilma blef röd soin ett hallon och teg.
Han kan icke smida, sade fadren; han kan bara läsa,

?äsa, hwad är det? sade främlingen.
Smeden och gossarne sägo wid denna owäntade fraga

förundrade pä hwarandra. Nndtligen sade smeden: läsa, det
är att förstä mänga ord nr böcker.

Böcker? Hwad will det säga? upprepade främlingen,
Hä, swarade smeden helt flat och förlägen, böcker, det

är bibeln, och det är psalmboten. Det är flrifwet och tryckt.
Hwad will det säga: flrifwet och tryckt?
Det är GndS ord, swarade smeden. Han tände ej an<

dra böcker.
lasä, sade främlingen, Guds ord? Dä är wiht Ilma den

ypperste af oh alla. Men kanfle ha ni lust att se, oin jag
förstar mig pä handtwcrket?

Wi ha redan sett dig smiba öl och runor säsom ingen
annan gör efter, swarade smeden.

Att sinida öl, det är bara smäsaker, genmälde främlingen.
Men runosmidet är det hppersta sinide i werlden. Emellertid
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tunde jag ha lust att försöka hwad er smedja duger till.
Hwad finns här att smida af?

. Bara en half stäng jern och en liten bit stäl, swarade
smeden, i det han tog sig brydd bakom orat, ty han war
fattig och hade ej mera.

Tror du att jag behöfwer jcrn eller stäl? sade fräinlingen

strattande. Räkar du ha e» fjäder?

Här liggcr wingen af en dud träka, swarade smeden,
Är hon sotdöd eller pilstjuten?
Tuli stöt hcnne i gär med lodbössa.
Lodbössa? hwad är det?
Ett gewär soin stjuter tula, swarade smeden, alltmera

förwänad öfwer att en sä kunnig man war i sädana saker
otunnigare än dm minsta pojke i bhn.

Gewär? upprepade främlingen ätcr, Hwad will det
säga, gewär?

Ha, swarade fmeden, gewär det är en bössa, wet jag.
M, det kan wara detsamma. Icke brukadcs sädant förr.

Meu tag hit wingen.
Den fräimnande lösryckte fjäder nr irälwingen,

mumlade uagra °rd och kastade fjädern i härden. Smeden
och gossarne ställde sig att pusta af alla krafter. De kunde
icke annat se, än att fjädren i ögonblicket brauu upp. Mcn
den länge mannen smälog förnojd, rörde med tängcn i kolen
och fortfor att mumla sinä beswärjelser. Wädret frän puste»
brusade och susade, lolen sprakade och gnistrade, härden shntcs
glödande röd, och derinne sägs en hwit stinande massa sjuda
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och tola litasom smält silfwer. Allt flitigare rörde den fräin.
mande med tängen deri; allt isrigare läste han sinä obegripliaa
ord, och allt större swällde den smältande massan i härden
Slutligen tog mannen en hand full af det förtrollade olet och
tastade det pä glöden, sä att massan dcrinne fräste och en lätt
änga steg upp. Nu grep han mcd tängen ett duktigt tag och
framdrog frän härden en stor stinande tlump, ladc den pä
stiidet och började smida. Det dröjde ej Heller länge, innan
klumpen fick form och beghnte stapa sig till en plogbill. Nägra
traftiga hammarstag ännu, och billen war färdig.

Se sä, min kare embetsbroder, sade den främmande, se»
dan plogbillen war behörigen uthamrad och afthlb, här har
jag nn, till tack för dina goda runor, smidt dig ett redstap, som
siall bringa dig lycka. Sä osta du plöjcr din äker med denna
plog, bör du aldrig mihtrösta om en god siörd. Det mä komma
frost eller hagel, torka eller wärfiod, sä kan du wara säker om
tjugonde kornet. Hwad fäger du derom, min broder smed?

Jag säger derom, swarade smeden, att det utan twifwe!
är en förträffelig plog, men att han icke tjcnar till nägot för
den som ingen äker har.

lasä, min kara fmed, det tom jag icke ihäg, sade mannen
wib städet. För den saken mäste wi hitta Pä räd. Jag sian-
ter plogen ät din son Ilma; han flall engäng i werlden förftä
att auwända honom. Men ät dig, tamrat, smider jag lät
se, hwad önstar du helst?

Ns, swarade fmeden, jag Wille bra gerna äga ett städ
8
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med den goda egenstapen att allt hwad >uan smider derpä blir
pä engäng ett warattigt, dugligt och wackert arbctc.

