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Några ord att beakta:
Då jag beslutit afct utgifva minä berättel-

ser och sagor i Sverige, vill jag härmed påminna
minä små svenska vänner om, att jag, då jag
nämner fosterlandet, därmed menar mitt hemland,
Finland. Dock är det min innerliga önskan,
att de små svenska läsarne och läsarinnorna ville
tillämpa det, jag talar tili de kara barnen i Fin-
land, på sitt eget fädernesland.

Förf.

Jultomtarnes irrfärder. 1





En moders tåiw.
I sitt vackra skimrande palats, gjordt afmån-

strålar och dimmor, satfc älfdrottningen så ensatn..

De sköna ögonen voro sänkta, hon lutade det
lilla förtjusande hufvudet i handen, och de långa
guldgula lockarna svallade fritt kring hennes
späda, eteriska gestalt. Hon var sorgsen, xnycket
sorgsen.

Älfkonungen hade samma morgon kannat
henne strängt och stängt in henne, emedan hon
på natten värit ute och dansat tillsammans med
sinä systrar och, ntan att hon visste däraf, visat
sig för två människobarn, Helga och Tor. Icke
visste ju hon, att dessa hara gömt sig hakoni en
buske för att osedda njuta af de små älfvornas
vackra dansar.

Älfkonungen var myoket svartsjuk. Hän taite
alls icke, att någon annan än hän själf såg hans
förtjusande drottning dansa. Hvarje afton måste
hon, klädd i silfverskir, jänate sinä tärnor utföra
sinä vackraste dansar inför majestätet. Om hon
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var trött ooh bad atfc siippa, blef konungen myc-
ket vred ooh botade att stänga in benne för vec-
kor, ja, månader, om bon ej ögonblickligen lydde.

Den stackars lilla ljufva drottningen! Hon
tyckte icke om att lysa i slottets bländande salar.
Mycket angenämare var det att i fribet få dansa
med sinä systrar, nte på ängen, vid älfvens strand,
i det klara månskenet.

Aftonen förut, medan konungen sof, hade
de smugit sig ned tili älfven ocb ujutit en stund
af fribeten ocb dansen i den friska nattluften
ocb det klara månskenet; men inoxn kort bade
deras bärskare saknat dem ocb sändt ut bud att
bringa dem tillbaka.

Då det kom tili bans kunskap, att två män-
niskobarn sett bans drottning dansa, blef ban
ursinnig ocb skickade sitt folk att gripa dessa
barn. Inom kort sutto Helga ocb Tor inne-
slutna i palatset. De voro så insnärjda i mån-
strålar ocb dimmor, att de knappast kunde se
en bandsbredd framför sig, ännu mindre finna vä-
gen bem tili föräldrarna, bvilka dock icke bodde
långt därifrån.

Ack, kare broder, sade lilla Helga på mor-
gonen, dagen efter deras fängslande, jag är
så bungrig! Om vi ändå finge litet bröd ocb
mjölk.
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De frågade en tärna, hvilken nyfiket betrak-
tade dem, om hon kunde skaffa dem litet mat,
men tärnan smålog blott ooh sade, att de ju hade
dimmorna omkring sig. Annan mat fanns ej på
slottet. Skulle de då hungra ihjäl här hos älf-
vorna? O, hvad de voro sorgsna!

Emellertid saknades barnen i hemmet af mo-
dern, hvilken gick ut att söka dem. Förgäfves
letade hon i trädgården och sedän öfverallt i om-
nejden. Under dessa vandringar kom hon äfven
ned tili älfven, där barnen ibland brukade leka,
men icke heller där fann hon sinä älsklingar.
Som en skugga vandrade hon omkring, frågande
alla hon mötte, om de sett två små barn, en gosse
och en flicka; men hon fick endast nekande svar.
Sålunda sökte hon sinä barn tre dagar och två
nätter, och då hon, utmattad af ansträngningar
och sorg, återvände tili hemmet, dignade hon
maktlös ned på golfvet, framför sängen i sitt
rum.

Där fann henne mannen, då hän återvände
från arbetet. Hän lade henne tili sängs, undrande,
om hon var sjuk. Morgonen därpå, då hän gick
upp, låg hans hustru fortfarande djupt insomnad,
men då hän icke hos henne kunde finua några
tecken tili sjukdom, tog hän sinä verktyg och
gick åter tili arbetet.

Långt fram på förmiddagen vaknade hustrun.
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I början kom kon alls icke ihåg, hvad som kändt,
men småningom klarnade minnet, ock hon klädde
sig skyndsamt för att fortsätta efterspaningarna.
Hon kade dock icke gått långt, innan kon insåg,
att kon måste vända om, i fall kon icke ville
blifva kvarliggande på vägen i vanmakt.

Hemkommen satte kon sig emellan barnens
tomma sängar att gråta. Än inbillade kon sig,
att de lågo på älfvens botten, än att de gått vilse
i skogen ook blifvit rifna ock uppätna af vargar,
än att de blifvit bortröfvade och förda tili någon
af kenne fullkomligt okänd ort. I alla fall för-
modade kon, att kon aldrig mera skulle få återse
sinä älskade barn. Huru skön var kon icke, då
tårarna fyllde kennes vackra sorgsna modersögon,.
ock den ena efter den andra långsamt droppade
ned i kennes sköte! Hvarje tår, som föll, blef
förvaudlad tili en stor, präktig äkta pärla, men
kvad brydde kon sig därom, då kon icke kade
sinä kära barn. Plötsligt tyckte kon sig köra
någon säga:

Dina barn äro instängda kos älfvorna på
andra sidan älfven. Sök dem där.

Hon störtade upp, kastade pärlorna i en ask,.
som stod på bordet, gick ned tili älfven ock.
rodde öfver tili andra stranden. Snart fann kon,.
tili sin stora glädje, barnen, kvilka öfverlyckliga
folio i moderns armar, men i detsamma blef äfvert
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hon insnarjd i älfvornas giller. Nu voro de alla
tre återförenade, men ledo med hvarje dag alli
mera af hungerns förfärliga kval. Lange skulle
de väl icke kanna hålla ut.

Då fadern återvände från arbetet ooh fann
hvarken kustru eller barn i hemmet, gick hän
ut att leta efter dem. I två nätter öch två da-
gar sökte hän dem oafbrutet, ooh då hän det
oaktadt icke fann ett spår af dem, gick hän hem
med förtviflan i hjärtat och satte sig att grubbla
öfver hvad hän borde företaga sig. Slutligen
fann hän på utvägen att rådfråga en mäktig
trollkvinna, hvilken bodde djupt inne i skogen.

Oaktadt tröttheten begaf hau sig åter ut och
uppsökte den gamla i hennes mörka näste, där
hon satt ien vrå och mumiade trollformler. Man-
nen bugade sig djupt för henne, framförde sitt
ärende och besvor henne att rädda hans kara
från undergång.

Gumman tog en gammal söndrig kopp ooh
slog ur en sotig kaffepanna några skedblad tjock
och grumlig kaffesump däruti. Då sumpen stått
en stund, tog hon kaffekoppen i handen, såg
grubblande ned i den och sade med underjor-
disk röst och i afbrutna ofd;

Jag ser din hustra och dina barn. De
äro fångna hos älfvorna, men jag kan icke lösa
dem ur fångenskapen, förrän du skänker mig
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tjugo stycken stora äkta pärlor. Men skynda
d.ig, ty inom kort skola de vara döda af svält,
om du icke befriar dem.

Hvad skulle den stackars mannen göra? Hau
var fattig och kunde aldrig förtjäna så mycket
penningar, som behöfdes för att köpa tjugo stora
äkta pärlor. Hau gick hemåt med tungt bjärta,
försänkt i dystra tankar.

Hemmet var fortfarande öde och tomt. In-
gen eld brann i spisen, iugen kär auförvant tog
emot honom, ingen mat stod på bordet, ooh hau
satte sig sorgsen ned och grubblade förgäfves
öfver, livarifrån hau skulle taga penningar för
att köpa pärlorna.

Slutligen stod hän upp, besluten att för en
stund öfverlämna sig åt hvilan. Då hän gick
fram tili bordet för att där aflägga sin halsduk,
såg hän plötsligt de sköna äkta pärlorna, hvilka
bildats af hans hustrus tårar, stråla emot sig ur
äsken. Hän grep dem glad och undrande och
begynte räkna dem. De voro endast nitton. Hvar-
ifrån skulle hän väl få den tjugonde? Det vore
dock förfärligt, om hän i alla fall icke skulle
kuuna uppfylla villkoret för sinä käras återfående.

Hän grubblade förgäfves öfver frågan, hvar-
ifrån pärlorna kömmit. Om hän visste det, skulle
hän kanske kuuna anskaffa en tili; men denna
gåta var omöjlig att gissa. Slutligen, då hau
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redan i det närmaste uppgifvit hoppet, såg hän
någonting blänka på golfvet, alldeles invid hans
fot. Hän böjde sig ned och tog upp den tju-
gonde pärlan, fullkomligt lik de öfriga. Glad i
hågen tog hän äsken, lade den nyss funna pär-
lan tili de öfriga och skyndade tili trollkvinnan.

Gamman tog tili en början emot honom med
vresig min, men då hon fick se de underbart
sköna, storä pärlorna, satte hon brillorna bättre
tili rätta, tog den ena efter den andra i handen,
räknade dem och lade dem varsamt ned i äsken
tillbaka, under det att hon mumlade något om
tjufvar och bedragare.

De äro tillräckligt värdefulla, sade hon,
jag skall göra minä förberedelser. Kom till-

baka nasta natt, vid denna tid.
Mannen gick bort, full af glada förhoppnin-

gar. Endast ett dygn ännu, och hän skulle återfå
de sinä.

Då hän följande natt åter nalkades trollkvin-
nans stuga, såg hän ett klart sken stråla emot
sig ur det lilla fönstret. Hän steg dristigt in.
Midt i rummet stod trollkvinnan. På golfvet,
hvilket bestod af tilltrampad jord, stod en tre-
fot. Under denna brann en klar eld och of-
vanpå stod en stor gryta, i hvilken trollkvinnan
oupphörligt rörde, under det att hon mumlade
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besvärjelser och allt emellanåt kastade en del af
innehållet ur en svart skål i grytan.

Yälkommen, sade hon i förströdd ton,
sitt ned en stund, jag är ännn icke färdig.

Lange räckte det, innan innehållet i grytan
var väl beredt. Många besvärjelser uttalades,
och den gamla gjorde sig stor möda att röra i
den ofantliga grytan, ur hvilken emellanåt fram-
stucko ormstjärtar, grodhufvuden, gräshopps-
vingar, fjädrar af ugglor och annat otyg.

Detta är ett mycket tungt arbete, sade
hon. Alfvorna vilja icke släppa sitt byte.

Summan ref sig i Mret, hostade och pustade
allt emellanåt våldsamt. Slutligen sade hon;

Din hustrus tårar hafva frälst edra barn
och henne själf ur fångenskapen.

Hon tog nu en flaska, slog däri en del af
innehållet i grytan, försåg haskan med en kork,
gaf den tili mannen och sade:

Gå ned tili älfven, ro öfver tili andra
stranden, följ sedän gående denna åt och låt vid
hvarje steg några droppar af denna vätska rinna
ut på marken. Inom kort skola dimmorna för-
svinna, och du skall återfå hustru och barn
oskadda.

Glad och öfverlycklig ilade mannen ned tili
älfven och rodde öfver tili motsatta stranden.
Där började hän förhoppningsfull vandringen



En moders tarar.
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längs älfvens strand, såsom trollkvinnan tillsagt
honom. Vid hvarje steg, hän tog, och för hvarje
gång, dropparna runno ur flaskan på marken,.
skingrade sig dimmorna mer och mer, och då
hän uppnått det ställe, där älfven var bredast
och ståtligast, fick hän se hustrun och de kara
barnen komma emot sig, visserligen utmagrade
och svaga, men glada och lyckliga öfver att vara
bexriade och återförenade med honom.

Under lifligt samtal och beskrifningar å ömse
sidor om fångenskapen och befrielsen nalkades
de småningom hemmet, där elden snartåter brarirt
på härden och familjelyckan efter hand blom-
strade upp på nytt.

Och älfdrottningen fröjdade sig, då det kom
tili hennes kunskap, att människobarnen undgått-
den olycka, som hotat dem, ty hon är godhetem
själf och önskar ingens undergång.



Segelfärden tili Helsingfors.
Vid fiskarstugan, ute i hafsbandet, rådde

liflig rörelse. Far hade under natten gjort en
mycket riklig fångst, och nu akulle hän segla
tili Helsingfors för att sälja fisken. Hustrun
och sönerna hjälpte tili att iordningställa skutam
Seglen buros ned från boden, hvilken var byggd
på klippan vid stranden. De hissades, och sko-
ten klargjordes. Afven årcrna och matsäcken
hämtades jämte annat, som beböfdes för färdem

Stora bror Johan, hvilken redan var nittou
år, skulle följa med och hjälpa tili att sköta seg-
len. Karl, som endast var tio år gammal, följde
med längtansfulla blickar förberedelserna tili
färden.

Ack. den som finge följa med! hviskade
hän tili modern, ty hän vågade icke högt uttala
sin önskan.

Skulle det vara så roligt, kara barn, sade
modern, nå, låtom oss då fråga pappa om lof.

Kunde inte Kalle få följa med? yttrade
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lion högt tili mannen, hvilken just stod ooh his-
sade storseglet, hän borde väl i alla fall en
gåug få se hufvndstaden, ooh så kunde hän kan-
ako ibland hjälpa tili ett tag under färden.

Hvad skulle pojkvaskern xned att göra,
svarade far, hän skulle endast begynna lipa,
då det blåser starkt och vågorna gå högt.

Nej, far, jag lofvar att inte göra så, om
jag får följa med, sade Karl, som kände sig litet
stött.

Fadern kastade en snabb blick på gossen,
hvilken stod med stram hållning, händerna i byx-
fickorua och ögonen lysande af spänning och en
smula hopp. Hm, tänkte hän, kanske vore det
så godt, att gossen redan begynte vanja sig vid
sjölifvets mödor och besvär; hän skall väl i alla
fall i framtiden kampa med böljorna, såsom far,
farfar och farfars far gjort före honom.

Nå, sade hän högt, du skall få följa
med; men om du börjar taga tili lipen, så får
du gå i land vid närmaste holme, så mycket
du vet.

Nej, far, det skall jag inte göra, försäk-
rade Karl, i det att hän i glädjeu kastade mös-
san högt upp i luften.

Men spring då flinkt att hämta söndags-
kläderna, ropade far, ty skutan är strax i ord-
ning.



Segelfärden tili Helsingfors.

Jultomtarnes irrfäräer. 2
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Karl lät icke säga sig detta två gånger. I
språngmarscli ilade lian upp tili stugan, följd af
modern, hvilken ville se tili, att gossen fiok med
allt, hvad hän behöfde för resan. Med en vänlig
smekning tog hon afsked af sonen och uppma-
nade lionom att lydigt foga sig i allt, hvad fä-
dern tillsade honom att göra.

Karl gick med hurtiga steg omhord på sku-
tan och stod vid affärden helt stolt på däcket
och nickade tili modern, hvilken, med hufvud-
klädet, viftade farväl tili man och söner.

Hvad det var härligt att segla ut på den
öppna fjärden, att sitta i fören och lyssna tili
vågornas slag mot skutans sidor! I början var
det motvind, och man måste kryssa några slag;
men sedän skutan vändt kring udden, hade man
sida med, och det gick raskt undan. Det blåste
friskt, och vinden tog allt emellanåt ett duktigt
tag i seglen. Då var Karl visserligen ibland
litet rädd, men hän bekämpade denna kansia man-
haftigt och satt orörlig kvar på sin plats, tills
fadern ropade tili honom, att hän skulle komma
och få sig en smörgås ur matsäcken.

Nå, pojke, du har ju visat dig tapper nog,
sade far, låt se, att du håller ut, äfven om vå-
gorna gå ännu högre.

Karl kände sig stolt som en kung, ty hans
far var i allmänhet ganska sparsam på loford.
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Då hän ätit sin smörgås, återtog hän stilla och
lugnt sin plafcs i fören. Det var så roligt att
titta uppåt på fiskmåsarna, hvilka ofta kretsade
omkring akutan, troligen i anledning af att denna
innehöll en sådan rnängd fisk. De flögo ibland
så närä masttopparna, att Karl tydligt kunde ur-
skilja de mjuka fjädrarna på deras utsträckta
vingar. Ibland mötte man en ångbåt, en gång
tili och med en stor ångare, hvilken var på väg
tili Hangö för att sedän därifrån fortsätta fär-
■den tili Stockholm.

Den som ändå en gång finge resa med
•ett sådant stort ångfartyg, tänkte Karl, där hän
satt stödd mot förmasten. Hvem vet, kanske
får jag det nägon gång, då jag blir stor.

Man mötte äfven några skutor och andra
segelfartyg under seglatsen. Ombord på en af
dem kände Karl igen en kamrat. Hän ställde
sig då upp på däcket och svängde mössan, hvil-
ket igenkänningstecken lifligt besvarades af kam-
raten.

Yid ettiden åts middag. Den bestod af hål-
kaka, sait strömming, kali potatis och sur mjölk.
Bra smakade maten, ty sjöluften var mycket
sugande. Strax efter middagen passerades en
klippa, vid hvars fot en del stora stenar syntes.

Titta efter i fören Kalle, om det är klart
för grund, ropade fadern.
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Karl lade sig framstupa på däcket, med huf-
vudet utanför relingen och ögonen spejande efter
gruud.

Klart är det, ropade hän tili fadern, och
hän reste sig åter, stolt öfver det förtroende-
uppdrag hän haft.

Yid tretiden på eftermiddagen begynte man
nalkas hufvudstaden. Snart såg man Sveaborg
och Nikolaikyrkans samt Nya kyrkanstorn. Karl
satte sig då bredvid Johan och ställde allt emel-
lanåt frågor tili stora bror angående de ställen,
de foro förbi. Johan, hvilken hade gått igenom
folkskolan, berättade för brodern, hvad hän visste
om Sveaborg. Karl hörde uppmärksamt på ooh
lade allt på minnet.

Nu voro de alldeles närä hufvudstaden. Hvad
den såg ståtlig ut! De höga, hvitmålade sten-
husen lyste i solskenet, och i hamnen lågo stora
och små ångfartyg, skutor och båtar i märigd.

Passen på, pojkar, att hjälpa mig med
seglen! ropade far.

Grossarne sprungo båda upp, och ett, tu, tre
voro seglen hopsurrade och årorna i gåug. Så-
lunda kommo de in i fiskarhamnen, i det den ena
åran roddes af fadern, den andra af båda gos-
sarne. Inom kort läg skutan fastgjord vid kajem

I hamnen var liflig rörelse. Fruar, herrar
och tjänsteflickor gingo från den ena skutan tili
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den andra, frågade efter priset på fisken, prutade
länge och köpte slutligen sitt förråd däraf. Karl
tyckte, atfc det var mycket roligt att se en sadan
massa folk och höra bullret från staden. Se där
var ju den elektriska spårvagnen, som Janne be-
rättat om, hvilken gick alldeles för sig själf, utan
häst. Så komisk den såg ut, då den rände åstad.
Och en sådan mängd åkarhästar, det fanns vid
landningsstället, och droskor med kuskar, klädda
i lifrock och hatt. Där stod äfven en utmärkt
vacker vagn, förspänd med tvenne mörkbruna
hästar, hvilka kråmade sig och nickade med de
vackra, i blanka seldon klädda hufvudena. Nu
kommo två fhia damer gående. De stego upp i
vagnen, kusken klatsehade med piskan: vagnen
satte sig i rörelse och försvann snart i fjärran.
Hvad det var mycket att se på! Icke ens i dröm-
men liade Karl kunnat tanka sig det sålunda.

Det mörknade småningom, men i ett nu var
det åter nastan lika ljust som på dagen. Hundra-
tals lyktor spredo sitt klara sken öfver gator
och torg. Fadern skulle nu upp tili staden. Karl
fick löfte att få följa med, under det att Johan
lämnades kvar att vakta skutan. Far och son
togo helgdagsjackorna på ooh begåfvo sig af.
De gingo öfver salutorget tili Kapellesplanaden,
där gardesmusiken just stämde upp Yasamar-
schen. Där stannade de en stund och hörde på
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musiken. Hvad där var vackert och så roligt
att se estraden, där musikanterna sutto och spe-
lade, under det att kapellmästaren slog takten.

Sedän de hört musiken en stund, gingo far
och son ut på Norra Esplanadgatan. Hvad där
var mycket folk, man kundeja knappast komma
fram. Karl kunde icke se sig mätt på alla de
vackra saker, hvilka voro utställda i bodfönstren,
klart belysta af elektriskt ljus eller gaslampor.
Då de kömmit längre fram på gatan, gick fadern
in i en bod för jtt köpa sig en balsduk. Så
grant det var därinne, så mycket vackert att
se på. Nu gingo de åter vidare. Karl bade så
gärna stannat vid bvarje bodfönster. Hvilka
stora präktiga äpplen fanns det icke, och päron,
karameller och bakverk!

Här får du en slant, sade far, gå nu
och köp dig en bakelse. Äldrig förr hade Karl
smakat någonting så godt. Far, hvilken nog var
bra god, ehuru hän stundom föreföll så sträng,
smålog vänligt och gladde sig öfver, att bakel-
sen smakade hans gosse så bra.

Då de kommo tili Alexandersgatan, stod där
vid ett stort hus en massa människor, hvilka alla
tittade upp tili ett fönster i andra våningen.
Hvad kunde det vara, detta måste de också se.
De stannade på trottoaren midt emot och tittade
uppåt såsom alla de andra.
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Ack, en sadan vacker fröken! sade Karl
tili fadern, hvad gör hon?

Det är icke en fröken, det är en docka,
svarade far. Hon förevisar en talla, på hvil-
ken människorna läsa om allt, hvad man kan få
köpa i magasinet. Karl var full af förvåning.
Aldrig hade hän trott att en docka skulle kunna
röra sig sålunda.

Det var redan sent; far och son vandlrade
därför tillbaka tili hamnen, där skutan lag för-
töjd, och där stackars Janne satt halfsofvande

%

och väntade dem med kvällsvarden. Lille Karl
sof denna natt så godt på sitt hårda läger i
kajutan, men plågades dock en stund af en obe-
haglig dröm. Hän drömde, att en stor hund kom
löpande, just då hän skulle föra den rara bakel-
sen, hän fått af fadern, tili munnen, nafsade ba-
kelsen från honom och åt upp den i blinken.
Karl vaknade, men då hän märkte, att alltsam-
mans blott var en elak dröm, vände hän sig
lugnad på andra sidan och insomnade å nyo.

Dagen därpå var vädret mycket vackert.
En massa folk rörde sig nere i hamnen, och våra
vänners fisk, hvilken var känd för att alltid vara
god och färsk, hade strykande åtgång. På för-
middagen fingo båda gossarne lof att gå upp tili
staden. De gingo öfver salutorget, där en mängd
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dufvor tili Karls stora förlustelse förplägade sig
med resten af den mat, som kvarblifvit efter ren-
göringen af torget.

Nu skola vi gå ooh bese Alexanderssto
den, sade Johan.

De gingo uppför Sofiagatan tili Senatstorget,
sågo tili liöger senatshuset, tili vänster univer-
sitetet ooh xnidt emot den ståtliga Nikolaikyrkan
med de fem toimen ooh den breda stentrappan.

Se, där är Alexandersstatyn, sade Johan,
pekande på den vackra stoden i midten af tor-
get, ooh berättade om en del af det, som vår
store, bögsinnade monark gjort för vårt älskade
fosterland. Yid foten af statyn lågo flere vackra
kransar, sända af några bland regentens forna
trogna undersåtar från när ooh. fjärran.

Men hvad var det väl som tilldrog sig vid
portgången där borta, där en åkardroska just
stannat? En man i uniform höll en annan i kra-
gen ooh skuffade honom framför sig inåt port-
hvalfvet. Karien stretade emot af alla krafter,
men måste dock, drucken som hän var, gifva
vika, ooh båda försvunno inom kort in i huset.
Johan berättade, att den druokne blifvit förd tili
poliskammaren för att där sofva af sig ruset.

Gossarne vandrade öfver Senatstorget ooh
förbi posthuset, ständerhuset, Einlands bank ooh
arkivet ooh veko sedän af åt Freds- ooh Marie-
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gatorna för att bese riddarhuset ooh kejserliga
palatset. Johan, redan tämligen förtrogen med
betydelsen af alla dessa byggnader, förklarade
allt för brodern, så godt hän förmådde.

Där kom ju den elektriska spårvagnen ru-
sande. Nu fick Karl se den riktigt på närä hali.
Tänk atfc kunna köra sålunda ulan häsfc, så liffigt!
Ooh hvad människorna, som sutto där inne, xnåtte
hafva roligt. Karl tittade på dem, då vagnen
stannade, men icke sågo de alls glada ut. Om
hän hade suttit där, hade hän nog seit aunor-
lunda ut, det är säkert.

Nu gå vi tili Eunebergsstatyn, sade Johan.
De gingo åt samma håll som spårvagnen ooh

efter att hafva vandrat en stund i skuggan af
vackra träd ooh buskar, några ännu gröna, an-
dra redan medtagna af höstregn ooh köld, kommo
de tili Eunebergsstatyn, hvilken stod så högrest
ooh värdig, omgifven af blommor ooh plante-
ringar.

Där ser du bilden af vår store skald, sade
Johan, om några år skall du läsa ooh förstå
hans dikter ooh vara tacksam, såsom hela hans
folk är det, för de fosterländska sånger hän skrif-
vit, hvilka utgöra vårt stöd ooh värn, såväl
under bistra som lyckliga tider.

Lille Karl betraktade statyn med stor vörd-
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nad. Hän kände dnnkelt, att icke hvar och en
kunde göra för Finland, kvad denne man gjort.

Men nu var det tid att gå tillbaka tili sku-
tan, ty sedän de ätit middag tillsammans med
fadern, skulle denne begifva sig upp tili staden
för att göra åtskilliga uppköp tili henamet.

Far inte Kalle följa med dig pappa? frå-
gade Johan, då fadern skulle gå. Jag skall
nog ensam vakta skutan.

Nå, hvarför icke, svarade fadern, hän
kunde kanske göra nytta med att hjälpa mig att
bära paheten.

Hvem var glad om icke Karl? Sådan tur
hän hade! Det var ju redan tredje gången, hän
fick gå upp tili staden. De gingo gata upp och
gata ned. Far skrapade sig i hufvudet. I hvil-
ken bod var det mor sagt, att man finge köpa
så godt kaffe för billigt pris? Jo, nu mindes hän
det. Det var lång väg dit, men hvad gjorde det,
god tid hade man ju. Far knogade i väg, åt-

följd af Karl, hvilken hade ögon och öron för
allt det, som omgaf honom. Då man skulle gå
öfver gatan, måste man se sig noga omkring för
att icke blifva öfverkörd af åkdon eller veloci-
peder. Ah, så den där karien trampade sin ve-
lociped! Hän rände ju som en galning. Så när
hade hän slagit omkull den gamla damen, som
kom gående utan att ana något ondt. —Nu
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hördes ett skrällande ljud ur ett horn. Där kommo
röda vagnar, körda i rasande fart af karlar med
hjälm på hufvudet ooh bälte kring lifvet.

Hvad är detta far? frågade Karl.
Det är brandkårsvagnar, min gosse, elden är

lös någonstädes i staden. Ah, så rysligt, då skulle-
visst alla dessa vaokra hus brinua upp, och kuru
skulle det väl gå med deras skuta? Men fadem
luguade bonom snart. Dessa brandkårister voro-
mycket skickliga. Inom kort skulle elden vara
släckt. En massa folk af alla slag följde efter
vagnarna, Pojkar och flickor, madamer med an-
dan i haisen, herrar i droskor eller på velociped
tällade om att hinua först tili brandstället. Men
inom några ögonblick kommo vagnarna tillbaka,
och folket, som åtföljtdem, öfversvämmade gatam

Är elden redan släckt? frågade Karl för-
vånad.

Det måtte visst värit falskt allarm, sva-
rade fadern, Sådant väsen, och det alldeles utan
orsak!

Nu hade de hunnit boden, där det goda och
billiga kaffet stod att få. Far steg in tillika med
Karl, ställde sig vid disken och bad att få två
kilo kaffe.

Af hvilken sort? frågade en af de många
bokhållare, hvilka fjäskade omkring där inne.

Nu förde far åter fingrarna tili hufvudet.
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Här fanns ju så många sorter kaffe i stora, öppna
säckar. Plötsligt for det konom genom hufvu-
det, att kaffet, som mor brukade köpa, hette Eio-
kaffe. Hän bad därför att få af denna sort. Ef-
ter en stunds prntande blef man ense om priset,
och gubben fick sin påse jämte socker ooh tänd-
stickor. Sedän köptes äfven läder, ty skomaka-
ren akulle snart komma tili fiskarstugan för att
göra stöflar åt gossarne tili vintern.

Huru gladt öfverraskad blef icke Karl, då
bokhållaren, vid bortgåendet, räckte honom en
liten strut russin och sade, att hän skulle få den
på köpet?

Då de på återvägen gingo förbi en grann
bod, beslöt far att gå in och köpa åt sin hustru
en svart sidenduk, eftersom hennes gamla var
mycket sliten ooh hän hade haft så god för-
tjänst af fisken. Hvad det fanns många vackra
saker i den boden! Karl undrade, om allt detta
någonsin skulle blifva säldt. Far valde och pru-
tade länge. Slutligen tog hän en större sedel
ur plånboken, betalade och gick sedän nöjd och
belåten, vid tankeu på huru glad mor skulle
blifva öfver den oväntade gåfvan.

De återvände nu tili skutan, ty det var re-
dan sent. Bittida på morgonen dagen därpå
skulle man bryta upp för att återvända tili heni-

met. Karl insomnade med russinstruten bredvid
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sig. Endast nägra russin hade hän ätit, resten
sparades tili morgondagen.

Vi få stark blåst i dag, sade far då de
alla på morgonen höllo på med att göra skutan
i ordning för seglatsen. I sakta mak rodde man
ut från haronen. Karl stod vid åran och hjälpte
Stora bror så godt lian kunde, under det att hän
betraktade hufvudstaden med dess stora vackra
hus, trädgårdar, kyrktorn och den myllrande
massa människor och åkdon, hvilka som bäst sam-
lades pä salutorget. I minnet genomgick hän
de glada stunder. hän npplefvat under dessa dagar,
och föreställde sig, huru roligt det skulle blifva
att vid hemkomsten heratta om allt för mor.

Seglen tillsattes snart. Yinden var sida med r

och skutan klöf tili en början med god fart vå-
gorna, hvilka fräsande tillkännagåfvo sitt miss-
nöje öfver att blifva störda i sin jännä gång.
Vid tolftiden slog vinden om. De fingo mot-
vind, stick i stäf, och blefvo tvungna att kryssa.
Seglen måste noga passas på. Då skutan
måste man krypa under dem och akta sig för
stötar af bommen och tågen. Ibland fiok Karl
hålla i tåget tili storseglet, medan far tände pi-
pan. Hän kände sig då stolt som aldrig förr.

Blåsten tilltog emellertid allt mera, så att.
masterna emellanåt lutade starkt mot vattenytan.
Karl hade aldrig förr värit på sjön i sådant vä-
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■der. Det hven i tackel och tåg, och. skummet
af de höga vågorna slog ofta upp öfver skutans
reling. Snart blef man tvungen att refva seg-
len. Karl hjälpte tili, så godt hän förmådde, oak-
iadt de små frusna fingrarna hade mycket svårt
att komma tili rätta med tågändarna, hvilka må-
ste bindas omkring den nedersta delen af seglet,

■då detta refvades.
Då allt var i ordniug, fortsatte skutan färden.

Det krängde numera mindre, då seglen voro
lägre. Man åt sin middag i tur. Alla kunde
icke äta på samma gång, då seglen och rodret
behöfde oafbruten tillsyn. Kalit och ruskigt var
det, och bra hade det smakat att få litet varm
mat, men sådant var ju icke att tanka på. Vid
tretiden var blåsten som starkast. Ibland kom
•en ofantlig våg vältrande. Skutan mäste då upp
på dess rygg och sedän ner igen i afgrunden,
som vågen lämnade efter sig. Hu, hvad det kän-
■des obehagligt i maggropen, men Karl låtsade
om intet, icke ens då en del af vågen sköljde
■öfver däoket.

Du kan gå in i kojen, om du vill, Kalle,
sade far.

Ack nej, låt mig få stanna här, det är
.så kvaft och mörkt där inne, bad Karl.

Nå, sitt kvar då pojke, om du har lust,
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återtog fadern, jag får nog heder af dig med
tiden, ser jag.

Genom den starka motvinden fördröjdes seg-
latsen, så atfc det började mörkna, långt innan
man kunde skönja kemtrakterna. Fadern ansåg
därför, att det var förnuftigast att stanna öfver
natten i lä bakom en kolme. Man gick så närä
stranden som möjligt, kastade ankar, fästade seg-
len säkert, åt kvällsvard oek begaf sig därefter
tili hvila. Snart lullades far ooh söner i sömn
af vindens sus ooh skutans gungande rörelser.

Elockan fyra morgonen därpå steg far upp,
kastade på sig jackan ooh gick ut på däcket.
Vinden kade vändt ooh mojnat af. Den erfarne
■sjomannen beräknade, att de, med denna vind,
skulle vara kemma inom några få timmar ooh få
sig varm potatis tili frukosten kos mor, livilken
nog redan med otåligket väntade deraskemkomst.

Upp, pojkar, ropade kan i kajutdörren,
nu är ej längre tid att sofva. Det blir god vind
i seglen i dag, ooh vi måste genast ge oss af. Gos-
sarne kommo snart ut ock hjälpte tili att få seg-
len i ordning. Refven löstes, ock nu kilade
■deras farkost åter i väg, denna gång för sid-
vind.

Sätt dig här, Kalle, ooh kåll i skotet ett
tag, medan jag tänder pipan, sade far.

Karl var genast färdig därtill. Alla sådana



32

förtroendeuppdrag utförde hän med stort allvar
och intresse. Johan skötte med van hand det
andra seglet. Men bäst det var, kändes en häf-
tig stöt, och man hörde kölen skrapamot ett grund.
Skutan krängde åt babordsidan och kom icke ur
fläcken.

Äsch, sade far, åter ett nytt grund,.
som jag aldrig vetat af.

Alla begynte nu med årorna skjuta ut från
grundet. En god stund åtgick dock, innan sku-
tan åter kunde fortsätta färden. Emellertid bör-
jade hungern småningom infinna sig.

Se efter, om det ännu finnes sur mjölk
och bröd i kajutan, ropade far tili Johan.

Johan kom med litet mjölk ooh bröd, hvil-
ket man delade broderligt i förväntan på den
andra frukosten i hemmet. Snart syntes stugam
så treflig och rödmålad i fjärran. Då de hunnit
stranden, sågo de mor komma gående nedför
spången.

God dag, mor, ropade Karl, —om du visste,,
huru roligt jag haft under resan!

Karl gick i land och vandrade upp tili stu-
gan med mor, under det att munnen var i oaf-
bruten rörelse, för att modern skulle få höra em-
alit, hvad Karl sett och erfarit under denna sin
första, minnesvärda färd tili Helsingfors. Eadern
och Johan stannade nere vid stranden ännu em
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sttind, tills skutan var behörigen iordningställd.
Sedän togo de alla de i staden köpta varoma med
och gingo upp tili stugan, där mor just ställde
det rykande potatisfatet på bordet. Man satte
sig tili bords och gjorde heder åt anrättningen,
ty alla voro mycket huugriga. Mor såg med
glädje, att rågen på fatet allt mera minskades.

Efter frukosten öppnades paketen. Far ta-
lade om, huru hän uträttat mors uppdrag, huru
mycket kaffet och sockret kostat, hyar hän köpt
det o. s. v. Tili sist togs silkesduken fram. Så
vacker den var, så mjuk och glänsande! Mor
kunde ioke se sig mätt på den, och tacksamheten
lyste ur hennes trofasta ögon, då hon tog mau-
nens hand emellan sinä och sakta klappade den.

Nasta söndag skall jag bära duken i kyr-
kan, sade mor.

Båda gossarne stodo bredvid henne och
njöto af den kara moderns glädje. Det var så
skönt att väl bärgad vara återkommen tili det
lugna hemmet.

3Jultomtarnes irrf&räer.



Lille Paavos äfventyp.
Lille Paavo, raske gossen,
vandrar ensam uti skogen,
ensam, utan skydd ooh sällskap,
långt från far ooh mor ooh vänner
Samma morgon, då hän lekte
utanför sitt hem på gården,
red uppå sin trogne Helmi,
sin af fadern gjorda käpphäsfc,
ropade tili honom modern,
den beställsamma värdinnan,
att hän skulle lämna Helmi,
föra hästen in i stallet,
hakona dörr’n i husets farstu,
taga med sig näfverrifvan,
gjord af björken uti lunden,
ooh gå ut att plocka lingon,
skogens mogna bär på stunden.

Paavo, alltid snäll ooh lydig,
var rätt nu beredd för färden,
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lade dock, förrän hau bortgick,
väldig hötapp framför Helmi,
framför älsklingen bak’ dörren,
sörjde för, att trogne vännen,
under det hän själf.var borta,
icke skulle lida hnnger.
Pör sig själf tog hän en brödbit,
stoppade en kant i fiokan,
började alltså sin vandring
öfver tufvor, öfver stenar,
ständigt längre inåt skogeri,
gladde sig åt grönskans fägring
ooh åt solens lek emellan
trädens stammar, där hän framgick
gladt inunder blåa hvalfvet.

Skörden var dock denna gångeu
icke riklig såsom anuars,
uppå hvarje ris fanns endast
några bär, ooh Paavo därför
Hck arbeta myeket flitigt,
böja ryggen hundra gånger,
innan rifvan blifvit haiffylld.
Ifrig dock att värfvet fylla
gick hän ständigt modigt framåt,
kom allt längre in i skogen.
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Plötsligt såg hän då framför sig
liten ekorrunge hoppa,
skogens lilla näpna skyddsling,
stannade och följde honom
gladt med blicken, då hän klängde-
så behändigt nppför stammen
af ett väldigt, ståtligt granträd.
Ekorrn satt en stund där uppef

knaprade på granens kottar,
kastade en del på marken,
tog ett skutt från ena grenen
tili den andra närbelägna,
klef så nedför stammen åter.
Lille Paavo åsåg leken
med vidt spärrad mun ooh ögonr
glänsande utaf förtjusning,
skrattade och gladdes högljudt
öfver muntre skogskamraten.

Då blef ekorrn skrämd af ljudet,
satte af sora hvirfvelvinden
långt, ett styeke inåt skogen.
Paavo glädtigt följde efter,
sprang så fort, hän det förmådde,,
på det djuret icke måtte
komma bort utur hans åsyn.
Denna jakt dook icke länge
liten ekorrunge roar.
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I ett ögonblick ban ränner
uppför stammen af ett granträd,
bitter sedän där på grenen,
kastar skälmska bliokar nedåt
på vår lilla vän, som bidar,
■önskande att vingar hafva
för att kuuna ekorrn fånga.

Dock tili sist ban måste vandra,
lämna vännen åt sitt öde,
taga åter i med bären,
börja plocka röda lingon.
Då nu rifvan fylld var blifven,
vnlle ban sin kosa vända
bemåt åter for att binna
«tugans tröskel, innan mörkret
bonom öfverraska skulle.
Liten piit då vände ryggen
-åt det väderstreok, dit näsan
pekat, då ban sista bäret
nedlagt i sin stora rifva,
började att vandra framåt,
i den tauke att ban bastigt
skulle åter bemmet skåda,
stugan med dess tak af pärtor,
.gårdens gröna pian ocb brunnen,
med bvars klara vatten Paavo
längtade att släoka törsten,
läska staokars torra strupen.
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Så hän vandrade en timme
eller två kanske, men stugau
syntes icke ens på afstånd.
Då begynte Paavo undra,
såg åt alla hali omkring sig,
undrade, om icke hemmet
snart sig skulle uppenbara.
Träden stodo höga, styfva,
gåfvo icke svar på frågan;
stigar slingrade sig många
mellan deras nakna stammar;
men den lille trötte parveln
visste icke, hvilken af dem
honom hemåt skulle föra,
bringa honom tili hans moder.

Tili en början var hän modig,
trodde, att tili slut hän skulle
dock den rätta vägen linna.
Men då mörkret slutligt inbröt,
‘tappade hän slätt kuraget,
satte sig vid närmsta trädstam
ooh begynte bittert gråta.
Skulle natten honom linna
ensam uti mörka skogen?
Skulle där hau nödgas dröja,
ligga kvar bland snår ooh buskar,
ensam, utan far ooh moder,
hungrig, rädd, tills dagen grydde'

y
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Utur korgen vid hans sida
tog hän stundom några lingon,
sökte därmed hungern siiliä,
släcka törsten, som hän led af
ständigt mera än af hunger.
Sedän några bar hän ätit,
bröto tärar fram ånyo,
bittra, ångestfulla tårar.