Det behöfwer du icke, sade srämlingcn, ty M hwad du

smider har den cgcnslapen förut. Meu jag will smida dig en
hammare, soin genom ett cuda slag sörwandlar det samsta j,eru
till det yppersta stäl,

Topp! sade smedeu; det wore en ston hammare!
Den länge mannen ryckte nu en annan fjäder ur träl»

wingen, kastade fjädcrn i härden och gjorde med den alldeles
pä samma sätt som mcd den förra. En litcn stund dercfter
räckte hau at smedeu en liten, men gansta tung hammare. Strar
tog smeden ett gammalt rostigt gängjcrn, som sträpade pä sme-
djegolfwet, och slog derpä med hainmaren. I ögonblicket war
gängjernet förwandladt till det finaste stäl. Den hederligc
smeden kunde ej dölja sin glädje. Ack täre mästarc, utropadc
hau, nu fattas ingcnting annat, än att Tuli ocksä fär en gäf-
wa af din hpperligga koust.

Det stall han fä, swarade framlingeu. ssristt mod, min
gosse; säg blott hwad du önstar. »

Tuli syntes ett ögonblick gansta brydd, meu derpä utropa»
de hau: pä wäggcn i prestgörden hänger en gammat wärja,

och en sadan Wille jag gcnia ha.
Det stall wara gjordt inedan jag är i tagct, swarade

mästersmeden. Nu rhckte han den största och bästa fjädern ur
trätwingcn, öfwertygade sig mhcket noga att intet sjun pä fjä-
dern felades och kastade honom derpä i härden. Sedän gjorde
han alldeles som med plogbillen och hammaren, men nu war
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hau yttcrst uoga att allt flulle gä rätt, och nu woro Hans be«
slvärjelser mhcket lraftigäre. Det dröjde icke Heller länge, in»
nan Tuli höll i sin hand ett det allrasiönaste swärd nicd en
tlinga af det allrafinaste starpastc stäl, sou, glänste sä sällsaint
i stenet frän härben, Gättre wärja har aldrig blifwit smidd,
sedän stälet uppfanns, mumlade främlingen, helt förnöjd öfwer
detta sitt arbete. Det mä gälla björn i stogen ellcr en fiende
i trig, för denna wärja, min gosse, siall hwarje motständ
stnpa. Jag säger dig, begagna henne rätt, sä stall hon bringa
ditt land ära och dia, ett stort rhtte!

Vie», tillade hau strax derpö, liksom hade ha» plötsligeu
eriurat sig nägonting det är tid att gs.

- Och i detsamma gol hänen.
Nu trädde smedcn Ilmari fram och stängde dörren med

sin resliga gcstalt. Ärewördige mästare, sade han till den
främmande, jag wet ej hwad tittel och hcdersnamn jag Ml
gifwa dig, meu wisserligen är du en stor ock berömd tietäjä;
det lan jag finna, icke blott af din sängarekonst, utan ock af
dina förunderliga smidcn, hwari du säkert icke haft din lite,
feda» weilden siapades, förutom deu eude och store mästaren,
smedcn Ilmarinen i fordtta dagar. Derföre beder jag nu, att
du Wille fäga oh, innan du gär, hwem det är soin wi hafwa
att tacka för fä ostattbara gäfwor.

Den främmandc log. Will du weta mitt namn? sade
han, Nä, wisjt är det nägot omtaldt här i Snomilandet förut.
Jag troddc du redan gissat det,

Nej, swarade smedeu, det kau jag ej gissa.
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Ar det sä? ssenmälde främlinssen, smäleende. Dö will
jag smida miss en häst, ty jag burjar bli gammat och ar trött
att gä. Om du sedän ickc ssissar hwem jaa, är, sä kan jag cj
hjelpa det.

Nu tog de» länge främmande mannen hela den äterstöen<
de krötwinsscn och tastade den j härden, i det han manade

fmeden att pusta för brinntara liflvet. Smeden Ilmari lät'
icke säga siss detta twä ssängcr. Det blef i häiden ett susanve
och ett drusandc och ett spratande och ett dän, som hade de
alla stätt wid haflvets strand i en stark storm, eller wid en

ofantlig masugn, der tusen steppund jern pä engäng sniälta.
Smeden och Hans gossar blefwo nu högeli.qen försträckte. Men
den underligc mannen rörde i eldcn med mättiga trollord, och
snart framdross han derifrän en hwitsslödande tlump, mycket

större och stönare, än nagon af de förra. Strar satte han
släggan i den traftigaste rörelse; för hwar ssäng han swängde
henne, hwen det i luften liksom wingarna af en wäderqwarn.
Och snart framtom under de wäldiga stasscn gestalten af en
stötelig häst, först batfötterna, sedän den öfriga lroppen;
slst framfötterna och hnfwndet. Vkästaren slog nägra siag nied
den mindre hammaren, för att afrunda de smärta och lik-
wäl fhlliga lemmarna, och nu bcssynte den besynnerliga hästen
wisa tccken till lif, Han stoa, mcd hofwarna, han tlippte med
öroneu, han hölls nied möda pä städet. Mr stutlissen det
sista hammarstaget föll, sprang hästen fullfärdig, rast och stolt,
under muntert ssnässgande ned pä ssolfwet. Och det war den
allra stönaste häst; hau blänktc som silfwer, han sten soin quld!
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Ma» kunde se nppä houom att han war smidd af ädla metal-
ler, meu ögoncn woro af gnistrande diamanter,

Den främmande mästareu ledde siu prllttiga hast ur fmebjan
och hoppade lätt pä Hans rhgg. Se sä, tamrat, ropade hau
till den bestörte sineden, i det hau ilade bort, säg mig uu
hwem jag är!

Smcden for med haudcn öfwer paunau, ty nu först raun
houom nägot i hägen. I fall du icke är den lede frcstareu
fjelf, ropade han efter den bonilande, sä tgn du ej wara nägon
annan an den gamle Ilmariuen frän Finlands heduista tid,

Nätt gissadt, tamrat, rätt gissadt! ljöd ännn frän fjer-
rau den främmandc mästarens röst, och snart derpä war hau
förswuunru i morgonmörkret.

I detsanuua gol hauen för audra gängeu. Vien ehurn
det redan war lidet ett stycke in pä första morgonwättcn,
tes linnu ingen strimma af dagen. Th ärstideu war fen.

All sömn war emellertid för sineden och Hans goesar
förbi. De detraltade hwar och en den gästoa de erhällit af
den gamle hedniste sineden, som, efter att ha warit död i tufen
är, sä nnderbarligen sjungit och sinidt tillsainmans nied oem

oin allhclgonanattcn. Allhelgona! Litfom den hedniste Ilmari-
nen hade warit nägot helgon! Nej, det war han icke i kristlig

bethdelse. Men han war en af sängens och sagaus berömdasle
hjeltar frän den finsta forntiden, och dcrföre ivar hau ocksä ett
helgon i foltets minne.

llugefär sä täntte smedeu i sitt sinne, uuder det hau upp-
märlsamt synade Plogen, hammarn och swärdet. Plogen fhntes
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honom blänta med hwitare glans, än jern och stäl bruta göra.
Nysiten höll han den narmare mot eldsienet, och se, plogbilleu
befanns till sm hela massa wara as silfwer,' Hammarn ätcr
företom houom owanlig tung. Äfwen den höll han mot ste»
net, och tnappt trodde han sinä ögon: hammarcn war ju as
renaste guld! Na, tänlte smcdcn, det wore märkwardigt att
weta af hwiltet ämne swärdet är gjordt, efter mästarcn nedlade
sä stor möda derpZ. Han undersölte först klingan, sedän fästet:
llingau war inlagd med stöna silfwersirater, och pä fästet bläntte
ringar af guld, Men för restcn war hela swärdet af renaste
stäl, och det gladde smeden, ty godt stäl höll han tarare än
silfwer och guld.

Om nu fmcdcn i sitt sinne höll den gamle hedniste II»
Marinen för ett helgon, sä war den lille och fromme Ilma af
helt annan tante. Han fann det högst orätt och syndigt att
under sjelfwa allhelgoua-natten bedrifwa födan hednist trolldom
och sjunga hela denna bräte af hednista runor, Han wöa,ade
icke säga det ät fin far; men inom sig war han angstia, och
ängerfull. Derföre, medan fadren och brodren icke kunde fe
sig matta pä de stöna gäfworna, fatte sig Ilma pa fmedje-
tröstcln och begynte wid sienet af en fterta läsa hö,qt ur fin
lilla gudcliga bok om lesu lef>verne, Deremellan uppläste han
alla böner han tom ihäg, litafom för att samla fin andatl till
helgedagen, Och wid det han läste, beghnte en swag strimma
af dagen att arh.