Dock tili sist, af gråten tröttad,
somnar liten piit så ljufligt,
somnar bort från gråt ooh oro,
från ali världens sorg ooh bäfvan,
lutar hufvudet mot stammen
af den höga, dunkla granen,
drömmer, att Guds änglar sväfva
rundt omkring hans härda läger,
att Gud Fader själf från höjden
bliekar vänligt ned tili honom.

Men emellertid hans moder
börjat sakna liten älskling,
tittar ständigt ut från fönstret,
om ej Paavo ännu kommer,
än ej nalkas hemmets tröskel.
Då det slutligt börjar skymma,
solen sänker sig bak’ skogen,
blir hon riktigt rädd på allvar,
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säger tili sin mau, som sitter
lungt i vrån ooh röker pipa,
hvilande från dagens mödor:
”Käre, Paavo ut i skogen
bar jag skickat bär att plocka
denna morgon tidigt redan,
ooh ännu, ehuru mörkret
redan nalkas, Paavo dröjer,
kommer icke hem tillbaka.
Hvad kan hafva vållat detta?
Oro, ångest mig betaga.”

Padern då uppstiger genast,
lägger kara pipan från sig,
tager mössan ned från spiken,
ropar hunden Vahti, hvilken
sömnig sfcräcker benen från sig,
går så ut i skymningsstunden,
följd af sorguppfyllda makan,
för att söka lilla pilten,
deras enda kara älskling.

Lange vandra de i skogen,
ropande hans namn beständigt.
Vahti går förut och vädrar
efter spår på dunkla stigen.
Tili en början hunden ständigt
går rakt framåt genom skogen,



Lille Paaroos äfventyr.
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utan tvekan stigen följer,
viker aldrig af åt sidan.
Senare dock börjar Vahti,
kloka hunden, ändra kosa,
viker af beständigt sedän,
än åt höger, än åt vänster,
vädrande de krumsprång, gossen
gjorde, då ban ekorrn funnit,
stannar stundom invid foten
af en hög och mäktig fura,
Springer hurtigt åter framåt.

Slntligt börjar hunden vandra
rundt kring platsen uti kretsgång,
tills hän om en stund omsider
uppger gladt ett skall och störtar
fram tili platsen, där vår Paavo
slumrat in just för en stund sen,
lägger sinä stora tassar
vänligt uppå gossens axlar,
slickar ömt hans lilla anlet’.
Paavo då slår upp sitt öga,
skådar far och mor och hunden,
uppger gladt ett rop och faller
hänryckt i sin moders armar.

Alla nu mot hemmet vandra.
Paavo om sin färd berättar,
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om den lilla näpna ekorrn,
hän förföljt, och om sin glädje
af att se dess språng och lekar;
sist också om hjärtats ångest,
då hän vägen fram tili hemmet
icke fann och ensam måste
nti skogen hjälp förbida.

Huru glad var icke Paavo,
då hau nti hemmets sköte
åter hamuat och fick siiliä
hungern ur det stora grötfat,
hvilket modern fram på bordet
ställde, jämte mjölk ooh annat,
för att sonen rikligt fägna
efter hemkomsten omsider.
Liten Paavo, så snart hungern
stillats, lade sig att sofva,
knäppte händren fromt tili bönen,
tackande den gode Guden
för sin räddning utur nöden,
utur mörker, sorg och bäfvau,
somnade sen ljuft och stilla
med sin moders hand i sinä.



e små kpansbinderskopna.

Två små fliokor nyss en morgon
gingo ut att blommor plocka.
Morgonen var skön, ooh skogen
prunkade i sommarfägring;
solen lyste klart, ooh fågeln
sjöng på grenen gladt sin lofsång,
tackade den gode Gruden
för att hän fått dagen skåda.
Hand i hand de små sågs vandra;
Helga kallades den ena,
ooh den andra hette Anna.

Många vackra blommor hade
lilla Helga redan plöckat,
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men den yngre systeri: Anna
bade endast få i banden.
Helga då med systern delar,
tager hälften utaf sinä,
lägger dem i Annas bänder,
blickar vänligt ned på benne.
Vidare de vandra sedän
öfver ängens blomstermatta,
komina tili den klara bäcken,
bvilken rinner nedåt dalen,
plocka mera blommor ständigt.

Snart yid bäckens strand de sittar
hafva famnen full af blommor
ooh begynna kransar binda,
långa, vackra, mjuka kransar.
”Hvem skall bafva dina blommor?’1-

frågar Helga då sin syster.
"Kanske ger jag dem åt Karin” f

svarar lilla Anna glädtigt.
”Jag bar tänkt att lägga minä
på vår kara moders grafvård,
sira därmed gröna kulien,
där bon ligger under mullen”,
säger Helga, ocb på systern
ser bon ned med sorgset öga.
”Ack, det vill jag också göra!'f
säger då den mindre systern.
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*Huru glad skall icke mamma
■blifva, då vi blommor bringa,
bou, som älskafc dem så mycket!”

Nu de båda små så flitigt
binda ooh se kransar växa
under deras dinka fingrar,
iånga, vackra, utaf sippor,
blå ooh hvita i förening.
■Ooh de linda dem så ledigt
■omkring sinä små gestalter,
tåga ut tili kyrkogården,
homma genom stora porten
in på breda jämna gången,
vandra under höga björkar,
•under granar, stolta, raka,
tills de slutligen en grafvård
hiuna, där för någon tid sen
deras moder funnit dvila.

Där de små på knä sig lägga,
bedja fromt en bön ooh börja
«edan grafvården att sira,
iinda kring den sinä kransar.
""Se, hur’ grafven nu är vaoker”,
säger Helga så belåten,
"säkert ser vår mamma neder,
mu tili oss ifrån Guds himmel,
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ooh sig fröjdar öfver vårens
sköna blomster, som vi bringat
för att henne glädje göra!”

Och de små nu lämna grafven,
vandra så tili hemmet åter,
hand i hand, men utan blommor.



SommaMofvet.
1. Slutet af skolterminen.

Se så, nu är då den tråkiga examen förbi,
sade lilla Signe, under det att hon lade in böc-
kerna ooh grilfeltaflan i bokskåpet, där de skull©
få ligga obegagnade under sommaren. Dsch r
hvad jag var rädd, ooh huru hjärtat klappade,
då naagister Klingstedt bad mig upprakna nam-
nen på städerna i Förenta staterna, ooh ändå
visste jag nog, att jag kunde dem på minä fem
fingrar.

Jag var inte alls rädd, sade Erittä,
jag tyckte, att det var riktigt roligt, ooh så fest-
ligt, då alla samlades i högtidsdräkter, både lärare,
barn ooh föräldrar!

' — Du är lycklig, du, sora aldrig är rädd,
återtog Signe, det måtte vara skönt. Det är
så obehagligt, då hjärtat bultar så häftigt, att jag
nastan inbillar mig, att jag hör det slå. Nå, nn
ha vi endast betygutdelningen kvar, ooh se~
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dan få vi börja packa in och flytta ut tili Lönn-
kulla.

Ack, huru bärligt! utropade Erittä, — tror
du att skogen redan är grön?

jai ja § tänker, att löfven begynt spricka
ut under dessa senaste varma dagar, svarade
Signe, och hvitsippor finns det väl också.
Jag undrar, om drängen satt ut båten redan, vår
egen lilla båt, som vi fingo af pappa förliden
sommar.

Det har hän väl nog, svarade Erittä,
om ej, får hän skynda sig att göra det. Ack,
om dagarna bara ville gå fort, och vi fingo fara
dit ut!

Betygen utföllo tili belåtenhet för de små
fiickorna och icke mindre för deras föräldrar.
Snart kommo äfven Karl, Edvard och lille Han-
nes hem med goda betyg från skolan, och gläd-
jen stod högt i tak, då det blef afgjordt, att man
två dagar därefter skulle flytta ut tili landet.

2. Pörsta dagen på landet.
Nu fingo alla brådtom att göra sig i ord-

ning. Buller och larm rådde i alla rum, kök,
visthus ooh källare.

Då ångbåten med pick och pack lade tili vid
ångbåtsbryggan tili det vackra Lönnkulla, stodo
drängarne redo att bära upp kotfertar, packlådor

Jultomiarnes irrfärder. 4
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och korgar. Barnen gåfvo sig icke tid att in-
vänta de andra, de rusade upp tili boningshuset
i galopp, och innan de öfriga ännu hunnit upp,
hade de redan undersökt alla vinklar och vrår

i de nytvättade och luftade rummen, äfvensom
stallet, fähuset, lusthuset och hönshuset. Maten
stod färdig, och matlust saknades icke efter den

uppfriskande ångbåtsresan.
Nå, barn, frågade fadern, medan alla sutto.

tili bords, hafven I redan sett efter, om den

nya ladan är färdig?
Ja, det är den, svarade Edvard.
Då måste jag gå dit på eftermiddagen.

Hvem vill vara med?
Jag, jag, ropades i korus.

Efter det kalfet blifvit intaget, gingo fadern
och alla barnen ut. Hvad det var härligt att

åter inandas ren, frisk landtluft! Fåglarna kvitt-
rade så gladt i trädens grenar, bäcken sorlade,
ooh på afstånd hördes göken gala i skogen. De
gingo genom trädgården, där alla träd och buskar
stodo ljusgröna och doftande. Då de gått ett
stycke, hörde de Hannes, som sprungit förut, ropa:

Men hvad är detta? Här är ju ett litet
hus, som jag aldrig förr sett.

Alla barnen rusade i väg, och strax därefter
hörde man ett sorl af glada röster inifrån en

liten lekstuga, som deras gode fader, utan deras
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vetskap, låtit uppföra under våren för att göra
sinä barn en glad öfverraskning.

Då fadern hunnit fram tili lekstugan, kommo
alla barnen utspringande ooh täflade om att få
■omfamna honom tili tack för den oväntade glädje,
hän beredt dem. Fadern gick in med dem och
besåg den nätta stugan, som tade två rum, ett
för flickorna och ett för gossarne. I farstun stodo
metspöna och årorna tili deras lilla båt.

Se så, barn, sade fadern, nu fån I själfva
göra resten och pryda rummen, bäst I viljen.
Det yttre rummet är bestämdt för er, minä gos-
sar, och det inre för flickorna.

JBelåtenheten var allmän, och sedän barnen
följt fadern för att bese den nya ladan, skyndade
de hem för att packa upp sinä tillhörigheter och
begynna iordningställandet af den lilla hyddan.

Mamma, hvar är mamma? ropade Signe,
så fort de kömmit in i farstun.

Här, svarades från matsalen, där modern
stod lutad öfver en stor koffert.

Signe skyndade attomtala deras glädje öf-
ver den nya lekstugan, ooh modern måste följa
med för att bese den. Hon lofvade flickorna att
gifva dem gardiner, hvilka de själfva skulle få
sätta upp, och dessutom skulle de få dukar tili
borden och några blommor att ställa i fönstren.

Hela eftermiddagen stökades det i lekstugan,
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och små flitiga händer spikade upp bilder på väg-
garna och buro tili stugan blommor och annat,
som kunde bidraga tili att göra deras lilla som-
marhem angenämt. Gossarne tröttnade dock
snart vid denna sysselsättning. De sprungo tili
stallet för att taga reda på, om något föl blifvit
födt sedän förliden sommar, och flickorna fingo
hjälpa sig, så godt de kunde, utan dem.

Ack, de odrägliga gossarne, utlät sig
Erittä, de löpa omkring och uträtta ingenting,
och här få vi gå ensamma och träla! Jag tror,
jag Springer och säger tili dem att komma till-
baka.

Äh, låt dem vara, ropade Signe, de göra
i alla fall icke mycken nytta, de hara kommen-
dera oss. Vi hjälpa oss nog dem förutan.

Snart var allt färdigt. Far och mor inbjö-
dos att bese ståten, Modern förstod så bra att
gifva de små flickorna ett vänligt råd, ifall hon
tyckte, att något skulle göras på annat sätt, än
de gjort det. Mor, ja, hon förstod ju allting så
bra. , Nu kom Karl springande.

Flickor, kommen fort och se det vackra,
bruna fölet som Pärlan fått, ropade hän redan
på afstånd. De aro båda ute på ängen här
strax invid.

Signe och Erittä glömde stuga och leksaker
och skyndade åstad. Pärlan betade på ängen,
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ocli det lilla vackra fölet med de höga, ännu
något svaga benen, stod bredvid henne ochföljde
med, hvärt hon gick. Då barnen närmade sig,
såg Pärlan upp för att taga reda på, om de möj-
ligen voro fiender tili hennes skatt, men hon
lugnade sig snart ooh betade begärligt det friska
gräset, medan barnen stodo rundt omkring och
beundrade nykomlingeu, om hvilken stalldrängen
sade, att den skulle blifva en sällsynt vacker häst,
då den blefve fullvuxen.

Men un var tiden inne att begifva sig ut
på sjön, om man skulle hinna hem tili kvälls-
varden. Gossarne skickades efter årorna och lå-
set tili båten, under det att flickorna i sakta mak
vandrade nedåt viken, hvilken låg lugn och klar,
medan träden och buskarna vid dess stränder
speglade sig i dess yta. Snart var båten löst,
och barnen stego i, det ena efter det andra.

Sitt stilla, Hannes, ropade Karl, du får
inte bullra i båten. Minns du inte, att pappa
förbjudit det.

Äsch, hvad du är pjåkig! Inte stjälper
båten så lätt, utlät sig Hannes.

Om du inte sitter stilla, så får du gå till-
baka i land, yttrade stora bror, och Hannes fann
för godt att lyda. Hän visste nog, att det i an-
nat fall blifvit allvar af hotelsen.

Jag vill ro, ropades ur tre munnar på en
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gång, men då det fanns endasfc två par åror,
måste en afstå från sin önskan. Man kom öf-
verens om, atfc Edvard och Karl skulle ro denna
gång och. Signe skulle styra. Nasta gång skulle
flickorna få ro.

Om en stund voro barnen framme vid kol-
men, som låg ute i viken. De gingo i land och
skyndade tili den lekplats, de ofta förr besökc,
en öppen gräsbevuxen pian vid stranden. Där-
ifrån giok färden vidare uppåt för att undersöka,
ora allt var som förr på deras lilla holme. De
funno stenarna, där familjen många gånger un-
der den föregående sommaren kokat kaffe, och
lämningarna af det lilla nätta fågelboet, som de
beundrat, och där det i början af sommaren fanns
sex små fiäckiga ägg och senare de näpnaste
små sota fågelungar. Mången gång hade de pas-
sat på att, då föräldrarna voro borta, få bese
boet. En gång hade Edvard velat taga ett ägg
•därifrån, men syskonen hade då släpat bort ho-
nom under hotelse att prygla upp honom, om
hän icke läte de vackra äggen ligga i fred.

Edvard hade emellertid gått ned tili stran-
den, och nu hörde de honom ropa:

Kom och se en sadan vacker snäcka jag
funnit.

Alla barnen skyndade ned tili stranden. Där
stod Edvard och höll emellan fingrarna ett ut-
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märkt vackert snäckskal, icke olikt pärlemor.
Förtjusningen öfver fyndet var allmän, och de
började nu allesammans söka snäckskal i sanden.
Det samlades en hei hop, men då man jämförde
dem med Edvards, tyckte alla, att hans var det
vackraste.

Under hemfärden mötte barnen ångbåten,
hvilken flere gånger om dagen lade tili vid deras
brygga. Gossarne begynte ro snedt öfver de
vågor, ångbåten gjorde. Ack, hvad det var ro-
ligt att komma bögt upp på ryggen af en våg
ooh sedän åter glida nedåt!

Då de på aftonen lågo i sinä bäddar, sade
Signe tili Erittä: Nu är vår första dag på
landet tili ända. Så skönt att vi ännu hafva
närä hundra sädana kvar, innan vi i höst åter
flytta in tili staden. Ooh de sofvo barndomens
lugna soran, tills morgonen väckte dem tili ny
glädje ooh. nya nöjen.

3. Besöket hos kusinerna.

Mamma, sade Karl en vacker morgon, icke
långt efter familjens ankomst tili landet, få
vi ro tili morbror Ludvigs i dag?

Ja, det fån I, men sitten stilla i båten
och kommen heru före mörkrets inbrott.

Karl lofvade, att de skulle göra, såsom moderu
tillsagt dem, och inom en liten stund var hela
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skaran ute på det blåa, af solens strålar glitt-
rande vattnet. Flickorna rodde nu i sin tur,
men tröttnade snart, då vägen var lång, ooh voro
glada att få byta platser med Karl och Edvard.
Efter en half timmes rodd sågo de morbroderns
vackra sommarvilla skymta fram emellan de höga
björkarna, hvilka omslöto den nastan helt och
hållet. Då barnen lade tili vid bryggan, stodo
kusinerna och gräfde i sinä trädgårdstäppor.

Se där komma kusinerna, ropade Elsa,
och spadarna lämnades i sticket, då de båda bar-
nen skyndade ned tili stranden. Alla de ankom-
mande voro redan uppe på bryggan, utom Karl,
hvilken höll på att fastgöra båten.

Så snällt af er att komma! ropade Rolf,
vi talade just om att med det första fara tili

Lönnkulla. Alla gingo upp tili boningshuset,
där morbror Ludvig satt på verandan och läste
tidningarna för moster Hedda, som sysslade med
ett handarbete.

Då hälsningarna voro undangjorda, gingo
barnen att profva den nya kastgungan, där det
fanns plats för dem alla sju på en gång. Rolf
visade kusinerna sin nyss inlärda konst att gunga
rundt, och Karl och Edvard ville genast lära sig
att göra efter.

TJnder tiden gingo flickorna tili hönsgården
för att bese de små trefliga kycklingarna, hvilka
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nyss krupit ur äggen. Det fanns aderton sådana.
De sågo så roliga ut, där de kröpo fram under
moders vingar och trippade omkring, men då
Erittä tog en af dem i handen, skrek hönan så
ynkligt, och hon lät då kyoklingen hoppa ned
på marken åter.

Sedän gingo alla barnen tili hundstallet. Där
fanns det många utmärkt vackra jakthundar, ty
morbror Ludvig var en skicklig jägare. Några
hundvalpar, hvilka tillhörde Eolf och Elsa, blefvo
behörigen beundrade. En af dessa gnällde och
bad så bevekligt att blifva utsläppt, Då barnen
gingo, togo de ett par af valparna med sig. Kök-
san måste sedän gifva dem mat vidkökstrappan,
medan barnen stodo rundt omkring och åsågo
förplägningen.

Därefter skulle det nya lawntennisspelet prof-
vas, och innan man visste ordet af, var middags-
tiden inne. På eftermiddagen gingo alla ut i
skogen och hade kaffepannan med, hvilken mo-
ster Hedda packat in i den stora matkorgen
tillika med diverse kringlor, pepparkakor och
andra goda saker. Morbror Ludvig lade sig un-
der en stor gran att fundera, såsom hän kallade
middagsluren, under det att moster Hedda pyss-
lade med kaffet.

Barnen ströfvade under tiden omkring i sko-
gen, plockade blommor, undersökte blåbärsriset,
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hvilket redan blommade, ooh gladde sig åt de
vackra iivita smultronblominorna. Itigen kunde
ställä tili trefligare kaffekalas än moster Hedda.
Då barnen återvände från sin tur, stod bon där
sa skinande vänlig ooh bad dem taga för sig af
välfägnaden. Då kaffet var drucket, hjälpte alla
tili att tvätta koppar ocb fat, ocb alltsammans
paekades åter ned i den stora korgen, som bars
hem af gossarne på en lång käpp, bvilken de
lagt öfver skuldrorna. Under återvägen sjöngo
barnen Björneborgarnes marsch, och ett, tu, tre
var man tillbaka vid villan.

Hemfärden tili Lönnkulla gick raskt undan
öfver den spegellugna sjön. Kusinerna stodo
länge på bryggan och viftade farväl raed hattaraa.

4. Signe, sin snälla mammas hjälpreda.
En morgon satt Signe i matsalen vid fön-

stret, då hon såg Erittä, hvilken klifvit upp på
stegen utanför, titta in i rummet.

Hvarför sitter du där Signe? Kom fort
ut, det är så härligt väder.

Nej, jag kan icke, svarade Signe, mamma
har så svår hufvudvärk, jag måste hjälpa henne.

o

Ah, är mamma illamående? så ledsamt,
men tänk, att du kan sitta inne, jag skulle icke
kunna det. Ooh den lifiiga hiekan klättrade åter
ned och försvann i trädgården.
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Signe öppnade sakta dörren tili sängkam-
maren och smog på tå tili sofian, där modern
lag. Hon doppade en duk i isvattnet, som stod
bredvid soffan, och bytte omslaget på det stac-
kars värkande hufvudet.