Nu gol hänen för tredje gangen.
Nastan i samina ögonblick framträdde ur mörkret till trö»
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sielu, der Ilma satt, en gamma! ma», inswept frän hufwud
till fot i e» wid och mört tapa samt underlig nog alt se uppä.
Du laser stöna och gudliga sater, mitt barn, sade wänligt den
gamle.

Ilmas hjerta börjase tlappa högt, han wifte ej hwarföre,
Kanhända war det emedan han flera gänger förilt i natt trott
sig se densamme gamle mamien i sm wida tapa stymta förbi
smebjedörren, men sälänge hedniugen war derinne, blef den

gamle derute. Hans röst war sä niild, att Ilma utan läugt
betäntande swarade- jag laser Iesu barndomshistoria.

Det är bra, gaufla bra, sade den gamle mannen, Dä
will jag träda in i er smedja, efter jaa. hör gudeliga ord pä

deh tröflel,. Nytz när jag gick här förbi, hörde jag endast hed-
nist trolldom.

Med dessa ord träddr hat, in och helsade smeden och
Tuli, hwilla med stora ögon och ej ntan häpnad bettaltade
den nye, och sällsaine gästen, Smeden och Hans gossar »voro
redan sä >vane wid det nnderbara, alt de fullt och fast trodde
sig i denna gubbe se en ny gengängare frön de fordna tider,

Ocksä märkte de med förunbran, att wid den gamles inträde
i fmcdjan dcl förtrollade olet begynte aasa öfwer och spillas
pä marten, medan ploqbillen, hammaren och swärdet oförmo»
dadt tändes sä Heta, att ingen tnnde widröra dem,

Den ssamle mannen i täpan satte sig emellertid helt lmm
pä härben och började tala och förmana, sägande: weten I
hwad det !ir för en dag, fom nu tillstundar? Det är ämin-
uelsen af de martyrer och helsson, som tämpat och dött för
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wär frälsare Christus och hauö heliga lära. Wiljen I fira
den dagen med syndig widsiepelsc?

Smeden och Hans gossar tunde ingenting sniara,
Mannen i täpan fortfor: I hafwen börjat denna dag

med hednista sänger; jag will börja den med lristliga legmder
och sagor. I hafwen börjat den mcd trolldom; jag will börja
den med böncr och wälsignclser. Wiljen I att jag stall be»
rätta eder nägot om bisiop Henrit?

la, ja, veratta otz oin den heligr Henrit, Finlauds stydds»
patron! utropade Ilma, som pämiute sig att han hört adjnnt-
ten pä prcstgärden ofta nämna denna hclige man.

Mennistorna hafwa tallat honom hclig, sade den gamle med
ett eget wemodigt lcende. Men helig är ingen, utan Gud allena.
De hafwa tallat honom Finlands styddspatron: men stydda
tan han ej, allenast bedjck för det land, för hwiltet hau blödt. -

Och nu bcstref han huru finnarnc fordom, litafom andra hed-
nista folk, lcfwat i groft mörter och willfarelse; huru Gud
ändtligen förbarmal sig öfwer dem och sändt bistop Henrit till
deras omloändclse; huru hau döpt de första finnar i Knp«
Pis talla wid Äbo; hurn de odöpte hednistc fiunarne wisat sig
fientliga mot den uya' läran och under grufliga luihhandlingar
afdagatagit de första tristne prestcrne, samt slutligen huru bi-
siop Henrik sjelf fann en blodig död för bouden Lallis yxe pä
Kjulo sjö. Mcu iunan det sicdde, fortfor den gamle, hade l'i-
stop Henrit warit betäntt uppä att bland de infödde finnar,
som woro wäl bekante med landets spräk, seder och hednista
tro, utwälja ät sig en efterträdare, som hade traft ock näd att
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fnllända torsets wett nti desfa ödemarler, Till detla wigti.qa
wärf hade han utwalt den förstc finnc, soui af honom fick do«
pet, och det war cn nng tämpc, soin af hjertat onuvändt sig
till den uya läran. Honom wälsignadc bisiop Henrit mcd hän»
dernas paläggande, och tort dcrestcr dog bistopen martyrdöden.

bland de hcdniste finnarne fanns pö te» tiden en
förfärlig jätte och trolltarl wid nanin Wipuncn, Denne war
af alla den ifrigaste att nied wäld och blod ntsläcka det nytända
ljusct och försölja de tristne. Men jn mer de forföljdes, desto
fastare blefwo de i fin tro. När dä Wipnncn säg att Hans
kraft war otillräcklig att utrota tristcndomcn, utwalde äfwen
han en nng tämpc af Ilmarincns f!ägt och wigde honoin un-
der grufliga bestoärjelser till finsta folkets blodshämnare och till
Finlands tonnng.

Vien den allswöldige Oud i himmelen hade intct bchag
hwarlen till honom soin bistop Henrit utsett, cller till hononi
foni Wipnnen Walt till efterträdare. Det hände sig derföre
att dc tade unge tämparnc, bistopcns man och trolltarlcns
man/ möttcs cn dag i cn cnslig siog och rätade i ordwcrling
oin deras tro. Under talct upplägadc bädas sinncn i Wrede,
äfwen dm tristnes, Derföre, när hedningcn öfweiföll den
tristne, i mcning att döda hononi mcd sitt spjut, upprhckte den
tristne en nng gran i siogen och slog dermed hedningcn ihjäl,
men stupade i detsamma, gcnomborrad af hcdningcns spjut. Sä
föllo der pä famma ställe Finlands bistop och Finlands tnng.

Dctta säg den döde bistop Henrit fräu himmclcns höga
fal, der han jemte de öfrigc martyrcr och helgon prisade Gnd,
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och sorg toin öftoer Hans odödliga vgou, sä att hau gret, Nien
anden, hwars röst de saliga höra, sade i Hans hjcrta: grät icke,
jag will gifwa dig ett löfte. När e» gäng den siste afkom-
lingeu af den förste kristne i Finland, soin du utkorat, förenas
i äktenstap med den ende lcfwande afkoinlingen af hedningen
Ilinarinens slägt, soin trolltarlen utwalt, dä stall af detta ät»
tenstap födas twä nmrkwärdige män, cn andaus man och en
swärdets mau, Deröfwer fröjdade sig bistop ycnrit i sitt odöd»
liga sinne, och han bidade full af hopp den tid som komma
stulle.

Hwad synes cdcr om denna sagan? frägade mamien i
täpan,zsedan han flutat sin bcrättelse.

Det är en förnnderlig saga, swarade smeden. Det mäste
wara en lhcklig fai-, som i tidernas fullbordan föder ät landet
twä sä utmärkte män,

Wieserligen, sade den gamle. ssastäu han är fattig och
arbetar frän morgon till qwäll i sitt anletcts swett, will han
icke bhta sitt öde med nägon af de rika pä jorden.

Han är dä ganfla fattig, ben mannen? frägade smeden.
Oansta fattig, lika fattig som du, sade mamien i käpan.
la, det är sannt, swarabe smeden, Ocksä jag will icke

byta med nägon af de rika pä jordcn, ty ser ni, Gild har gif-
twa rasta gossar. Aor han längt härifrän, den Man-

nen ni talar om?
3tej, han bor gansta närä, sade den gamlc.
Det mäste dä wara nägon af minä granuar, menade sme-

den. Ack, jag mitt dumhufwnd! fortfor han eftersinnande.
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Jag glömde alldeles att den mannen med sinä söner kanste
icke är född ännu. Det stör ju allt i wida fältet, om ett fä»
dant ältenstap nägonsin blir af.

Det är redan fullbordadt.
Hwad? Han finns dä, den mamien? Han finns här

helt närä? Mewördige herre, säg mig hwar jag lan finna
honom, att jag genast mä uppsöka honom och förtnnna hononi
Hans stora lycka.

la, gä, gä, redlige Ilmari, men gä icke utom denna smed.
jas tröstel! Dm mannen du söter finner du här.

Det är dä ni sjelf? Och hwar äro edra föner?
Nej, smed! Den mannen är icke jag,
Smeden blef nu plötsligen helt stum. Han rodnade och

bletnade ömsom. Han kuude omöjligen tro, att han sjelf war
denne lhcklige far, som skulle fostra at sitt land twä de ut°
märttaste män, som Finland nägonsin ägt, Och litwäl war
det omöjligt att annorlunda sörtlara den gamle manuens gät-
fulla ord. Den hederlige smeden stob helt bestört.

la, sade ändtligm mannen i läpän med högtidligt allwar,
du sjelf, just du, min redlige Ilmari, war, innan diua söner
föddes, dm enbe lefw.inde aftomlingen af dm gamle hedningm
Ilmarinens siägt. Derföre drogos deu gamle spötande hed°
ningens steg till dig i denna natt, Och Annitta,-oin fromma
hustru, war likaledes, innan dessa gossar föddes, den sistc af-
tomlingen af honom, den förstc tristne i Finland, hwiltm di
stop utsäg till sm efterträdare, men som Herre» icke
aktade dertill wärdig. I dessa gossars dlod -- ocl» derwiv
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petade han pä Tuli och Ilma aro dc» äldsta hcdrndomcn
och den första tristendomen sammanflutne, Derföre stola de
blifwa försynens rcdsiap till mättiga ting.