Tack, kara barn, hörde hon modern säga,
och en vänlig hand strök hennes lilla runda kind.

Är det bättre nu, mamma? frågade Signe
mildt.

Ah ja, kanske litet bättre, svarade modern.
Signe smog sakta ut och stannade fortfa-

rande i matsalen för att lyssna och gifva hjälp,
om sådan behöfdes. Om en stund kom Hannes
med häftiga steg in från farstun.

Hvar är mamma? ropade hän, —jag har
skurit mig i fingret.

Sakta, sakta, sade Signe, mamma har
hufvudvärk, du får icke störa henne.

Hon tog broderu med sig in i sitt rum, tvät-
tade såret och förband det, såsom hon många
gånger sett sin mamma göra. Därefter gick hon
åter in tili modern, bytte omslaget och frågade, om
hon kunde hjälpa henne med något annat. Mo-
dern bad Signe täcka henne bättre och skickade
henne med ett bud tili köket. Mot middagen
blef modern bättre, och lilla Signe kände sig så
lycklig att hafva kunnat vara nyttig ooh hjälpa
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sin älskade mor, hvilken ju alltid var deras bjälp
och tröst, då de voro sjuka eller sorgsna.

5. Skogshyddan.

Kommen med, syskon, sade Karl en mor-
gon tili de öfriga. Jag har tänkt, att vi sknlle
bygga oss en hydda i skogen. Jag vet en plats,
som passar alldeles utmärkt därtill.

Alla syskonen följde honom, och snart voro
de framme vid det af Karl ntsedda stället, hvil-
ket var tätt bevuxet af små björkar. Gossarne
begynte fälla en del af träden, så att de, hvilka
blefvo kvar, bildade fyrkanter, icke olika små rum.
Sålunda fingo de två rnm och kök. Af de ned-
tmggna träden gjordes bänkar och bord, hvilka
pryddes af flickorua med de afhuggna, iöfvade
kvistarna. Efter träget arbete hade barnen om-
sider en liten treflig hydda, där de under som-
marens lopp tillbragte många glada stnnder.

På Edvards födelsedag, icke långt däref-
ter, hämtade gossarne kusiuerna i båt tili Löf-
kulla. De fördes naturligtvis strax att bese hyd-
dan.

Signe och Erittä hade, gossarne ovetande,
nnder tiden ställt i ordning för ett storartadt
kaffekalas i hyddan. Då kusinerna och bröderna
kommo dit, stod Signe och ordnade kaffekop-
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parna, och Erittä kom emot dem, helt röd ooh
varm, direkt från den puttrande kaffepannan.
Att detta var en glad öfverraskning, säger sig
själf.

Elsa och Rolf benndrade mycket Karls tref-
liga påhitt, och hyddan beskådades från alla si-
don. Kaffepannan stod på bordet i den så kallade
salen, och Edvards skål dracks i härlig rykande
moeka. Också far och mor kommo tili hyddan
och blefvo bjudna att intaga hedersplatserna vid
bordet.

Äfven senare voro barnen ofta samlade i sin
trefliga hydda, där sommarsolen kastade sinä klara
strålar in genom de natnrliga fönstren och dör-
rarne.

6. Brittas missöde.
En förmiddag satt Erittä på trappan tili bo-

ningshuset och läste en berättelsebok. Då hörde
hon Signe, hvilken var i trädgården, ropa hen-
nes namn. Den lifliga flickan rusade upp och
störtade utför trappan ned på gården, men tram-
pade därvid oförsiktigt på en sten, som läg i vä-
gen. Foten vreds på sned och vrickades svårt.

Åck, så ondt det gjorde! Signe kom sprin-
gande, tog henne under armarna och ledde henne
in. Erittä måste hela aftonen och dagen därpå
sitta stilla och begagna kalla omslag på foten„
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hvilka jämt byttes af Signe, som var systerns
trogna hjälp ooh vårdarinna under dessa, för
Brittas lifliga lynne ledsamma och tålamodspröf-
vande dagar. Modern begynte senare massera.
foten, ocb Britta fick då röra sig litet i rummet,
men kunde tili en början icke vara nte.

En eftermiddag kommo gossarne in i systrar-
nas mm. De hade gjort i ordning en liten kärra,
på hvilken de ämnade draga Britta tili skogs-
byddau. De buro Britta tili kärran, satte henne-
mycket varligt däri ooh spände sig själfva före
såsom hästar. Britta tjmkte, att allt detca var
mycket intressant. Gossarne lyfte henne, efter
ankomsteu tili hyddan, ut från kärran och satte
henne försiktigt på en bänk, framför hvilken de
ställde en pali för hennes sjuka fot. Barnen
lekte där hela aitonen och drogo tili sist Britta
tillbaka tili hemmet, under glada skratt och
skämt.

7. Smultronplockningen.

Kommen med, flickor, ropade Edvard en
eftermiddag, vi ämna gå ut och plooka smult-
ron. Trädgårdsmästarens Lisa har plockat en
hei rifva full på förmiddagen, ooh de aro allde-
les mogna.

Detta voro naturligtvis alla barnen med om.
Man gjorde sig rifvor och begynte genomsöka
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tufvorna på hvardera sidan om den tili rian och
stora ladan gående vägen. I början funno bar-
nen endast några få bär, men då de kommo litet
längre bort tili en sved, vimlade det af mogna
bär, och alla barnen plockade i kapp.

East det var, hördes ett häftigtrop £rån Signe,
hvilken stod böjd i närheten af ett stenröse. Hon
begynte springa emot bröderna, hvilka, i sin tnr,
sprungo åt det hali, där hon värit.

En orm! ropade Signe, den hade så

när stungit mig i handen, då jagböjde mig ned
efter ett stort moget smultron.

Bröderna smögo sig försiktigt tili stenröset
och sågo där en liten grå orm, hvilken låg och so-
lade sig på en sten. Gossarne grepo hvar sin sten
och kastade dem emot ormens hufvud. Edvards
sten träffade först, men dödade icke ormen, hvil-
ken ondskefullt och hväsande höjde hufvudet.
Karls träffade däremot bättre, och sedän de sling-
rande rörelserna af kroppen upphört, förstodo
gossarne, att ormen var död.

Karl hämtade en lång käpp och hängde or-
men öfver den för att bära den hem och visa
den för fadern. Flickorna kommo båda för att
närmare få betrakta det numera oskadliga dju-
ret, och då barnen redan hade samlat ganska
myoket bär, vandrade de hemåt.

—

_
Pappa, ropade_ Karl tili fadern, hvilken
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stod på gården och talade med trädgårdsmästa-
xen, vi hafva slagit ihjäl en orm, månne det
inte är en huggorm?

Fadern gaf sin bekräftelse på att så var för-
hållandet, och gossarne förtäljde med stolhet när-

mare om sin bragd. Sedän äfven stalldrängen
och jungfrurna beskådat ormen och beundrat
gossarnes tapperhet, gräfde dessa en grop invid
•stallet och sänkte ned ormen däruti under lifligt
deltagande af systrarna. Smultronen kommo på
kvällsvardsbordet och smakade alla förträffligt.

8. Fiskarfärden.

Kara Greta, sade Erittä en afton tili hus-
jungfrun, om det är vackert väder i morgon,
så väck oss klockan fem, vi ämna fara ut och
afiska.

På aftonen samlades metmask i en söndrig
blomkruka, och man tog reda på, om metspöna
voro i ordning. Hvad det kostade på att stiga
upp så tidigt följande morgon! Ögonlocken kän-
des tunga som bly, men Edvard, hvilken alltid
brukade vara tidigast uppe, lämnade syskonen
iugen ro, innan hän fick dem på benen.

Au, hvad jag är sömnig, gäspade Hannes,
du kunde gärna hafva låtit mig sofva en liten

stund ännu.
Jultomtarnes irrfärder. 5
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Om inte jag hade dragit dig ur bädden r

.hade du aldrig fått vara med, sade Edvard, —■

var du glad, att jag bjälpte dig på benen, ocb
gräla icke.

Så fort barnen kömmit ut på sjön, glömde
de ali förtret. Solen stod redan högt på himme-

len, fåglarna kvittrade, och på sjön gingo små

krusiga vågor. De stannade vid en lummig udde
och begynte göra metspöna i ordning.

Usch, hvad det är obebagligt att träda
masken på kroken, sade Signe. Om du gör
det för mig, Edvard, så lofvar jag att plocka
dig en hei rifva smultron.

Nå, tag hit kroken då, eftersom du är så

pjåkig, svarade Edvard.
Hvad det var spännande att åse, kuru flötet

höjde och sänkte sig, då man bade napp.
Men drag då upp refven, ropade Hannes

tili Karl, du bar ju fisk på kroken.
Tyst, skräm inte fisken; man bör icke

draga upp refven för tidigt, svarade Karl.
Strax därefter sprattlade en glänsande abborre

i båtbottnen. Karl tog fram sin puukko och skar

fisken i nacken, så att den dog. Hän tyckte
icke om, att se den pinas. Så fyllde hän en

stäfva med vatten och lade fisken däruti.
Erittä var den andra i ordningeo, som drog

upp en abborre. Hennes ögon lyste af förtjus-



67

ning därvid. Barnen hade stor fisktur den mor-
gonen. Stäfvan var i det närmaste fylld af abbor-
rar, då det började regna ooh de med god fart
rodde bemåt. Fisken kokades tili frukosten ooh
smakade utmärkt.

9. Höbärgnlngen.

En morgon, vid frukosten, berätlade fadern
att det i dag skulle intagas torrbö på stora ängen
vid talludden, och frågade, om barnen ville gå

med honom dit. Det var väl en fråga! Burn
härligt att få göra kullerbyttor i höstackarna,
åka i skrinda tili ladorna ocb där klifva i nyss
bärgadt, doftande liö! det ville de nog alla. Man
gaf sig således i väg. Modern skulle komma
efter med kaffet, ty i dag skulle allt folket trak-
teras med kaffe och dopp. I väg bar det af för
ungdomen med räfsorna öfver axlarna. Fadern
blef långt efter. Då hän kom fram, voro barnen
redan i full fart med att räfsa hö tili stackarna.
Det var ett ypperligt höbärgningsväder. Fadern
gick förnöjd omkring och kände på det doftande
höet, hvilket var frodigt och väl torrt.

Nu kom skrindan, förspänd med två stora,
bruna hästar. Barnen hoppade upp i den. För-
tjusande roligt var det, då drängarne kastade hö
öfver dem, så att de ibland alldeles försvunno
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och måste arbeta sig ut ur den doftande göm-
man. De gjorde nytta med att trampa ned höet,
så att drängarne fingo fylla på ännu mera. Huru
roligt var det icke att åka tili den stora ladan,
sittande högt uppe på lasset, ooh att tumia om i
höet därstädes! Men det allra roligaste var na-
stan ändå att få köra den tomma skrindan till-
baka. Det fingo de alla göra i tur ooh ordning.
Och så ner tili ängen igen att räfsa.

Senare kom modern med två jungfrur, hvilka
buro en ofantlig kaffepanna. Kaffet dukades upp
på en med höga björkar bevuxen kulle, och dit
kom allt iolket för att få sig en väl behöflig
uppfriskning. Modern stod så trefiig och glad
midt i ringen, vänligt delande at kopparna tili
höger och vänster. Man tog en stunds hvila
från arbetet, och sedän börjades det åter med
förnyad ifver.

På aftonen var allt höet inbärgadt. Trötta
ooh varma återvände alla hemåt. Huru skönt
var det inte då att taga sig ett friskt bad i de
glittrande böljorna! På natten utbröt ett häf-
tigt åskväder. Barnen voro så glada, då fadern
morgonen därpå tackade dem för hjälpen och
sade, att hän var mycket nöjd öfver att höet
från hans bästa äng var väl inbärgadt, innan
regnet kom.
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10. Kusinernas besök.

Se där komma ju kusinerna! ropade Han-
nes, då kan en eftermiddag stod på gården ooh
lekte med Diana, deras stora, lurfviga kund.

Det blef stor glädje. Elsa ock Rolf fördes i
triumf in tili föräldrarne ooh därefter tili lek-
stugan, tili stallet, tili jordgubbslandet o. s. v.

Koro, så gå vi ock se på fölet, föreslog
Edvard.

Det voro alla med om. De vandrade tili
ängen, där Pärlans långbente son blef beundrad
från alla sidor. IJnder tiden berättade gossarne
om kuggormen, som de dödat. Eolf ville nöd-
vändigt se stallet, där de funnit ormen, ock kela
barnskaran begynte därför vandra ditåt. Då
körde de plötsligt bölandet af en tjur.

Aro korna ute? frågade Elsa. Jag är så
rädd för arga tjurar.

Ak, var nu icke sjåpig, sade Rolf, jag
skall nog skydda dig för alla odjur. De gingo
vidare och nådde incm kort stenröset.

Se där är stenen, där ormen låg och so-
lade sig, förtäljde Karl.

Alla trängdes omkring stenen ock inbillade
sig nästan, att de sågo ormen kräla där ånyo.
Då de återvände hemåt, körde de plötsligt ett
bnller från skogen invid. Ett käftigt bölande
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följde, och den stora bruna tjuren, barnens för-
skräckelse, visade sig ooh begynte förfölja dem.
Den förste, som tog tili benen, var Rolf. Hvar
och en tänkte: ”Rädde sig den, som kan”, och
sprungo ursinnigt mot grinden, som ej var långt
borta.

Elsa snafvade öfver en sten och blef litet
efter de öfriga. Tjuren var henne hack i häh
Hän ondgjordes ofantligt af hennes röda kläd-
ning. Elsas ångest var obeskrifiig, ty nu var
tjuren endast ett par steg bakom henne. Hon
hörde hans flåsande andedräkt och tyckte sig
redan kanna hans horn, då Edvard, som stod
bakom grinden ooh höll den halföppen för Elsa,
fick tag i henne, drog henne in och stängde
den midtför nosen på den ursinnige tjuren, hvil-
ken stod och bearbetade grinden med sinä långa,
hvassa horn.

Lilla Elsa skakade i alla lemmar och sjönk
utmattad ned i gräset. Rolf stod skamsen bred-
vid henne. Hän erinrade sig först nu sitt löfte
att skydda henne. De gingo alla hem, och då
fadern fick höra deras möte med tjuren omtalas,
hvilket värit närä att sluta illa nog, sände hän

ut drängarne att infånga honom ooh stänga in

honom i fähuset, där hän sedän hela sommaren
igenom fick stå ensam och grubbla öfver sitt
tillämnade dåd.
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På aftonen rodde Karl ooh Edvard hem sinä
gäster i deras egen nätta båt, Flickorna ooh
Hannes stodo på bryggan ocli viftade med kat-
tama så länge båten var i sikte.

11, Hvad hallonplockningen inbragte en
af de fem.

I morgon måsten I vara snälla ock hjälpa
tili att plocka kallon, sade modern en afton,

Trädgårdsmästaren skall fara in tili staden med
bären. Jag väcker er klockan sex, ock den, som
först får sitt mått fylldt, skall få den vackra
puukkoknifven, som ligger på kyllan i salen.

Alla voro i stor spänning. De undrade myoket,
kvem den lyoklige skulle blifva. Då modern
morgonen därpå väokte dem, var det ingen, som
blef liggande en minut längre. Edvard var den
förste nere vid bärbuskarna. Hän fick sitt mått
ock började genast plockningen. Snart infunno
sig äfven de öfriga. Ifvern var stor. Gossarne
slogo vad om, kvem som skulle få puukkoknifven.

Jag tror, att Edvard får den, sade Karl.
Ock jag är alldeles säker på, att det blir

Signe, ropade Edvard.
De båda gossarne slogo vad, ock Hannes var

den, som slog af.
Yadet gällde en stor ock stilig boll.
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Edvard plockade i början med stor flit, men
om en stund började hän prata med trädgårds-
mästaren om stadsresan, ooh hän blef myoket
snopen, då hän märkte, att Karls mått redan var
tili hälften fylldt, under det hans eget endast
kömmit tili fjärdedelen. Hannes kunde omöjligt
låta bli att allt emellanåt föra ett af de sköna,.
mogna hallonen tili sin lilla snåla mun, hvarför
hans mått icke innehöll mera än några få bar.

Erittä plockade emellanåt med ursinnig fart,
men så fick hon se en grann fjäril eller något
annat föremål, som väokte hennes uppmärksam-
het, och då glömde hon helt och hållet, hvad hon
baft för händer. Signe däremot plockade lugnt
och flitigt. Hennes små fingrar voro i ständig
rörelse.

Ah, hvad du har mycket bär redan, sade
Erittä, då hon kom tillbaka från en af sinä irr-
färder, och begynte därpå att plocka med förnyad
ifver.

Nu kom modern ner i trädgården för att
se tili arbetet. Den vackra knifven hängde vid
hennes gördel. Hon gick från den ena af bar-
nen tili den andra ooh såg ned i deras mått.
Ibland kasserade hon några bär, hvilka icke voro
riktigt mogna.

Hvem har mest bär, mamma? ropade
Edvard.
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Jag tror visst, att det är Signe, svarade
modern.

Ah, så brådtom nn alla fingo! Men huru de
än kappades, hände det dock, att Signes mått blef
först fylldt, ooh alla voro därför ense om, att det
var rättvist, att modern fäste den vackra knif-
ven, med slida af utskuret läder, vid hennes bälte.

Edvard hade således vunnit vadet, ooh Karl
var tvungen att be trädgårdsmästaren köpa en
boll i staden för hans räkning.

Ack, hvad du är lycklig! Signe, sade Erittä,
jag bar alltid önskat mig en puukko. Jag

måste försöka önska mig en tili julen, kanske
det bjälper.

Hallonen voro nu plockade, ooh barnen hjälpte
tili att bära dem ned tili ångbåten, där träd-
gårdsmästaten stod redo att afresa tili staden.
Frukosten smakade barnen förträffligt efter det
tidiga morgongöromålet.

12. Gossarnes bragder tili häst.

En morgon bad modern flickorna hjälpa
henne att rensa bär tili syltning. Gossarne gingo
tili stallet, ooh då de hörde, att bästarna just
akulle föras ut på bete, bådo de att få rida på två
af dem. De satte sig barbacka på hästryggarna,
ooh det bar af med god fart.
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Karl var en mycket oförvägen ryttare och
hade sökt ut åt sig en ung, yster käst, hvilken
oafbrntet dansade ooh svängde omkring med sin
lätta börda. Edvard hyste djup beundran för den
äldre broderns tapperhet att rida på det stora,
ståtliga djuret. Hän red bakom honom och följde
oafbrntet med ögonen broderns och hästens rö-
relser, ty hans egen var af den lugna sorien ooh
behöfde knappast någon tillsyn.

Då de tillryggalagt ett stycke väg, märkte
Edvard, att ”Blixten” började blifva orolig. Hän
svängde ståtligt svansen och försökte att nå ma-

gen med hofvarna. En broms hade stungit ho-
nom, ooh då insekten fortfarande svärmade om-
kring honom, blef hän alldeles ursinnig, stegrade
sig ett par gånger och satte sedän af i vildaste
fart. Karl höll sig tappert fast i Blixtens man

och försökte tilltala honom lugnt och smeksamt,
men Blixten hörde icke på honom, utan rusade
blindt öfver diket inåt skogen.

Edvard, hvilken åsett hela tilldragelsen, steg
hastigt af hästen, band honom vid ett träd och
begynte tili fots Mj a broderns spår. Slutligen
fann hän honom sanslös vid foten af ett träd.
Blixten var försvunnen. Karl hade ett stort sår
i hufvudet, hvarifrån blodet flöt. Edvard för-
sökte med tillhjälp af deras näsdukar hämma
blodfiödet.
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Medan hän sålunda pysslade om brodern,
öppnade denne ögonen ooh såg sig förvånad om-
kring. Hans första fråga gällde Blixten, men
om honom kunde Edvard naturligfcvis icke gifva
besked. Hän ledde brodern tili sin under tiden
betande häst, på hvilkens rygg båda gossarne
återvände tili hemmet.

Nu bar du väl fått nog af att rida, sade
syster Erittä tili Karl dagen därefter.

Nej, det bar jag visst icke, svarade Karl,
så snart såret är läkt, skall jag åter rida på

Blixten. Hän måste lära sig att icke blifva rädd
för sådana småsaker som en broms.

13. Flickornas besök hos lilla Greta.

Ser du, Erittä, sade Signe, då de båda
flickorna en afton böllo på att rensa sinä små
jordgubbstäppor, så mycket jordgubbar jag
bar. Jag bar tänkt att plocka dem åt den stackars
lilla Greta bos skomakarens. Hon sitter ju na-
stan hela dagen inne ocb skulle visst blifva myc-
ket glad däröfver.

Det vill jag också göra, sade Erittä,
vi skola gå dit tillsammans.