Men, sade smeden, ännu helt hapen, öfwer denna owän»
tade upptäckt - hnru stall jaa,, fattige och olärdc man, tmma
uppfostra minä föner till en sä stor bestämmclsc?

det blifwa Hcrreus Ouds omsorg, swarade' den gamle,
Ofta förr har försynen kallat de störste niäu frön dc lägsta
hyddor, och han stall göra det äfwcn framdrles, Här äro tre

gäfwor, stänkta af cn spötande hedning frän fordomtid, Han
wifte icke att trolldomens matt är förbi, om ocksä ej hancn aalat
tre rcsor i morgonstundcn. Äetratta nogare denna plog, denna
hammare och detta stoärd. Nyh fyntes de eder wara af silf-
wer och guld; nys; ägde de öfwcruatnrliga egcnstaper. Mcn
dcras traft är nu förbi.

Atannen i tapan hade rätt. Tuli och Ilma hade redan
i tysthet undrat, hwaraf det tom sig att silfwerplogcn m: ej
fyntes dcm annorlunda än fom ett stycke ganunalt rostadtjcrn,
att gnldhammarcn förlorat fin tyugd och fin glanö samt att
det wäldiga fwärdet med deh stöna gytlnc sirater icke war till
ntscendet prätligare än den gamla wärjan, fom hängde pö ad°
junttcns wägg derborta i prcstgärdcn, Smeden märtte alldeles
detsamma. Han pröfwade hammarcn och öfwertygade sig att
den numera ej knnde förwandla ens det yppersta jern till stal,
och när han säg sig om efter det förtrollade olet, woro kärlcn
töma.

Den ganile mannen i tapan log st deras föruudran. la,
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sade hau, det war wäl att det stett, soin det stett. De der
trolltygen stulle icke ha haft nägon wälsignelse »ned sig. Men
sisinas de af tristliaa händcr, tunna de göra er mycken nytta.

göra dein till ädla mctaller, det kan jag icke, men M
will ätergifwa dc»l deras traft. Vteb denna plog och uu
lade han walsignande sm hand pä ploqen stall Ilma en
ssänq i framtidcn utbrcda frnktbarhet öfwer hela Finland, sä
att de öde trattcr, de härda moar stola grönsta i gnngande
stördar. Detta stall wara Hans timliga utsäde, och Hans and-
liga stall wara äunn mängdnbbelt rikare. Med detta slrärd
- och han lade sin hand pä swärdet stall Tuli en dag

ncdlägga alla landets fiendcr och mäktisst wärna sitt ädla folk.
Och slntligen här lade han sin hand pä hammaren med
denna hammare stall Tulis och Ilmas fader redeligen för»
wärfwa en rikligare uttomst, pä det han mä blifwa i ständ
att uppfostra sinä söner till deras stora framtid.

Smeden Ilmari och Hans gossar ähörde dessa ord med
tyst andakt. Tankcn pä en tillkommande storhet, hwilken de
ännu ej tnnde fatta, uppfyllde dem mcd glädjc och tom dem
att glömnia all deras fattigdom. Den lilla sotiga smedjan
shntes dem nu sä stor och wacker som den wackraste khrka

när de tänkte sig en ston byggnad, war det alltid en khrka
och den gamle mannen i kapan litnade i deras ögon ett hcl-
sson, som profeterade för dem om tommande tider. En stund
förut hade de mcd undran betraltat det hednista spökets troll-
domsghckel; det war en shn frän stuggornas rike, frän nndcr-
jorden. Men den helige fromme mannen, med det stinande
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anletet undcr den mörta tapan, syntes dcm snarare som ett
dudstap fräu det heligamanna samfund i himmeten, der Vud
församlar de rättfärdigas andar.