Flickorna plockade en bel skål full af sköna,
mogna jordgubbar ocb gingo med den tili sko-
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makarens, hvilka bodde i byn. icke långt från
deras hem.

Lilla Greta halflåg hela dagen i en för henne
tillverkad lifcen stol. Hennes bleka, tärda an-
lete talade om att hon, oaktadt ännu ett barn,
redan lidit mycket. Hon var lam i benen och
kunde icke såsom andra, lyckligare lottade barn,
leka och springa omkring i berg och backar.
Hennes sysselsättniugar bestodo därför endast i
läsning och handarbete. Ofta såg hon med läng-
tausfulla blickar ut genom fönstret ooh var så
lycklig, då far eller mor sköt hennes stol ut på
trappan eller under den vackra björken på gården,
Huru fröjdade hon sig icke då öfver solskenet,.
öfver grönskan omkring henne, ötver fågelsången
ooh blommorna, hvilka syntes på afstånd!

Då Signe och Erittä kommo gående, satt
Greta under björken och läste. Hon kände de
små flickorna, sedän de en gång besökt henne
tillsatnmans med sin mor, och blef mycket glad,.
då hon fick se dem.

Huru mår du i dag? frågade Erittä.
Tack, bra, svarade Greta, det är så

roligt att sitta ute.
Vi hafva plockat dig lit.et jordgubbar

från våra egna jordgubbsland, sade Signe och
räckte därvid fram skålen.

Lilla Greta blef mycket glad, Så mycket
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bar hade hon aldrig förr fått, och så rara bar
därtill. Sådana hade nog icke far och mor.

Smaka nu på dem, uppmanade henne
Erittä*.

Greta tog en stor jordgubbe och förde den
tili munnen.

Ack, så bra det smakar, sade hon, tu-
sen tack;jag skall gömma dem, så att mor får
se, huru vackra de aro, och äta dem tillsammans
med mig.

Flickorna voro så lyckliga öfver att de kun-
nat bereda den stackars lilla Greta denna glädje.
Signe frågade, om hon icke kunde göra något
för henne.

Jo, sade Greta, där borta växer så
vackra blommor. Dem skulle jag så gärna vilja
hafva.

Signe skyndade att plocka några af dem tili
den stackars sjuka. Flickorna satte sig ned hos
Greta och pratade med henne en stund, frågade
om hennes sysselsättningar och berättade, hvad
de själfva gjort, sedän de sist råkade henne. Greta
talade om, att hon tyckte mycket om att läsa.
Hon hade några böcker, men dem hade hon re-
dan läst liere gånger. Erittä lofvade då att lana
henne en mycket rolig bok, hvilken hon fått af
sin pappa tili julklapp. Lilla Gretas ögon strå-
lade af glädje vid detta löfte.
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Då flickorna gingo, räckte hon dem sin lilla
magra hand tili afsked, ooh tacksamheten lyste
ur hennes kloka blå ögon.

Ack, sade Erittä under hemvägen, burn
mycket roligare var det icke att gifva jordgub-
barne åt stackars lilla Greta, än det hade värit
att själf förtära dem.

14. Kräftfångsten.

En eftermiddag i medio af juli månad kom
Signe bärande några kräfthåfvar, hvilka hon ta-
git ned från vinden.

Erittä och jag ämna gå ner tili ån ooh
taga kräftor, sade lion tili gossarne, viljen I
komina med? Mamma säger, att tiden för för-
bud emot kräftfångst redan är förbi.

Åh. ja, hvarför inte, sade stora bror Karl,
i det att hän försökte se likgiltig ut, ty hän
tyckte just icke om, att det var syster Signe,
som först kömmit på den iden.

Emellertid lyokades flickorna äfven öfvertala
de andra bröderna att följa med. Man skaffade
sig korgar och bete från köket, och barnskaran
vandrade byvägen framåt tili den icke långt af-
lägsua ån.

Vid framkomsten fästades betena vid snören
i midten af håfvarna, och hvar och en af bar-
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nen utvalde åt sig en plats, där de nedsänkte sinä
håfvar. I början var fångsten ringa. Kräftorna
höllo sig djupt nere i bottnen af ån och sägo icke
de läckra köttstyckena. Småningom kom dock
en och annan af dem upp tili stranden, kröp för-
siktigt öfyer järnringen in i håfven och började
frossa af läckerheten så snålt, att de alls icke
märkte, att håfven långsamt lämnade åns botten
och höjdes tili vattenbrynet. Sedän kom efter
hand en massa kräftor flytande, och alla lato de
narra sig in i håfvarna.

Erittä och Hannes voro i början rädda att
taga kräftorna ur håfven, men för Signe och de
äldre bröderna gick det lätt nog. Småningom
lärde sig äfven de yngre att gripa kräftan öfver
ryggen och sålunda få den allägsnad från håfven.
Ibland ville dock kräftan alls icke släppa sitt
tag. Hon fasthöll sig med ali makt, knep med
klorna i maskorna af nätet och spjärnade af alla
krafter emot. Då måste barnen knäppa henne
på klorna för att få henne loss.

Stnndom blefvo kräftorna, medan de åto,
rädda för ett ljud eller något dylikt. Det var
då lustigt att åse, huru de baklänges kilade i
väg ut från håfven och försvunno i djupet.

Inom kort var en af korgarna tili hälften
fylld med stora präktiga kräftor. De små hade
fått gå tillbaka tili sinä bon.
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Barnen fäste nya beten vid håfvarna, ty
de förra hade ganska snart blifvit obrukbara,
ooh så fortsattes ånyo. Allra roligast var att
draga upp håfven, i synnerhet om man säg, att
den innehöll många kräftor.

Aftonen nalkades dock redan, ooh barnen be-
slöto därför att räkna kräftorna, innan de be-
gåfvo sig hemåt. De slogo ut innehållet af kor-
garna på den lilla bron, som var byggd öfver ån,
ooh stodo sedän alla med spändt intresse lutade
öfver kräftorna, medan Karl tog dem öfver ryg-
gen, en ooh en, ooh lade dem tillbaka i korgen,
under det att hän räknade dem. De voro två
hundru tjugu, ooh sedän barnen tömt de ännu
i vattnet kvarliggande håfvarna, fingo de antalet
kräftor upp tili två hundra trettiotvå. Då tyckte
de, att det kunde vara nog för denna gång. De
samlade sinä redskap ooh korgar ooh vandrade
hemåt i den mest upprymda sinnesstämning. En
del af kräftorna kokades tili kvällsvarden. Bar-
nen hade glädjen att se far ooh mor gladt öfver-
raskade, då de satte sig tili bords. Den andra
hälften af kräftorna kokades tili middagen da-
gen därpå.

15. Skördefesten.
Man hade nu hunnit början af augusti må-

nad. Det mesta af skörden var gjord, endast
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<den störstä åkern återstod äunu, och den skulle
skördas den sjunde augusti, ifall vädret blefve
lämpligt därför. Barnen väntade den dagen med
otålighet, ty den skulle sluta med en stor fest
för folket. Förberedelserna därtill gjordes flere
dagar i förväg. En jämn ängsplan, närä den
Stora åkern, var utsedd tili plats för festen. Där
ställdes i ordning täit för serveringen, och i kö-
ket bakades och bryggdes dagligen.

Barnen gjorde sig nyttiga, hvar de voro i
tillfälle därtill. Aftonen före festdagen var det
stor undran, huru väderleken skulle gestalta sig
för morgondagen.

Det blir nog vackert väder, sade Edvard,
solen går så klart ned.

Men där midt emot synes moln, invände
Karl, och det betyder ju regnväder eller åt-
minstone mulet.

Senare syntes stark rodnad på himmelen öfver
stället, där solen sjunkit, ooh nu blef det nya
•öfverlägguingar.

Stark rodnad betyder storm, sade Karl.
Men det kan också betyda värme, invände

Signe.
Spåmannen har två villkor. Den, som lef-

ver, får se, sade fadern.
Alla gingo tili sängs med en innerlig ön-

skan, att morgondagen skulle hedra sig med vac-
Jultomtarnes irrfärder. 6
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kert väder, ty i annat fall blefve ju festen in-
ställd.

Klookan fyra på morgonen vaknade Edvard.
Hans första tanke var att se efter, hurudant väd-
ret var. Ja minsann, var det icke vaekert. Ack
så roligt! tänkte hän och somnade åter.

Klookan sju hade moln begynt stiga upp på
himmelen. Barnen klädde sig i en ganska be-
dröflig sinnesstämning, men då det ringde tili
frukosten, voro alla moln borta, och man beredde-
sig med glädje att fira folkfesten. Stora korgar,.
innehållande matvaror, porsliner och dylikt, bn-
ros af gårdens jungfrur ned tili ängsplanen.

Barnen voro outtröttliga i att hjälpa tili, i
synnerhet fliokorna. Det dukades på långa bord,.
hvilka blifvit uppställda vid kanterna af gräs-
planen, på det att dansplatsen icke måtte blifva
för mycket upptagen. Borden fylldes med pors-
liner och matvaror. I taiten voro uppradade
koppar och glas för kaffe och svagdricka. Se-
nare på aftonen kördes tili platsen en tuuna fylld
med det skönaste svagdricka, bryggdt uppe vid
herrgården. Tälten voro prydda med små flag-
gor och vimplar. Det hela tog sig riktigt ståt-
ligt ut.

Barnens mor var den ledande handen vid
allt det, sora gjordes. Tili festen voro inbjudna.
alla gårdens torpare och statkarlar med hustrur
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och barn ooh naturligtvis allt gårdsfolket. Äfven
Elsa och Rolf voro bjudna. De anlände redan
tili middagen och voro mycket intresserade af
det, som komma akulle. Yädret var fortfarande
vackert och stämningen rounter.

Klockan fem slutades arbetet den dageu.
Eolket gick att putsa sig för festen, som skulle
begynna klockan sex. Då alla voro samlade
uppe vid gården, kom husbondeu ut på trap-
pan och bad dem ställa upp sig i par, och
så vandrade alla ned tili ängsplanen med två
byspelmän i spetsen. Alla bjödos att gå fram
tili borden och taga för sig af välfägnaden, hvil-
ken var mycket god och riklig.

Man satte sig sedän i grupper i gräset, och
stämningen, som i början var något högtidlig,
blef småningom gladare. Tili sist hördes från
alla håll endast munterhet och glada skratt. Då
man hvilat en stund, stämde spelmänuen upp en
munter polska, och ungdomen var ej sen att be-
gynna den, i dess tycke, trefligaste delen af festen.

Det var en vacker syn, då de unga, friska
gossarne och flickorna svängde om i gröngräset.
De gamle sutto och sågo på, erinrande sig sin egen
ungdom och samtalande om årets skörd, om sinä
barn och dylikt. Senare begynte ungdomen leka
ringlekar, hvaruti äfven en del af de äldre del-
togo. Någon af sällskapet tog upp en sång, alla
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de öfriga stämdo in, ooh så kom leken i gång.
Detta var, i vara små vänners tycke, det roliga-
ste af alltsammans. Emellan dansarna ooh le-
karna gick man tili taiten ooh tog för sig af
läckerheterna. Festen varade ända tili långt fram
på natten. Koligt hade alla, både unga ooh
gamla, ooh ännu länge efteråt talade man om
den lyokade skördefesten på herrgården.

16. Regnvädersdagen.

Ack, så tråkigt det är i dag, sade Erittä
en morgon, då regnet strömmade ned i floder,

hvad skola vi göra i dag?
Hon tog en bok ooh satte sig att läsa, men

boken var icke underhållande nog. Hon tröttnade
därför snart, gäspade grundligt ooh sträckte på
armarna.

Då hörde hon från gossarues mm ett gladt
skratt. Hon sprang genast dit för att få veta
orsaken tili deras munterhet. Karl ooh Edvard
.sutto vid bordet ooh hade papper ooh pennor
framför sig.

Hvad gören I? frågade Erittä.
Yi sätta ihop charader, svarade Edvard.

Detta var Erittä mycket intresserad af. Hon
ropade tili Signe att komma med, ooh sedän sutto
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de alla, timme efler timme, sysselsatta med att
uttänka och sätta ihop charader och räkneupp-
gifter, livilka de beslöto att skicka in tili "Syl-
via” på hösten.

Därefter begynte gossarne se igenom sinä
herbarier och ordna och förbättra det, som ännu
felades däri. Flickorna beslöto, oaktadt regnet,
att begifva sig tili lekstugan. Signe tog ordent-
ligt på sig regnkappan, men den lifliga Erittä
gaf sig icke tid därtill. Hon svepte blott in sig
i sin mammas stora schal, så att endast näsan
ooh ögonen stucko fram därur, och de begåfvo
sig springande ned tili lekstugan. Där ställde
de tili stortvätt för dockorna, och då detta var
gjordt, sydde de kläder åt dem.

Sålunda förfiöt dagen hastigt. På kvällen
klarnade det, så att flickorna fingo hänga ut
docktvätten tili torkning. Det var då dubbelt
roligt att åter vara ute i den af regnet uppfri-
skade naturen.

Barnen gingo ned tili stranden, tömde vatt-
net ur båten och rodde ut på den lugna, bläa
viken, där skymningen redan bredde ut sinä
dunkla vingar och månen, som steg upp öfver
skogsbrynet, kastade en bred, glittrande strimma
öfver vattnet.

Ack, huru härligt är det inte i afton, sade
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Signe, ooh huru myoket älskar jag icke det
kära Finland! Jag kan icke förstå, att människor
hafva hjärta att öfvergifva sitt land ooh flytta
tili ett annat. Om jag blott snart blefve full-
vuxen ooh kunde göra något för mitt älskade
fosterland!

Ja, du bar rätt, sade Karl, ty att få
arbeta för fosterlandet, hvar ocb en efter sin för-
måga och kallelse, skall väl gifva den största till-
fredsställelse, då man hunnit tili mogen ålder.
Låtom oss tili dess anstränga alla vara krafter
ooh flitigt arbeta för att blifva värdiga att tjäna
det dyra fosterlandet. len allvarligare stämning
än vanligt rodde barnen tillbaka tili hemmet.

17. Sista tiden af vistelsen på landet.

I medio och slutet af augusti tillbragte man
en stor del af dagen i trädgården. Bären voro
mogna, och äpple-, päron- och plommonträden
dignade under sin rika börda af frukt, hvilken
redan i slutet af augusti tili en del var fullt mo-
gen. Det smakade bra att få äta frukt, så myc-
ket man ville.

Ibland kommo kusinerna på besök. De voro
gärna behjälpliga med att plundra bärbuskarna
och plooka upp de mognaste af de fallna fruk-
terua.
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Man började nu på allvar tanka på, att skol-
tiden snart åter var inne; endast några få dagar
återstodo. Dagen före den, då afresan skedde,
gingo barnen ännu en gång tili sin lilla hydda
i skogen. Björkarnas löf bade redan begynt
gulna. De fallna bladen betäckte bord ooh bän-
kar i byddan. Barnen påminde sig med glädje
•alla de trefliga stnnder, de tillbragt där, ooh före-
■ställde sig, burn roligt det skulle blifva att näst-
kommande sommar åter uppsöka och iordning-
ställa denna deras omtyckta lekplats. Där bemma
togos kappsäckar oob koffertar ned frånvinden;
det packades och stökades öfver allt. Ifrån lek-

■stugan i trädgården buros alla saker in, ocb en
•del af dem nedpackades.

På morgonen dagen därefter skedde upp-
brottet. Ledsamt var det att säga farväl tili det
kara Lönnkulla, men barnen tyckte tillika, att
■det nu kunde vara nog af nöjen, ooh gladde sig
åt att åter få begynna arbetet i skolan och träffa
kamraterna efter den långa skilsmässan under
■sommaren.

Vid ångbåtens afgång stod trädgårdsmästa-
rens Lisa tillika med några andra barn på stran-
den ocb viftade farväl med battarna. Yåra vän-
ner viftade tillbaka och kastade ännu en sista
blick på boningsbuset, innan ångbåten vek om-
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Jsring udden, bvilken skymde anblickeu a£ deras
sommarhem. Nu akulle arbete oeh allvar åter
begynna. Sinnena upptogos af tanken därpå r
Hiedan ångbåten bastigt klöf vågorua, ocb slut-
ligen lade den tili vid kajen i deras födelse-
stad.



Hättvisans oeh sanningens segei*.

Oskulden satfc inspärrad i en mörk, usel fän-
gelsehåla. Mabten stod vakt vid ingången med
ett blaukt draget svärd i handen.

Rättvisan, hvilken förr haft mj cket att säga
vid dylika tillfällen, hade kömmit ur modet. Man
hade sändt den i landsflykt, ty det var alltför
besvärligt att hafva den hemma.

Ingen vågade taga oskulden i försvar, ty
maktens starka arm med det dragna svärdet var
mycket lång; den nådde vidt och bredt kring
nejden. Oskulden hade lidit och led fortfarande
grymma kval. Man hade beröfvat den alla fri-
ooh rättigheter, vänner ooh egendom, sköflat dess
lycba och slutligen inneslutit den i det dystra
fängelse, där den fortfarande försmäktade.

Hvad hade den då gjort? Ah, ingenting,
men man tålde den icke, emedan den var myc-
bet bättre och ädlare än andra.
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Sanningen såg allt detta med sorg. Fler-
faldiga gånger yttrade den sig tili oskuldens för-
mån, men ingen lyssnade därtill. Då den aldrig
upphörde med sinä besvärliga påståenden, beslöt
man att sända äfven den i landsflykt.

Nu bade man då ändtligen ro för alla in-
blandningar. Makten sträckte sin väldiga arm i
allt vidare kretsar, ooh allting böjde sig för den-
samma.

Men då sanning ooh rättvisa icke mera rådde,
blef världen ond. Den starkare förtryckte den sva-
gare. Man Ijög ooh bedrog, när man så önskade.
I oskuldens håla insattes allt flere olyckliga. Snart
var den öfverfylld af försmäktande, under mak-

tens välde suckande människor.
Slutligen randades den dag, då allt var in-

svept i mörker ooh ondska. Då begynte de af
folket hvilka ännu raindes, hurudant tillståndet
värit under sanningens ooh rättvisans därvaro,
att önska dem tillbaka. Men kuru skulle man
kuuna förmå dem att återvända? Man kände
icke deras vistelseort, ooh äfven om man känt
den, var det icke troligt, att de skulle vilja åter-
vända tili det eländiga samhället.

Man rådfrågade makten, men där fick man
ingen hjälp. Makten ansåg, att den allena för-
stod, hvad som var nödvändigt för framåtskri-
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dandet, och tålde icke någon inblandning af obe-
höriga.

Då beslöt man, makten ovetande, att ut-
sända bud för att om möjligt taga reda på san-
ningens och rättvisans vistelseort. Sändebuden
ålades att, ifall de funne de saknade, i bevekande
ordalag bedja dem att återvända. De klokaste och
företagsammaste utvaldes för denna mission. De
gåfvo sig af, åtföljda af allas välönskningar.

Långa och besvärliga voro de utskickades
irrfärder. Stundom svek dem hoppet att någon-
sin träffa de eftersökta. Slutligen blef dock de-
ras ihärdighet belönad. De förlorade återfunnos,
och efter många öfvertaluingar lato de slutligen
förmå sig att återvända. I triumf blefvo de nu
återförda tili sitt forna hemvist.

Makten kunde alls ioke finna sig i sannin-
gens och rättvisans återkomst. Den stretade
och strätvade med stor uthållighet för bibehål-
landet af sitt vacklande välde. Slutligen måste
den dock gifva vika. Rättvisan öfvertog maktens
öfvergifna tron och skref tillika med sanningen
uya lagar för folket. Oskulden blef frigifven ur
fängelset, och lycka, glädje och ro återvände snart
tili det återupprättade samhället.



Samtalet vid aftonlampan.

Det var en vinterafton i februari månad.
Ute bläste nordanvinden skarp, ooh snön föll i
stora flockar från den dunkelgrå himmelen. Lille
Karl satt i sin mors varma rum ooh läste vid
lampans sken en berättelsebok, under det att
modern sysslade med ett handarbete. Läxorna
för morgondagen hade Karl redan gjort undan,
ooh hän kunde därför i lugn ooh ro njuta af
den underhållande boken.

Lange satt hän sålunda ooh vände blad efter
blad. Plötsligt såg hän upp nr boken.

Mamma, sade hän, kunna små gossar
göra något för fosterlandet?

Ja, mitt barn, det kunna de, svarade mo-
dern.

På hvad sätt, mamma? frågade lille Karl.
Jo, min gosse, återtog modern, om

de allvarligt göra sig möda att blifva lydiga, ar-
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betssamma och goda barn, om de hjälpa sinä
föräldrar och lärare i deras sträfvanden för bar-
nens uppfostran och utveckling, då göra de, hvad
de kunna för att i framtiden blifva dugande män,
hvilka skola arbeta för fosterlandets väl, och
börja sålunda arbetet redan nu, ehuru det nog
tili en början är ganska ringa.

Kunna de då icke göra någonting vidare
för fosterlandet, mamma?

Jo, de kunna genom ett godt föredöme
inverka på yngre syskon och kamrater och på
sådana stackars barn, hvilka icke, såsom de, aro
i tillfälle att åtnjuta vård och undervisning af
goda föräldrar och lärare. Och framför allt
de kunna älska det dyra fosterlandet. Om de
göra det redan som barn, huru skall icke då foster-
landskärleken växa och utveeklas tillika mod
dem själfva, så att den slutligen skall förmå dem
tili att vid mogen ålder göra allt för det land,
som fostrat dem.

Vid dessa den älskade moderns ord lyste
Karls ögon af hänförelse. Hän slog armarna
kring hennes hals och utropade:

Så vill jag då arbeta ännu flitigare än
förr. Jag vill uppbjuda alla minä krafter för
att blifva en god son och lärjunge, och sedän

måtte den dagen snart randas, då jag blir mau
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och får arbeta, såsom pappa gör det, för vårt

älskade fosterland!
Det är rätt, min gosse, sade modern,

och kom tillika ihåg att vara tacksam, för att du
bar det så bra, för att du icke, såsom så många

andra barn, måste lida hunger, köld och brist,
icke alleuast på kläder och föda, utan därjämte
på kärlek, uppfostran och undervisning.

Då jag blir stor, skall jag bygga en skola
för fattiga barn, återtog Karl. Där skola de få
lära sig allt, hvad de behöfva för att blifva nyttiga
och goda människor.

Gör det, mitt barn, sade modern, då
kommer du att bidraga tili många människors
lycka.

Karl tog nu boken, sade god natt tili mo-

dern och begaf sig tili sängs. Hän lag länge
vaken och tänkte öfver hvad modern sagt ho-
moin. Då hän var den äldste af syskonen, för-
stod hän genom samtalet med modern, att hän
borde vara dem ett exempel i godt uppförande.
Innan hän insomnade, bad hän en varm bön, att
Gud skulle hjälpa honom att blifva sådan, som hän
önskade.



Handen oeh kätten.

Hund och katt
grälade en dag besatfc.
Kisse var sä stygg, krökte bara rygg
och lät borsten stå,
hörde icke på,
hvad herr Hund att säga hade,
Hän sig då på marken lade,
lurade ett tag
uppå Kisse svag,
tog ett språng och utan sans
bet sig fast yid Kisses svans,
började också att kröka rygg.
Månne Prisse då var mindre stygg?

Kisse jamar tili,
fräser, spottar, vill
klorua trycka in i hundens päls,
men ej vågar, tänker därför: Präls
den sig kan nu flinkt ur hundens våld
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annars är man då helt säkerfc såld;
rycker undan svansen, ger sig af,
ifrigt följd af hunden, som i traf
Springer efter. Kisse gömmer sig
nnder byggningen, så snabb och vig.

Hnnden söker följa Kisse,
men för stor är nog vår Prisse,
står helt flat där utanför,
vet ej, hvad lian göra bör.

Kisse smiter ut från husets andra sida
kilar sen i yäg utöfver fälten vida.

'f



Häfven oeh orren.

Att räfven är listig, det vet enhvar,
och upptåg han gjoit nog i ali' sin dar
Jag kan ock berätta
en saga om detta:
Herr Miokel var ute på jakt i skog,
och byte hän fann där mer än nog;
men icke allt duger,
ty hungern ej suger
■så häftigt den stunden,
Med ripan i munden
herr Eäf låter blicken kring nejden gå,
•den spanar ett bättre byte än så.

Bland rimfrostens glitter
i trädet där sitter
en orre så läcker,
med skapnad så smäcker.
Han torde nog blifva en härlig stek,
och Mickel nu börjar en lustig lek.

Jultomtarnes irrfärder. 7



98

Tili trädet hän smyger så lätt på tå

och ställer sig där att se uppå,
hur orren så sorglös där uppe sitter.
Hän då utaf längtan tili offret spritter.
”Herr Orre”, hän säger, ”hör upp med din blund,
jag vill med dig språka, kom ned på en stund!*
Men orren misstänker
herr Mickel och sänker
ned blicken föraktligt.
Hän vänder sig makligt
och blundar så ljufligt ännu en gång.
Då börjar herr Mickel en annan sång.

Med illistig min hän säger så

"Kom ned, och en godbit jag ger dig då.’?

Och orren ej tänker
då för sig, men sänker
sig neder tili räfven,

Nu darren och bäfven,
ty orren har sofvit sin sista blund,
och räfven åt upp honom strax på stund-.



Prinsessan Tuberosa oeh den under*
hara amuletten.

Det var en gång en liten prinsessa, sora
bette Tuberosa. Hennes fader var en mäktig
konung, ooh millioner människor lydde bans min-
sta vink. Många stora städer och skepp tillbörde
honom, men iugenting i världen var honom så
kärt som bans enda lilla dotter, hvilken var mo-
derlös sedän några år. Då Tuberosa riktade de tro-
fasta blå ögonen på sin fader ocb bad honom om
något, hade ban mycket svårt att få en vägran
öfver läpparna.

På bofvet fanns en stor mängd bofberrar
och bofdamer. En ibland dem, fru Barbara, var
mycket elak. Hon hatade en af prinsessans upp-
vaktande damer, fru Cecilia, därför att fru Ceci-
lia var vackrare ocb mera omtyckt vid bofvet
än bon själf. För att skaffa fru Cecilia ur vä-
gen ville bon tvinga en gammal trollkvinna att
tillreda en dryck, hvilken skulle försänka fru
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Cecilia i så djup sönm, att bon aldrig mera skulle
vakna därur.

Trollkvinnan vägrade dock bestämdt att till-
reda drycken. Däröfver ble£ fru Barbara så ond,
att bon inför kungen, utan orsak, anklagade
kvinnan att genom trolldom bafva gjort många
människor olyckliga. Kungen, hyilken trodde,
att anklagelsen var sann, sammankallade det
stora rådet, hvilket, efter länga öfverläggningar,
dömde kvinnan att brännas på bål.

Detta fick den lilla prinsessan veta, ooh då
bon kände trollkvinnan ocb visste, att anklagel-
sen var osann, blef bon alldeles utom sig, stör-
tade in i sin kunglige faders arbetsrum, kastade
sig för bans fötter ocb besvor bonom, under
strida tårar, att omintetgöra den grymma domen.
Då lofvade kungen benne bögtidligt, att intet
ondt skulle vederfaras den gamla, ocb prinsessan
skyndade glad ocb lycklig tili trollkvinnan för
att delgifva benne kungens beslut.

Tili tack för denna välgärning skänkte troll-
kvinnan sin räddarinna en konstigt arbetad amu-
lett. Denna amulett bade den ovanliga egen-
skapen, att om ägaren, då hän var i fara, lade
banden på den ocb uttalade orden: "Min dyrbara
amulett, gör mig liten”, krympte ban ibop tili
två centimeters storlek. Sade ban däremot: ”Min
dyrbara amulett, gör mig stor”, så växte ban
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inom ett ögonblick tili tio meters höjd. Ville
ägaren återfå sin vanliga läugd, behöfde hän
blott säga: "Min dyrbara amulett, återgif mig min
vanliga skapnad.” Yar en annan person i fara
jämte ägaren, kunde hän, genom att taga denne
vid handen, komma honom att undergå samma
förvandling som hän själf.

Prinsessan sknlle dag ooh natt bära amu-
letten på ett hand kring haisen och icke under
några villkor lämna den ifrån sig.

Emellertid hade fru Barbara, i anledning af
att trollkvinnan undgick hennes hämnd, fattats
af ett häftigt hat tili Tuberosa. Hon lurade
jämt på ett tillfälle att blifva ensam med prin-
sessan för att göra henne något ondt. Men den
lilla Tuberosa var, då hon gick ut, nastan alltid
åtföljd af en eller flere personer, och därför var
det naturligtvis svårt att komma åt henne.

En vacker solskensdag hade prinsessan gått
ut i den stora kungliga parken för att plocka
blommor tillsammans med sin vän och uppfost-
rarinna, fru Kunigunda, hvilken hon höll myc-
ket af. Den elaka fru Barbara följde dem på
afstånd med lurande blickar. Då de plockat en
mängd blommor, stannade de vid en damm i
parken, och Tuberosa bad, att hennes vän skulle
gå tili slottet för att hämta garn att binda kran-
sar och buketter med. Under tiden satte sig
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prinsessan med sinä blommor invid dammen ooh
begynte ordna dem.

Då fru Kunigunda gått, närmade sig emeller-
tid fru Barbara från andra sidan, med batfulla
blickar betraktande det stackars hjälplösa barnefc.
Bon hade nämligen i sinnet att störta prinses-
san i vattnet och döda benne.

Då prinsessan såg fru Barbara komma, blef
hon mycket rädd, ty bon kände bennes elaka
sinnelag, men i detsamma ihågkom bon den dyr-
bara gåfva, bon fått af trollkvinnan. Hon lade
bastigt banden på bröstet, där amuletten lag för-
varad, ocb utalade orden:

Min dyrbara amulett, gör mig liten. I
ett nu kände bon, att bon krympte ibop tili en
getings storlek, ocb bon gömde sig skyndsamt i
den största af blommorna.

Då fru Barbara kom tili stället, stannade
bon belt förvånad ocb utbrast:

Hvart i ali världen tog flickungen vägen?
Hon kikade med vredgade blickar åt alla

båll, men kun de naturligtvis icke upptäcka den
tili oigenkännligbet förminskade prinsessan. Då
knöt hon näfvarna ocb vandrade i vredesmod
därifrån, ty bon fruktade med rätta, att fru Ku-
nigunda snart skulle återvända. Den lilla Tube-
rosa satt belt tyst och stilla inne i blomman, tills
bon såg sin beskyddarinna komma. Då fru Ku-
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nigunda ropade henne vid namn, hörde hon en

myckefc späd stämma säga:
Här är jag. Fru Kunigunda såg sig för-

undrad omkring, men i detsamma kröp prinses-
san ur blomman, lade handen på bröstet ocb sade:

Min dyrbara amulett, återgif mig min
vanliga skapnad, ooh i samma ögonblick sfcod
prinsessan skrattande framför den häpua bof-
■damen.

Prinsessan berättade nu, under tysthetslöffce,
om amulettens egenskaper ooh om den fara, hon
just nyss genom den undgått, ocb fru Kuni-
gunda beslöt att aldrig mera lämna sin skydds-
ling ensam.

Prinsessan Tuberosa ville alltid mycket gärna
vara med, då boffolket red ut för att jaga. Hon
hade sin egen lilla ridbäst, bvilken bon hvarje
dag besökte i stallet, ocb bvilken åt bröd ocb
socker ur bennes band.

En afton på bösten börde prinsessan af sin
kammarjungfru, att ett stort sällskap dagen därpå
på morgonen skulle begifva sig ut för att jaga
räf. Prinsessan bad sin fader att få följa med
ooh fick äfven bans löfte därtill. Morgonen där-
■efter, då bon vaknade, var bela slottet redan i
rörelse, ocb då bon kom ut på den stora slotts-
trappan, förde ridknekten just fram bennes rid-
bäst. Prinsessan svängde sig ledigt upp i sadeln,
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oeli det ståtliga följet red ut genom slottsporten
ooh öfver det vida fältet tili skogen.

Det var en härlig dag. Himmelen var så
hög, luften så frisk, ooh skogen doftade af lif
ooh grönska. Alla njöto i fulla drag af den upp-
lifvande ridten. Suart fann man spår afräf, ooh
inom några timmar satte flere stackars Micklar
lifvet tili.

Men hungern begynte småningom infinna
sig. Några holiakejer sändes i förväg att upp-
söka en lämplig plats för rasten. Vid en grön
kulle sutto alla af, ooh hästarna bundos vid nära-
stående träd. Betjäningen begynte nu ur mat-
korgarnas innebåll göra i ordning en god ooh
välbehöflig frukost.

Under tiden gick prinsessan med frn Kuni-
gunda ett styoke inåt skogen för att plocka bär.
Men de bade icke hunnit långt, innan de hörde
ett starkt brummande. De sågo upp från bär-
plockningen och blefvo myeket förskräekta, då
en stor björn kom spatserande emot dem. Björ-
nen kom emellertid allt närmare och höjde just
tassen för att slå tili prinsessan, då hon hastigt
grep sin följeslagerska vid handen, lade den le-
diga handen på bröstet och mumlade:

Min dyrbara amulett, gör oss stora.
I samma ögonblick hörde man ett frasande

ljud, liknande det, då tvenne raketer i bredd
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skjuta upp i luften, ooh där stodo två ofantliga
kvinnor ooh glodde på nalle raed ögon, stora
som mindre jordglober. Nalle blef så förbluffad
ooh kände sig så kuslig tili mods vid denna syn,
att hän fann för godt att vända vidundren ryg-
gen ooh luffa hemåt på alla fyra, det fortaste
hän förmådde.

Då hän försvunnit, lade prinsessan ånyo
handen på amnletten ooh sade:

Min dyrbara amulett, återgif oss yår van-
liga skapnad, ooh där stodo våra vänner åter

oskadda ooh skrattade godt åt äfventyret. De
uppsökte naturligtvis genast sitt sällskap ooh
berättade, att de sett en stor björn, utan att dock
förråda hemligheten med amnletten. Nalle flck
sota för sitt tillämuade dåd, ty hofherrarne upp-
sökte honom, ooh några välriktade spjutstygn
fällde honom tili marken, ooh hän blef i triumf
hemförd tili slottet.

Bmellertid hade fru Barbaras kammarjung-
fru, hvilken var lika elak som hon sj älf, en dag,
då fru Kunigunda var inne hos prinsessan, lyss-
nat vid dörren tili deras samtal och sålunda lärt
kanna den dyrbara amulettens egenskaper. Gralla
berättade därom för sin matmor, ooh fru Barbara
befallde henne då att försöka stjäla amuletten.

Galla lurade därefter jämt på ett tillfälle
därtill. Då Tuberosa en dag för ett ögonblick
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blifvit lämnad ensam med sin lilla hund Kvick,
med hvilken hon lekte på en gräsplan strax in-
vid slottet, tyckte kammarjungfrun, att tillfället
var passande, ocli hon närmade sig därför be-
slutsamt den lilla prinsessan, Men prinsessan,
hvilken frnktade henne lika mycket som hennes
matmor, lade, då hon såg den elaka kvinnan
homma, hastigt handen påamulefcten ooh hviskade:

Min dyrbara amulett, gör mig liten.
Då prinsessan fått sin önskan uppfylld, äm-

nade hon just krypa bakom ett tjockt grässtrå,
då kammarjungfrun lyftade henne från marken,
ställde henne på handen ooh beröfvade den stac-
kars lilla prinsessan hennes dyrbaraste skatt. Se-
dän lämnade kammarjungfrun henne ensam i grä-
set ooh skyndade därifrån.

Den lilla hunden, som märkte, att hans lek-
kamrat försvunnit, stod tili en början med sänkt
hufvud och funderade på saken, därefter sprang
lian upp tili slottet, uppsökte fru Kunigundas
rum ooh ställde sig ynkligt gnällande utanför
dörren. Fru Kunigunda, hvilken genast förstod,
att någonting ledsamt händt hennes kara lilla
prinsessa, begaf sig jämte några tjänare ut att
söka henne. Efter mycket letande fann man
henne slutligen i gräset, liten som en geting och
bittert gråtande.

Kungen blef alldeles utom sig, då hän såg
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sin dotter sålunda förändrad. Fru Kunigunda
berättade för honom, huru saken tillgått, och lian
visste icke bättre råd än att stänga in sin dotter
i glasskåp och låta bevaka henne natt och dag,
för att ingenting ondt skulle hända henne. I
glasskåpet insattes gräs och blommor, små möb-
ler förfärdigades för prinsessans räkning af nöt-
skal, och hennes föda bestod af honung och mjölk.

Fru Barbara och hennes medbrottsling hade
emellertid begifvit sig ur landet. Kungen skic-
kade ut folk åt alla väderstreek för att söka
dem, gripa och föra dem tillbaka.

Flere gånger om dagen gick den gamle,
sorgsne kungen tili sin dotters rum, tog henne
ut ur glasskåpet, satte henne på lillfingret och
talade smeksamma ord tili henne. Hän bad henne
att icke gråta, men försöka att vara glad och
förhoppningsfull. Hans folk skulle nog linna
de elaka tjufvarne, och prinsessan skulle få sin
amulett tillbaka.

Prinsessan tröstade sig ganska snart. Hon
lekte i sin nya bostad från morgon tili kväll,
kallade grässtråna träd, blommorna buskar och
flugor och myggor fåglar. Hon dansade, sjöng
och var glad, som om ingenting hade händt. Men
kungen blef allt mera bekymrad, ty den ena
skaran efter den andra af de utskickade koni till-
baka utan att hafva funnit flyktingarne.
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En dag, då kungen satt i sitt arbetsrum, för-
sänkt i sorgsna tankar, kom en page och an-
mälde, att en kvinna önskade tala med kungen.

Hvad vill hon? frågade kungen.
Det säger hon icke tili någon annan än

tili Ers Maj estät, svarade pagen.
Bed henne komma in, befallde kungen.

En gamma! krokig och gråhårig gumma in-
trädde och stannade vid dörren. Kungen tili-
sade henne att komma närmare och frågade, hvad
hon ville. Kvinnan berättade, att det var hon,
som en gång blifvit dömd att brännas å bål, och
att hon af tacksamhet mot prinsessan Tuberosa,
hvilken räddat hennes lif, nu i gengäld ville
hjälpa henne att återfå sin förlorade amulett.
Kungen borde samma dag på aitonen taga sin
dotter med och fara tili gummans stuga. Där
skulle de få amuletten tillbaka, och prinsessan
skulle sålunda återfå sin naturliga storlek.

Då det blef mörkt lade kungen sin lilla dot-
ter på bomull i en glasdosa, hvars lock var för-
sedt med små hål, för att prinsessan skulle kunna
andas obehindradt, och så åkte de i sin stora, för-
gyllda vagn, med de svarta frustande hästarna,
tili trollkvinnans bostad, under det att kungen
själf hela tiden höll dösän i handen.

Då kungen inträdde i stugan, stod trollkvin-
nan invid spiseln och rörde i en stor gryta, ur
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hvilken välluktande ångor uppstego. Stugan upp-
lystes klart af lågorna under grytan, hvilka fram-
kallade fantastiska skuggor öfver väggar, golf
och tak.

Yaren välkomna tili min ringa bostad,
sade den gamla, i det att kon lyfte fram en gam-
ma! trästol åt kungen. Ilon gick därefter åter
tili sin plats vid grytan och begynte mumla
obegripliga crd, röra hufvudet i takt och svänga
ena armen, under det hon med den andra ifrigt
rörde om i den ofantliga järngrytan.

Hm, mumlade hon, fru Barbara är
mycket långt borta, men hon skall snart vara här.

Kungen hade tagit prinsessan ur äsken. Hon
satt på hans lillfinger, och de följde båda troll-
kvinnans minsta rörelse med stor spänning. Om
en stund hörde de en röst, hvilken både kungen
och prinsessan igenkände såsom fru Barbaras.

Hvarför plågar du mig så mycket? fra-
gade rösten.

För att tvinga dig att återgifva amuletten,
hvilken du stulit af prinsessan Tuberosa, sva-
rade trollkvinnan.

Men det vill jag icke, sade rösten.
Då måste jag plåga dig dubbelt meraf

återtog den gamla.
Hon höjde nu ena armen öfver hufvudet

och talade några häftiga, obegripliga ord. Inom
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några minuter hörde kungen och hans dotter
ett hest skri, och fru Barbaras röst sade:

Så tag då amuletten, jag kan icke ut-
härda dessa plågor en minut längre.

I detsamma klingade det i bottnen af gry-

tan, och trollkvinnan uppfångade med den stora
slefven ett rundt föremål, hvilket icke var något
annat än prinsessans förlorade och begråtna amu-
lett. Trollkvinnan räckte den tili prinsessan,,
hvilken uppgaf ett glädjerop och genast uttalade
orden:

Min dyrbara amulett, återgif mig min van-
liga skapnad!

Och där stod hon nu åter fullkomligt lik sig
och varmt omfamnad af sin kunglige fader. Kun*
gen tackade trollkvinnan hjärtligt för återfåen-
det af sitt älskade barn och gaf henne en stor
börs fylld med guldmynt. Trollkvinnan frågade,.
om majestätet önskade, att den elaka hofdamen.
skulle straflas ännu hårdare, men då prinsessan
icke ville det, fick fru Barbara nåd, med det för-
behåll, att hon aldrig mera skulle få återvända.
tili hemlandet.