Ändtligen atcrfick den hederlige smedcn sitt mod och sade:
wi iiro fattigt och enfaldigt folk, soin aldrig eftersträfloat högre
ära här i wcrldeu, än att wara redliga och fiitiga mennistor,
som frutta Gud och tjena wärt land. Men oni den nädige
Guden utsett minä fattiga barn till nägot mer ä» wi nu kunna
tänta oh, stola wi gerna nppfylla Hans hcliga wilja sä godt
wi förmä. Det lofwar jag, och det lofwa minä gossar sä
wiht som stode wi nu inför den helisse bistop Henrik sjclf,

Amcn, ste alltsä! swarade mamien i täpan.
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Mm under det han uttaladc dcssa ord sä satla och sä
mildt, som om han icke warit frän denna jorden, föll Hans
tapa tillbata och smedcn säg Hans ädla, äldriga hufwud stina
säsom de saliga helgous anleten stina i himmeten. Smedrn
Ilmari och Hans gossar blcfwo un bctagnc af stor wördnad
och föllo pä sinä tulin, th de twifladc icke mera att de här
sägo den helige bistop Henrit sjelf, fastän han war död för
sjuhuudradc är sedän, Men helgouet wintade un'd handen att
de icke stulle tillbcdja honom, och i detsamma hördcs tlockorua
i tyrtau ringa till ottcsäng. Dä dnnstade gestalten bort för
deras ögon lit ett geuomstiuligt moln pä morgonhiinmelcn.
Men smeden och Hans gossar stirradc bort inot det ställe der
han stätt. Och de sägo nu icke mera än den röda morgon-
slyn och den gryende dagcn,' som tastade sinä första strälar in
genom den öppna smcdjcdörren.

I detsamma loin den fromma Annikka dit och Wille ban-
na mannen och barncn, för, det att de arbetat hela nattcn
mot helgedagen. Me» hammarens ljud hördes icke frän smcdjan.
Annikka fann sin gubbe och sinä gossar stirrande n«t dörrcn,
och i sin förwirring togo de henne för en ny uppenbarelse,
Dä blef gumman förtretad, Hwad i alla dagar gör ät dia.,
gubbe? ropade hon: dn ser jn pä mig soin pä ett widnnder!
Pojkar, hwad stä ni der och blängen med ögonen? Passar det
sig att sä begynna den heliga allhelssona°dagen? Wore du intet
en sä nykter inan, täre far, sä stnlle jag tro att det leda lnän-
winet fätt makt öfwer dig.

Hä hä, sade smeden, i det han drog en djnp suck och
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smäningom fausade sig, iir det du, Annitta? Jag trodde
det war gamla smeden Ilmarinen eller ocksä hclige bisiop
Henrik. Jo jo, Annikka, du wet icke du hwem som warit här
i natt, och hwilka gäfwor wi fätt, och hwad wöra gossar sto'
la bli här i werldcn. Du har sofwit du i frid och ro pä ditt
gamla öra, men wi ha sett mhcket wi, mä du tro.

Se sä, bannade gummau, det war just det jag täutte.
Du har stätt hela natten och arbctat mcd pojkarna, och nu

pä morgonqwisten har du tagit dig en lur och dröint allchauda
dumheter. Hwad är det du pratar i nattmöösan?

- Smeden for med handen öfwer fin panna. la, det är
nog möjligt, Annilla, att jag somnat wid arbetet och drömt

allehcmda. Men det war märlwärdigt, jag tyckte precis att
jag talade med Ilmarinen sjclf och med bisiop Henrik.

Lcnma det toleriet; kom och kläd pä dig. Hör du icke
att det ringer till ottcsängen?

Nej, ropade nu Tuli och Ilma med en mun, ty nu först
kommo de till besinuing - far har icke drömt! Det är rena
sanningen att Ilmarinen warit här och sjungit och smidt och
trollat med far, och bistop Henrik har sagt oh att wi en dag

stola bli märkwärdige män; ja, mor, det har han sagt.
M, äro nu pojkarne ocksä galna? utbrast gummau förar'

gad och otölig. Hwem har satt er sädana dumheter i huswu<
det? Harakka Tuomas mätte ha pratat tok för er.

Tänk om det war han, som klädt ut sig, sade smeden
fundersamt.
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Nej far! nej mor! ntbrast Tuli mcd twärsäkerhet. Här
är plogbillen, här är Hammar», här är swärdet, som trol!»
tarlen smidde och bistopen wälsignade, Tro m det un?

Alla sägo nu dität, och se, pä det swarta sotiga jordgolf.
wet lägo werkeligcn bland siagge» m gammal rostig Plogbill,
en lika rostia, hammare och en lika gammal och rostia, wärja.

Nä, det mä jag wäl säga! utroftade mor Annikka och strat-
tade sä att förklädet hoppade. Det är ju wär egen gamla
plog och wär egen gamla hammare, som legat i fiera är och
slräpat i kolhnset. Wärjan hör oh icke till, men jag tycker
mig ha sctt den fijrut. la, acknrat, det är samma wärja som
hängt pä wäggen i magisterns kammare nti prcstgarden.