Kungen och prinsessan åkte lyokliga och
nöjda tillbaka tili slottet och blefvo emottagna
med hurrarop ooh allehanda glädjebetygelser, ty
prinsessan var myoket älskad af hög och låg. Af
alla de glada var dock prinsessans bästa van, fru.
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Kuuigunda, den gladaste, ty hon hade sörjt myc-
ket öfver Tuberosas förvandling.

Stora fester höllos i flere dagars tid öfver-
allt i hela riket. De största ooh grannaste höllos
dock på det kungliga slottet, där den lilla prin-
sessan var föremålet för allas hyllning. Där gafs
teaterföreställningar, baletter, konserter ooh stora
baler. Prinsessan var tvungen att visa sig på
alla dessa tillställningar, ehuru hon under hela
tiden längtade tili sinä lekar ute i det fria.

Alit emellanåt smog hon sig vid fru Kuni-
gnndas hand ut i parken, följd af den lilla kloka
hunden, hvilken ju var den första, som saknade
prinsessan, då hon lag förtrollad i gräset. Där
ute, med det blå himlahvalfvet öfver hufvudet,
bland blommor ooh örter kände sig den lilla
prinsessan så lycklig, ooh det var, så läuge fest-
ligheterna pågiugo, alitid med en djup suck hon
åter beträdde slottets höga, ståtliga trappor.

Fru Kunigunda var äfven senare fortfarande
i mors ställe för prinsessan Tuberosa, hvilken
alltid lydde ooh älskade henue, som om hon värit
hennes egen mor.

Yid användandet af den dyrbara amuletten
blef prinsessan sedermera försiktigare, ooh otaliga
gånger räddade den henne ur faror ooh svårigheter.

Om fru Barbara ooh hennes kammarjungfru
hörde man aldrig någonting vidare.
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Födelsedagen.

Har du kömmit ihäg, att det om torsdag
i nasta vecka är mammas födelsedag? frågade
Elsa sin syster Ingeborg en morgon, under det
hon drog kämmen genom sitt yfviga, bruna hår
•ooh begynte fläta det.

Ja, svarade Ingeborg, hvilken just dök
upp ur det friska vattnet i tvättfatet, jag min-
nes det nog, men hvad skola vi hitta på för att
hra den dagen? Nå ja, vi kunde ju brodera en
brickduk åt mamma; jag tror, hon skulle blifva
glad däröfver. De gamla äro ju något illa med-
farna, eller kuru?

Ja, det kunde vi ju göra, återtog Elsa,
men jag tycker, att det icke är nog. Yi äro

ju redan så stora, att vi kunde hitta på något
annat dessutom. Den som kunde skrifva. en vac-
ker dikt, men det blir nog för svårt för oss.

Kanske Adolf skulle kuuna hjälpa oss.
Hän brukar ju ibland försöka sig på att skrifva

Jultomtarnes irrfärder. 8
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vers, föreslog Ingeborg. Ooh så kunde vi ju
sjunga för mamma på morgonen ooh öfverlämna
tili henne verserna jämte blommor och de gåfvor,,
vi förfärdigat.

Ja, det vore visst ioke så dumt, sade-
Elsa, men frukosttimmen är ju redan inne,.
låtom oss därför gå ner.

Augustimorgonen var bärlig. Luften var klar
ooh molnfri, solen strålade på den mörkblå him-
melen, och. björkarna vid stranden speglade sinä
lummiga kronor i den lugna insjön. Det inbju-
dande frukostbordet stod redan dukadt på ve-
randan. Modern kom ut, glad och vänlig som
alltid, ocli alla barnen samlades kring henne för
att få en kyss ooh ett vänligt ord. Afven med
fadern växlades ett hjärtligt god morgon, ooh
alla satte sig tili bords och förtärde sin frukost
med strykande matlust.

Kommen ut i löfsalen, syskon, sade Elsa,,
då modern efter frukosten gått tili sinä morgon-
göromål, vi vilja öfverlägga om, huru mam-
mas födelsedag bör firas. Detta voro alla barnen
med om, ty de höllo mycket af sin mor och
hade gärna gått genom elden, om de därigenom
kunnat göra henne glädje.

I den svala syrenbersån hölls råd, och alla
de små hjärnorua ansträngde sig tili det yttersta
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för att hitta på något, som riktigt skulle fägna
deras kara mamma.

Kanske kunde vi få tili stånd en liten
födelsedagsdikt, om du, bror Gustaf, och ni, flic-
kor, viljen hjälpa tili därmed, sade Adolf.

Gustaf sprang efter papper och pennor, och
alla fyra barnen gjorde, vid det runda bordet i
löfsalen, sitt bästa med att forma ord och me-
ningar tili ett födelsedagskväde, uti hvilket na-
turligtvis borde finnas både rim och reson. Efter
mycket funderande och många omskrifningar
lag ändtligen följande dikt färdigskrifven fram-
för dem:

Kara lilla mamma, du
är en skön och ståtlig fru;
men hvad mycket bättre är,
du är god, o moder kär!

God och vänlig, snäll och blid,
ställer du för oss alltid,
att vi godt i hemmet trifvas,
hindrar oss att gräla, kifvas,
hjälper ock med läxan, när
svår och krånglig denna är.

Du är allt vår bästa vän;
vi dig älska mera än
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annat allt på denna jorden,
tag emot af oss de orden.

Dyra moder, yi nu dig
önska, att på lifyets stig
du må vandra lugn ooh lycklig,
aldrig nå’nsin bli olycklig.

Yi dig icke skola göra
sorg, blott glädje, alltid höra
på ditt ord och älska dig,
så långt lifvet sträcker sig.

Lange lefve, du vår mor!
I vara hjärtan alltid bor
kärlek tili dig, därför högt
vi ditt lof att sjunga sökt.

Nu var det svåraste gjordt, och. barnen be-
gynte öfverlägga, på hvilket sätt dikten skulle
framföras tili modern, och hvad de vidare skulle
göra för att värdigt hra födelsedagen. De kommo
öfverens om att på morgonen stiga tidigt upp
och kläda verandan i festskrud med gröna kransar
och blommor. På samma sätt borde äfven bor-
det prydas, på hvilket födelsedagsgåfvorna skulle
trona. Därefter skulle de bakom sängkammar-
dörren sjunga nägra fosterländska sånger, ty de
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visste nog, att dessa sånger voro modern de ka-
rasta. Ooh då modern kom ut på verandan,
skulle Adolf stiga fram ooh läsa upp verserna.

Emellertid skulle flickorna brodera brick-
duken, såsom de ämnat. Adolf skulle skära ut
en fotografiram ooh Gustaf en pappersknif för
modern. Barnen talade under dagens lopp med
fadern om sinä planer, hvilka Lan gillade ooh
för hvilkas utförande hän gaf dem både goda
råd ooh penningar. Alla barnen gladde sig myc-
ket vid tanken på den blifvande festdagen, icke
minst därför, att föräldrarna lofvat, att de skulle
få bjuda alla sinä bekanta på dans denna dag på
eftermiddagen.

Spänningen blef allt större, ju längre det led.
Den sista natten kunde barnen knappast sofva,
så glada ooh förväntansfulla voro de. Alla stego
upp klockan fem, klädde sig skyndsamt ooh gingo
tili verket.

Eedan dagen förut hade kransarna blifvit
bundna med tillhjälp af deras gamla vän ooh
sköterska Lena, hvilken äfven nu på morgonen
var deras trogna bjälp ooh rådgifverska. Alit
gick efter önskan, ooh då tiden var inne att
väcka modern med sång, var verandan i det när-
maste färdig ooh tog sig mycket bra ut.

Barnen gingo på tå tili sängkammareu ocb
stämde utanför dörren upp ”Suomis sång". Därpå
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sjöngo de: ”Jag gungar på högsta grenen” ooh.
tili sist ”Yasa-marschen'’. De hörde, att far ooh
mor samtalade därinne ooh att modern tillropade
dem ett vänligt tack, men de stannade icke längre,
utan skyndade att lägga sista handen vid veran-
dans prydande.

Då far ooh mor kommo ut arm i arm, stod
Adolf så högtidlig med dikten i handen ooh be-
gynte uppläsningen däraf. Modern blef stående
i dörren ooh lyssnade mod tårar i ögonen tili
de kara baruens tankar ooh känslor. Hon tog
dem alla hjärtligt i famn. Öfver den festklädda
verandan ooh det blomsterprydda bordet, med
de vackra, välkomua gåfvorna, blef hon äfven
mycket glad, ooh nya omfamningar följde.

En stor, präktig klippkrans af jungfruLottas
välkända tillverkmng, en sookerkaka, pepparka-
kor ooh andra rariteter funnos på frakostbordet.
Att allt detta hade en strykande åtgång, är väl
knappast nödigt att omtala.

Under dagens lopp hjälpte barnen tili att
ställa i ordning för eftermiddagen, då ju deras
små vänner skulle komma. Eadern hade på den
stora gräsplanen i trädgården låtit uppföra ett
dansgolf. Rundt omkring detta fästos kulörta
lyktor vid ståltrådar. Tvenne spelmän från sock-
nen skulle utföra dansmusiken, ooh kvällsvarden
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skulle dukas på verandan, där äfven kulörta lyk-
tor upphängdes.

Yid femtiden på eftermiddagen begynte de
små gästerna anlända. Först dracks det kaffe i
syrenbersån, med skönt färskt hvetebröd, socker-
kaka ooh småbröd därtill. Sedän foro alla ut på
sjön i flere för detta ändamål i ordning gjorda
foåtar. Gossarne rodde, ooh i hvarje båt rådde
muntert skratt ooh glam. Inom kort voro de
alla långt ute på den blåa insjön, där de små
krusiga vågorna slogo upp mot båtens sidor.
Himmelen var så hög ooh dunkel, solen strålade
i ali sin prakt. Hon begynte dock redan luta
mot nedgången ooh. skulle snart försvinna vid
horisonten. De af barnen, som hade sångröst,
stämde allt emellanåt upp en sång, hvilken Ijöd
långt ut öfver nejden.

Under färden mötte de spelmännen, hvilka,
då de sågo barnen komma, spelade upp en mun-
ter polska. Nu var det icke längre tid att dröja
ute på sjön, ty benen begynte röra sig i dans-
takt. Båtarna roddes därför med god fart till-
■baka tili hemmet.

Då barnskaran kom tågande uppför strand-
■siuttningen, voro spelmännen redan på sin plats,
ooh dansen begynte genast. Alla hade mycket
roligt. Gossarne bjödo upp utan att tröttna, ooh
flickorna gladde sig åt att få dansa, så mycket
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de ville. Nastan efter hvarje dans bjöds det på-
något godt, än limonad, än te med godt bröd,
än glass eller något annat.

Då det begynte skymma, tändes de kulörta
lyktorna af barnen själfva. Alla gossarne täf-
lade om att £å göra det. Dubbelt roligt var det
att åter begynna dansen under det magiska ske-
net af lyktorna. Einglekarna kommo nu i turen
ooh dansades med lif ooh lust. Kvällsvarden åts
under muntert glam på verandan. Den goda
modern, som aldrig hade tid att tanka på sig
själf, gick omkring med ett vänligt ord för hvar
ooh en ooh. såg tili, att alla fingo del af allt det
goda, som serverades.

Efter kvällsvarden dansades det ännu en
timme. Sedän vandrade alla en stnnd på träd-
gårdens gångar för att svalka sig före hemfär-
den, bvilken skedde dels i båtar, dels i åkdon,
medan fullmånen lyste som en stor, gul lykta på
den dunkla himmelen. Så roligt som denna afton
hade man säilän haft, ooh ännu länge efteråt ta-
lades det om den lifvade dansen hos våra små
vänner.



Jultomtapnes Märdep.

Julnatten var inne. Det var kalit, och stjär-
norna tindrade på det dunkla himlahvalfvet. Må-

nen lyste så lugn och klar ooh tittade genom
fönstret in tili månget hem, där alla nu sofvo, men
där nyss lif och glädje rådt bland gamla och unga.

Vid midnattstid begynte jultomtarne samla
sig tili sin vanliga vandring, den de sedän år-
hundraden bruka företaga under julnatten. Några
af dem hade, tidigare på aftonen, åtföljt julgub-
ben ooh hjälpt honom att draga hans tunga lass,
lastadt med julklappar tili stora och små.

Då kälken slutligen var tora, hade de hjälp-
samma tomtarne säilät sig tili de öfriga, ooh nu
voro alla färdiga att begynna vandringen, ut-
styrda, som de voro, i grå blusar och röda topp-
mössor, hvilka lyste i månskenet, då de hastade
åstad tätt i hälarna på hvarandra. Låtom oss
nu heratta ora några af de besök, de gjorde un-
der julnatten.

Först kommo de tili ett stort hus, där en
lycklig familj bodde, och smögo sakta upp för
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trapporna. I salen sfcod julgranen, tomtarne sågo
den mycket väl i månskenet. Den tyngdes af
äpplen, karameller, russin, mandel, granna stjär-
nor, glitter m. m. På stolar ooh bord voro jul-
klappar utbredda. Där fanns dookor, hästar,
trumpeter, böcker ooh för resten alli, hvad ett
barnahjärta kan önska sig tili julen.

Tomtarne gingo in i barnkammaren. Där
lag lilla Elsa med sin nya docka tryckt intill
sig. Hon smålog i sömnen, ty hon drömde, att
dockan kunde tala ooh att hon berättade för Elsa
om alla länder, hon rest igenom, innan hon ham-
nat i Elsas födelsestad. I sängen bredvid lag El-
saa lilla syster Tyra med händerna knäppta tili
bön, såsom hon insomnat.

Hvad de aro sota, hviskade en af tom-
tarne, i det att hän sakta vidrörde Elsas kind.
Men då vaknade barnet, gnuggade ögonen ooh.
begynte ropa på sin mamma, hvilken skyndade
in från sängkammaren. Tomtarne tassade då af
med god fart; de ville icke blifva sedda, blott se.
I förbifarten sågo de i en tredje säng en liten
gosse, hvilken med den knubbiga handen hårdt
omslöt sin käraste jnlklapp, en lång trumpet, i
hvilken hän flitigt blåste, innan hän iusomuade,
och med hvilken hän säkert skulle väcka syst-
rarna på julmorgonen.

Nu gingo tomtarne in i huset bredvid. Sakta
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smögo de uppför trapporna ooh kommo tili ett
rum, där en liten gosse låg sjuk i stark feber,
Modern vakade vid hans bädd, lyssnande tili kans
andedräkt, bytte om ispåsarna på det stackars lilla
sjuka hufvudet ooh. satt sedän oroligt invän-
tande morgonen, då läkaren skulle infinna sig
för att efterse den lilles tillstånd. Några lek-
saker, kvilka gossen fått tili julklapp, stodo på
nattduksbordet bredvid honom. Hän kade dock
på själfva julaftonen värit så sjnk, att kan icke
orkat leka med dem. Tomtarne stodo vid dör-
ren, ängsligt tittande öfver kvarandras axlar,
ock smögo sedän ljudiöst därifrån för att icke
störa den sjukes sömn.

Därefter skyndade de tili nasta gata ook
kommo in i ett mm, där en fattig familj bodde.
Där lågo far, mor oek barn försänkta i djup
sömn. En af gossarne kade bredvid sig en trä-
häst, kvilken kans far förfärdigat åt konom, ock
en af de små flickoina låg ock köli ena armen
troget omkring en lappdocka, som äldsta syster
sytt åt kenne tili julaftonen. Äfven dessa barn
logo under sömnen; de drömde nog lika vackra
drömmar som de rika barnen.

Under sinävandringar kommo tomtarne äfven
tili kungens gård. De smögo uppför den ståt-
liga, breda trappan ock inträdde i kungens vackra
sofgemak. Där sof kungen de rättfärdiges lugna
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sömn i sin stora, präktiga säng med de förgyllda
lejonen på sängstolparna. Hän hade gifvit de
fattiga en stor summa penningar tili julen ooh
trodde sig därigenom hafva gjort alla lyckliga.

Tomtarne smögo sakta omkring, kände på det
mjuka sidentäcket ooh de tunga sidendraperierna,
hvilka omgåfvo den kungliga sofplatsen, ooh så
gingo de på tå ut igen för att ej väcka kungen.
Nu kommo de in i den yngsta prinsessans sof-
rum. Där låg den näpna lilla prinsessan med
näsan intryekt i kudden, alldeles såsom andra
barn bruka; skillnaden var endasf den, att hon
låg på ejderdun ooh var omgifven af siden ooh
förgyllningar. Borta vid fönstret satt en hofdam
för att vaka öfver prinsessans sömn, men hon
hade själf blifvit öfverväldigad af sömnen ooh
sof nu ganska godt. Då tomtarne kommo in i
rummet, öppnade hon ena ögat, tittade åt sängen
tili ooh undrade, hvad det var som fladdrade så
rödt i nattlampans sken.

Ah, det är väl prinsessans lillaröda siden-
klädning, tänkte hon ooh slöt åter ögat.

Tomtarne beundrade den lilla prinsessans
vackra julklappar, en massa leksaker, hvilka lågo
på ett marmorbord med förgyllda fötter, ooh så
trippade de af igen nedför trapporna ooh ut i
månskenet.

Nu gå vi tili förste ministern, sade den af
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dem, som brukade gå i spetsen för tåget. De
kommo snart tili ett stort palats, nastan lika rikt
utstyrdt som kungens slott. 1 ett vackert ooh.
präktigt inredt rnm lag ministern sömnlös i sin
stora, bekväma säng. Hän öfverlade, kuru hän
skulle kanna förmå kangen att gå in på en sak,
som hän iifligt önskade. Ministern visste nog, att
det hän ville ioke var öfverensstämmande med
det rätta, men hän intalade sig, att det i fram-
tiden skulle lända riket tili lycka och framgång.

Tomtarne ställde sig omkring sängen och läste
hans tankar, ty det kanna tomtar göra. De run-
kade på sinä små kloka hufvuden, så att de röda
mössorna vaggade af och an. Ministern blef så
trött af att se dessa rörelser, hvilka hän trodde
att uattlampans sken åstadkom, att hän slatligen
insomnade. Då gick en af tomtarne fram tili
sängen, lade ett linger på hans panna ooh mum-
lade: Gå icke ifrån det rättas väg och öfver-
tala icke heller kangen att göra det. Bättre är
för ett folk att lida och försaka under utöfvan-
det af rätt och sanning än att lefva i öfverflöd
under syndens ok.

Ministern sköt undan tomtens finger. Hän
drömde visst, att en fluga satt sig på hans panna.
Huruvida hän, då hän vaknade, kom ihåg, hvad
tomten tillsagt honom, och handlade därefter, för-
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mäler ej historian, men låtom oss hoppas, att hän
gjorde det.

Tomtarne började nu kauna sig hungriga.
I staden var det icke nnmera såsom förr sed att
på julaftonen ställa ut gröt tili tomtarne. En-
dast på landet iakttogs ännu det gamla bruket.
De skyndade därför ut genom en af stadspor-
tarna ocb kommo inom kort tili en af de för-
mögnaste socknarna i landet.

I den rike nämndemannens gård, hvilken de
först besökte, hade man glömt att ställa ut grö-
ten. Tomtarne blefvo så förbittrade däröfver,
att de vid bortgåendet kastade småsten mot väg-
gen utanför rummet, där nämndemannen lag ooh
sof, med nattmössan neddragen öfver öronen.
Nämndemannen for förskräckt upp ur sömnen,
trodde, att hän hört pistolsmällar, sprang tili
fönstret i bara nattskjortan ooh tittade ut. Hau
tyckte, att någonting rödt fladdrade i månskenetr
men kunde omöjligt se, hvad det var, ooh då hän
icke kunde upptäeka någon mänsklig varelse i
närheten, begaf hau sig, tämligen lugnad, åter
tili sängs.

Tomtarne tassade nu i väg tili en bondgård,
där de förr ätit sin julgröt, kommo in i stugan
och tittade på gammelfar och mor, hvilka lågo
i sin sötaste sömn. Gammelfar snarkade väldigt,
mor stötte honom ibland i sidan för att få honom
att tystna, ty snarkandet störde hennes sömn.
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Hvad månne det är, som höres tässä i
alla knutar; hör du det icke, far? frågade mor.

Ah, det är väl kätten, svarade far, half-
sofvande.

Nej, kare gubben min, hän kan det icke
vara, jag stängde in honom i går afton i skrub-
ben, för att hän skulle fånga råttorna, hvilka
husera där, återtog mor.

Då är det kanske jultomtarne; bar du
ställt ut gröten åt dem, mor?