Smcden och gossarne sägo Pä hwarandra. De funno att
mor Annikka hade rätt, men de kunde alldeles icke dcgripa hurn
nägot sädant war möjligt. Hwem flulle ha hämtat allt det
der hit? frägade smeden.

Hwad wet jag? Troligen Harakka-Tuomas, swarade An<
nikka. Det är m aaminal sialk, och sälert har han gycklat
ined er.

Men bryggkaret är fullt med öl.
Öl? Der finnes intet sä mycket som att wäta en flugas

winge, strattade Annilta.
Wänta, far, jag wet räb! jnblade Tuli. Här har jag

en gammal jernbit. Är det icke jern, mor? Jo det är sä-
tert. M, passa nn pä, mi slär jag ett slag med hammaren.
Knack! Hwad är det nu? Hurra! Hurra! Det är rcnaste
stäl!

!1
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Smedcu Ilmari höll metallsthcket mot dagen, soin nu in»
drutit i sm fulla glans. Det är stöl, det kan ingen neta, sade
han eftertäntsamt.

Prata du! Det war stäl surut, och har aldrig warit an-
nat än stäl, sade Annikka, som ocksä hade fin bethdliga portion
finst enwishet.

Wänta! inföll Tuli äter. Mor flall fä se. Det war ickr

stöl förut, mer än jag är stZl, tnack! Nu siog jag pä plog»
dillen. Nu är hau ocksä af stöl.

Nej, sade fineden, i det han höll billen inot dagcn, af
jern har han warit, och af jern är han än.

Tuli begrep ej huru detta war möjligt. lasä, fade han,
plogen war sjclf förtrollad; huru lan ttolldom bita pä houoni?
Nej, här är intct annat räd, än att jag tar wärjan och gär
ut i stogcn att släfj mot wargar och björnar. Dä fä wi fc
hwartill lrollkarlens gäfwor dnga. Och dermcd fattade hau
wärjan och sprang ut.

Deu lille Ilma stod försjunten i djupa tantar. Ett eget
underligt lcende swäfwade öfwcr Hans läppar, Hans ögon gläu-
ste, och man hörde honom säga till sig sjelf: nu wet jag att
det är wiht, och hclgonet sade: amen, ste alltsä!

Snieden säg fundersam ut, men Annitta »ville ha stnt pä
dcssa upptäg. Nr det icke synd och stam, sade hon, att wi stä
här och förnöta tiden med onyttigt prat, medan gudstjensleu
redan begynt? Kom, lät oh genast gä till tyrtan! Ha wi dö
nägot, hwarom wi äro twehägsne i wärt sinne, sä kunua wi
fröga wär Hcrre och Gud derom.
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Det är förnuftigt taladt, mor, swarade smeden. lag är
sä hr i mitt gamla hufwud, att jag cj wet hwar jag är hem»
ma, innan jag hör de heliga psalmerna och fär bedja/n
andäktig bön. Kom, mor, lät oh gcnast gä, det är det bästa.

Och dermed gingo de alla i kyrkan, förutom Tuli, som
gatt till siogen att stäh med ivargar och björnar.

Meu iugeu >vet rätt oin historicu dermed är slut. Kan
nägon säga hur allt dctta werkligen hängde ihop? Hade smc-
den och Hans gossar somnat wid härden? Hade alltsammans
warit en dröin, ett ghckel af natten, elden, cnsamhetcu och in-
billningen, eller kanste till och med ett narrspel af Harakka»
Tuomas? Skulle de undcrbara stänkcrna, plogbillen, hamma»
ren och wärjan, werkligen ej warit annat än gammalt jern-
sträp, framdragct ur gömmorna? Skola Tuli och Ilma med
tiden blifwa store och märkwärdigc mun i Finland, eller stola
de i alla sinä dagar stadna wid smedjan och Plogen, ringa och
obemärkte, säsom de foddes?

Det är allt mänga frägor pa engäng. Den, som will
weta mera, kan fräga smeden och Hans hustru och Ilma, ty
de sitta kanste ännu och sjunga sinä psalmer i Saarijärwi
kyrka, Eller ock kan hau fräga Tuli, som kanste ännu ströf-
war kring stogcn och släh med wargarna. Men om det nö-
gonsin händer, att twä store män gä ut frän folkets läga tojor
längt borta i Finlands ödemarter, dä stall man fä se att det
är Tuli och Ilma, som blifwit en dag hwad helgonet spätt om
Allhelgonanatten.