—-Ja, nog ställde jag ut den i farstun i går
kväll, svarade mor.

Nå, så låt mig då sofva i fred, kära guru-
ina, brummade bonden, vände sig på andra orat
ooh började åter snarka.

Mor lugnade sig småningom ooh somnade
äfven hon.

Tomtarne smögo ut i farstun, sökte upp gröt-
fatet vid skenet af månens strålar, hvilka spar-
samt folio in genom springorna i dörren, satte
sig i ring kring den aptitliga julgröten och.be-
gynte begärligt slefva i sig den. Hvad den sma-
kade bra efter de låuga vandringarna!

Snart var fatet torut. Tomtarne slickade
sig förnöjda om munnen. De hade gärna velat
hafva mera, men då ingen tillgång därtill fanns,
begåfvo de sig ut och gingo hvar och en tili sitt.



Sommaren 1892,

Ute regnade det, ösregnade, dagar ooh nätter
igenom. Märmiskor ooh djur fröso under hela
sommaren 1892. Naturen var grå ooh dyster,
ooh fåglarna kvittrade så sorgset i skogen, där
de med ruggiga fjädrar sutto hopkrupna i sinä
bon. Blott någon gång, då solen för en stund
syntes, vågade de sig nt för att skaffa ungarna

föda. Det var så uppfriskande att då höra de
älskliga bevingade varelsernas jublande sånger.

En morgon rann solen upp så klar ooh strå-
lande. Under takåsen af det vackra bonings-
huset ute i skärgården hade ett svalpar byggt
bo. Yid den klara soluppgången kvittrade de
gladt sin morgonhälsning tili kamraterna under
takåsen af ett mindre hus i närheten.

Svalmor låg i boet, skyddande med de långa
mjuka vingarna de nyss ur äggen utkrupna
ungarna. Svalfar var ute ooh kom allt emellan-
åt flygande med en stor insekt i näbben. Där
var hän nu åter. Insekten sprattlade ooh för-
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sökte att komma lös, men svalan knep då fa-
stare om den med näbben. Svalmor tog insek-
ten och begynte mata ungarna, hvilka ifrigt öpp-
nade de stora gapen och täflade om att sträcka
fram halsarna för att först få en del af und-
fägnadeu.

Ack, suckade svalfar, den, som ändå
finge flyga söderut, här är ju så kalit och. ruskigt,
oaktadt sommaren redan kömmit.

Haf tålamod, kvittrade makan tili svar,
nngarna äro ja så små, de kumia ännu icke

på länge följa med.
Far llög åter ut och var snart tillbaka med

en ny insekt.
Här hafven I en riktigt stor en, sade

hän, —• jag fångade den där borta under den
vackra lönnen; delen den nu jämt, så att hvar
och en får sin lott däraf.

Ja, sade mor, men hämta nu äfven litet
torr halm och fjädrar tili boet. Det har ju åter
regnat in, och ungarna frysa.

Strax, sade far, och åter var hän borta.
Mor låg tåligt kvar, ehuru äfven hon nog

gärna hade velat sträcka ut vingarna. Ungarna
måste ju värmas och skyddas för oväder och
skadedjur. Alit emellanåt kvittrade hon smått
för att väcka de andra i närheten boende sva-
lornas uppmärksamhet. Där var far åter. I näb-

Jwltomtarnes irrfärder. 9
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ben bar ban litet laalm ooh några fjädrar, hvilka
hän tagit från hönsgården.

Det är för litet, kvittrade svalmor,
du måste hämta dubbelt så mycket; ooh åter yar

far borta.
När bli vi så stora, att vi få flyga ur boet?

kvittrade ungarna.
Inte ännu på länge, svarade modern,

först måste erä vingar växa mycket längre, och
många, många insekter måsten I ännu förtära,
innan I fån försöka att flyga på egen hand.

Åter kom svalfar flygande.
Se där hämtar jag dig nu allt, hvad jag

kunnat Anna, sade hän. Nu begynte föräldrarna
bädda och stöka i boet. Ungarna tyckte, att det
var tråkigt att blifva störda. De skreko och
flaxade med de små outvecklade vingarna.

Varen stilla nu, sade modern, strax är
här i ordning. Sedän kunnen I somna och hafva.
det varmt och godt.

Men den minsta ungen skrek blott värre.
Då räokte svalmamma honom ett insekthufvnd
att tysta munnen med. Inom kort var boet i
ordning. Far, mor och ungar kröpo tili ro för
att följande morgon åter vakna tili lif oeh arbete..

En dag kommo två små barn, Bengt och
Ulla, hand i hand ut från huset, under hvars tak
svalorna byggt bo.
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Titta, Ulla, sade Bengt, där uppe un-
der takåsen är ett fågelbo.

Ja, jag ser, sade Ulla, det är visst sva-
lor. Hvad de aro nätta! Ser du ungarna, som
sticka ut hufvudena ur boet?

Barnen skyndade in för att bedja sin mamma
komma ut och se på de smä sota djuren. Då
modern stod på gården med dem, frågade Bengt,
om ban ej finge klifva upp på stegen ooh taga
en unge ur boet för att närmare få betrakta den.

Nej, min gosse, sade modern, det får
du icke. Föräldrarna tåla inte, att man rör vid
deras bo. Om man gör det, förstöra de det helt
och hållet eller kasta ner ungarna, hvilka i så
fall dö.

Bengt var en snäll gosse, hän ville ioke göra
något djur illa. Barnen nöjde sig med att dag-
ligen på afstånd betrakta fågelboet, följa med
ungarnas utveokling och höra de muntra sånger,
svalorna uppstämde, då vädret var vackert.

Dagarna gingo; ungarna flögo snart ur boet
och försökte vingarna på egen hand.

Kom och se, Bengt, ropade Ulla en dag
tili brodern, hvilken kastade boll på gården,
nu är boet tomt, icke en enda unge är kvar.

Bengt skyndade tili systern. I detsamma
sågo de en af ungarna komma flygande. Strax
därefter kommo äfven de öfriga och slutligen
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far och mor, hvilka nu fritt ooh obehindradt
kunde röra sig ute. Barnen klappade händerna
af förtjusning, då de sågo de små ungarnas lätta,
behändiga rörelser. De passade därefter dag-
ligen på att få se deras öfningar i flygkonsten.

Hösten nalkades emellertid. Svalorna stö-
kade ooh ordnade för flyttningen tili sydligare
länder. En vacker dag fingo barnen se en mängd
af dem på väg mot söderu.

Så härligt att åter fritt få sträcka ut vin-
garna! jublade svalfar.

Ja visst, kvittrade makan, men skönt
var det nog också i det Ingna hemmet under
takåsen i vårt kara Finland.



Historien om lille Hans.
Lille Hans hade förlorat sinäföräldrar, då hän

var endast tre år gammal. Hän hade ioke något
minne af dem. En aflägsen släkting hade, efter
föräldrarnas död, tagit honom hem tili sig. Hos
henne hade gossen fortfarande tak öfver hufvu-
det, men mycken vård fiok hän ioke. Ofta raa-
ste hän gå hungrig tili sängs, ooh hårda ord fick
hän höra för den minsta förseelse.

Hans gick klädd i en liten urvuxen och ut-
sliten rock med hål på armbågarna, en gammal
mössa utan skärm och ett par af "mosters” gamla
kängor, hvilka naturligtvis voro mycket för stora
åt honom, så att spetsarna svängde uppåt. Sa-
dan var lille Hans’ dräkt, men det brydde hän
sig ioke om. Hän kunde ju icke bära bättre
kläder, än hän ägde.

G-lad och munter var hän för det mesta, om
blott fostermodern icke allt för mycket förbitt-
rade hans tillvaro. Hon grälade nämligenjämt
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på honom, klagade öfver, att Hans kostade kenue
så xnycket penningar, och var utom sig, då gos-
sen kom kem ook bad att £å något att äta.

Da äter som en varg, snäste kon, du

sknlle gå nt ock tigga, såsom andra fattiga barn
göra. Då skulle du åtminstone göra någon nytta.

Men lille Hans kunde omöjligt besluta sig
för att gå från gård tili gård ooh tigga sitt lifs-
uppekälle. Mången kväll låg kan yaken på sin
usla bädd ock grät bittra tårar öfver fostermo-
derns kårdket. Hän längtade att blifva så stor,
att kan kunde begynna arbeta ock sålunda själf
förtjäna sitt bröd.

Lille Hans’ kunskaper voro icke stora. En-
dast några få stunder kade fostermodern upp-
offrat för att lära konom att stafva. Men gossen
kade mycket lätt för att lära. Hän satt ofta
ensam ock stafvade ikop orden, ock sålunda
lärde kan sig att läsa kjälpligt. Hade kan af en

kamrat fått låna en bok, satt kan ock slukade
dess innekåll, tills den var genomläst, utan att
bry sig om någonting annat. Det, som likväl
mest roade konom, var att försöka med pennan
på papperet afbilda djur, raänniskor, växter ock
för resten allt, kvad kan såg.

En gäng, då fostermodern stod vid spiseln
ock rörde i gröten, med en duk knuten om pan-

nan, så att snibbarna stodo ut bakom, ritade
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Hans af henne. Då bilden var färdig, uppgaf
Hans ett undertryekt skratt, ty likheten var
slående, men blef mycket hapen ooh ref ögon-
blickligen sönder teokningen, då fostermodern
kom fram tili honom med slefven i handen.

Hvad gör du där? snäste hon, sitter
och kluddar ned papper! Tag genast ämbaret
och gå och hämta mig vatten.

Hans tog ämbaret och skyndade ut. Det
sönderrifna papperet kastade hän bort och var
glad att hafva kömmit så lätt undan den gången.
Emellertid växte Hans upp tili en duktig gosse.
Fostermodern började tanka på att sätta honom
i lära hos nägon handtverkare.

En dag stod Hans invid ett plank, i närhe-
ten af ett nybygge, sysselsatt med att på en pap-
perslapp, som hän funnit på gatan, rita af en
häst och en kärra, hvilken man som bäst lastade
med tegel. Då kände hän ett vänligt slag på
axeln.

Hvad gör du, min gosse? sade någon tili
honom.

Hans såg upp. En äldre, fryntlig herre stod
lutad öfver ritningen, hvilken hän betraktade
med vänligt intresse.

Åh, jag försöker bara rita af hästen ooh
kärran, svarade Hans.

Den gamle herrn, hvilken var konstnär, fat-



136

tade intresse för den hurtige gossen. Hän frä-
gade, hvar Hansbodde och hvems gosse hän var,

Hans berättade i få ord sin historia. Då konst-
nären hörde, att Hans, ehuru redan stora gossen,
icke besökt någon skola, tyckte hän, att det var
synd om bonom, och följde med honom hem
tili fostermodern. Sedän den gamle herrn en
stund samtalat med henne, följde Hans med
sin nyförvärfyade van, hvilken lofvat att taga
honom hem tili sig på försök. Om Hans skulle
uppföra sig väl, finge hän stanna för alltid hos
konstnären, i annat fall skulle hän återvända tili
sitt förra hemvist.

Fostermodern stod i dörren och neg, då de
tillsammans gingo bort, Hon önskade ingenting
högre än att blifva af med gossen.

Den gamle konstnären bodde alldeles ensam
i en stor våning, där ett af de många rummen
nu inreddes för hans skyddsling. Det var hans
mening att gifva Hans en god och vårdad upp-
fostran. I fall hän skulle visa verkliga anlag
för målning, ville människovännen låta honom
lära alit, hvad en blifvande konstnär måste kanna
tili för att komma framåt. Nu började för Hans
ett alldeles nytt lif. Hän fick tillfredsställa sin
stora lust för vetande, och ingen snäste honom,
om hän var hungrig eller om hän kluddade ned
huru mycket papper som helst. Tvärtom upp-



137

muntrades hän i hvarje, äfyen i det minsta för-
sök att teckna. Hän fick besöka en utmärkt
läroanstalt, oeh då hans vetgirighet var stor,
gjorde hän ständiga framsteg ooh fick vid ter-
xninens slut mycket goda vitsord, äfveusom beröm
för godt uppförande.

Långt ifrån att vilja skilja sig vid sin skydds-
ling, beslöt gossens beskyddare att behålla honom
hos sig för alltid och gifva honom saama upp-
fostran, som hän skulle hafva gifvit sin egen son,
i fall hän haft någon.

Under det att Hans besökte läroverket, ut-
vecklades hän småningom tili en flitig, lydig och
hurtig gosse, afhållen af lärare och kamrater.
Skulle någon tvist kamraterna emellan afgöras,
stod Hans alltid på dens sida, som hade rätt, och
som hän var stor och stark, hade kamraterna
respekt för honom, men höllo tillika af honom
för hans pålitlighets och vänfasthets skull.

I lekar och upptäg var Hans alltid gärna
med. Då gossarne om vintern, under fristun-
derna, hade snöbollskrig på skolgården, var Hans
ofta den, som anförde leken. I brottning hade
hän i synnerhet stor respekt med sig, ty hän.
var spänstig och vig sora fä. Gräl och kif tyckte
hän dock ieke om. Ofta var det hän, sora med-
lade emellan kamraterna, då de af en eller an-
nan anledning kömmit i lufven på hvarandra.
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En gång hade en af gossarne i öfverdåd
sparkat omkull en snöbollspelare, hvilken en an-
nan gosse uppfört. Då den förorättade, som
hade ett mycket uppbrusande lynne, fick erfara
detta, rusade hän på kamraten ooh gaf honom i
hettan en duktig örfil, så att kinden färgades
eldröd. Den sålunda öfverfallne ämnade gifva
igen, hvad hän fått, men Hans, som åsett händel-
sen, hindrade honom därifrån. Genom hans för-
medling blefvo gossarne slutligen försonade.

Hans var mycket god vän med en af kam-
raterna, hvilken var liten tili växten, men myc-
ket begåfvad. De större gossarne ville i allmän-
het gärna kujonera de mindre. Erik, Hans’ gode
vän, kunde dock vara trygg, ty om hän blef
öfverfallen utan orsak, hade ban i Hans en tro-
gen beskyddare.

En mycket stor, men i klassen lat gosse, vid
namn Otto, hade fattat agg tili Erik, emedan
den senare ofta i hans ställe, i klassen, värit i
tillfälle att besvara frågor, på hvilka den långe
ieke förmått gifva svar. En dag såg Hans, att
Otto med knytnäfvarna bearbetada hans vän
Erik, hvilken låg på marken, nästan helt och
hållet gömd under den store kamraten. Hans
skyndade ögonblickligen tili stället.

Stig genast upp, Otto, ropade hän, eller
jag slår dig brun och blå.
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Det vågar du inte, svarade Otto.
Jo, det skall du få se, att jag gör, åter-

tog Hans, i det hän tili en början gaf honom
ett duktigt slag på ryggen.

Några andra gossar kommo i detsamma tili
stället, och Otto raaste, i fali hän icke ville utsätta
sig för att blifva genompryglad, släppa sitt byte.
Hän adägsnade sig skamflat och ond, men ak-
tade sig att hädanefter anfalla kamraten.

Det vänskapsband, som under skolåldern slöts
emellan Erik och Hans, höll troget, så länge skol-
tiden räckte och äfven senare, då de blefvo män
och hvardera efter sin kallelse skötte arbetet i
fosterlandets tjänst.

Många år hade förgått. Fosterfadern hade
vid senaste vårtermins början lofvat, att Hans,
i fall hän vid termiuens slut finge mycket goda
betyg, skulle få följa sin far, säsom Hans nu-
mera kallade honom, på en resa. tili Danmark,
Tyskland ooh Frankrike. Om Hans förr värit
flitig, så var hän det nti i ännu högre grad.
Endast då hän var säker på att kunna besvara
alla frågor, hvilka möjligen följande dag kunde
förekomma i skolan, öfverlämnade hän sig emel-
lanåt åt nöjet af sin fortfarande käraste syssel-
sättning, att teckna.

I skolan var hän en af de bästa eleverna i
detta ämne. Läraren i teckning sade en gång
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vid ett sammanträffande med fosterfadern, att
hän var öfvertygad om, att Hans, om hän med
allvar ägnade sig åt konstnärskapet, med tiden
skulle blifva en framstående målare. Detta var
tili en stor del anledningen tili beslutet att taga
Hans med tili utlandet, där hän skulle komma
i tillfälle att se mycket, som kunde utveokla hans
sinne för skön konst.

Terminen var slut, och. de vitsord, Hans fått,
voro i alla afseenden tillfredsställande. Yid före-
visandet af betyget fick hän en varm omfamning
af sin välgörare. Hesan skulle företagas inom
några dagar, och glad var Hans under förbere-
delserna därtill. Då ångfartyget lade ut från
hamnen, stod en hei hop af hans kamrater på
stranden och svingade hattarna tili ett gladt
farväl.

Huru härligt var det icke att inandas den
friska, rena hafsluften! Vädret var vackert och
lugnt, så att knappast någon sjögång rådde, och
välbehållna anlände våra resande en vacker mor-
gon tili Köpenhamn.

Huru roligt var det icke att se sig omkring
i utlandet för första gången! Allting var så nytt
ooh hänförande. Thorvaldsens museum med de
odödliga skulpturverken var dock det, som mest
slog an på den blifvande unge konstnären. Oför-
gätliga stunder tillbragte hän där i sällskap med
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fadern, hvilken så väl förstod att bibringa honom
den riktiga uppfattningen af det, hän såg.

Från Köpenhamn reste far ooh son tili Tysk-
lands stora, vackra hufvudstad Berlin, där de be-
sökte operan, museerna, akvarium, trädgårdar,
parker o. s. v. Därifrån reste de tili Dresden.
I denna vackra ooh intressanta stad uppehöllo
de sig ett par veckor, besökte dagligen målnings-
gallerierna ooh njöto tillsammans i fulla drag
af de rika konstsamlingarna. Framför Eafaels
härliga madonna, i hvilken man upptäcker nya
skönheter för hvarje gång, man ser den, stodo
de många gånger i andakt och vördnad.

I Paris dröjde vara resande äfven några vec-
kor. Där var så ofantligt mycket att se och
njuta af. Målningsgallerierna besöktes äfven där
mycket ofta. Då Hans efter den lärorika och
intressanta resan återvände tili fäderneslandet,
var hän ytterligare stärkt i sin önskan att blifva
målare.

Efter ännu två ars flitiga studier fiok Hans
en dag glädjen att pryda sitt hufvud med den ef-
terlängtade, hvita studentmössan. Därefter följde
ännu många år af arbete och studier. Hans åt-
njöt undervisning af utmärkta lärare och gjorde
dere resor tili utlandet.

Fadern, hvilken redan var en gammal man,
lefde numera helt och hållet för sonen, följde
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hans arbete med stort intresse ooh delade med
honom både glädje oeh sorg.

Yid tjugufem års ålder målade Hans en
större tafla, hvilken fick pris ocb blef såld
vid våratställningen i Paris. Därefter fick hän
emottaga många beställningar och blef snart en
ryktbar och bärgad målare. Hän arbetade un-
der återstoden af sitt lif för det mesta i hemlan-
det och belönade sin fosterfaders kärlek, oxnvård-
nad och frikostighet med en tillgifvenhet, som
aldrig upphörde.



En liten julherättelse.

Det var dagen före julaftonen. Nyfallen snö
betäckte marken. Den kara solen hade gömt
sig för veekor, ja, kanske månader. Skymning
rådde i det närmaste hela dagen. Skymning
var det äfven i det lilla rummet, i utkanten af
staden, där en ung dotter satt vid sitt handar-
bete ooh vakade öfver den sjuka modern, hvars
bleka, tärda ansikte staok upp ur det gamla
lappade täcket, i den tarfliga, men snygga sängen.

Alit emellanåt såg Helga upp från arbetet
ooh lyssnade tili moderns ojämna andetag, me-
dan deltagande ooh oro skiftade i det ungdom-
liga, sextonåriga anletet.

Ack, hvad mamma sofver oroligt, sade
hon tili sig själf, jag undrar, om hon är myc-
ket sjirk. I dag kommer visst ej den vänlige
doktorn, hän var ju här i går. Ater förgick en
stund under ljudiös tystnad. Då märkte Helga,
att modern vaknat ur sin oroliga slummer.

Helga, yttrade en svag röst, jag fry-



144

ser så, täck öfver koftan, som hänger där borta,
mitt barn.

Helga bredde med öm omsorg koftan öfver
modern ocb stoppade väl ned den kring de
magra axlarna, på det att den skulle gifva ali
den värme, den var i stånd tili.

Huru är det med dig, mor? frågade bon,
aro plågorna svåra i dag?

Jag tror, att jag är litet bättre, svarade
modern, jag bar sofvit tämligen godt i natt,
■ocb stygnet i bröstet är icke så ibållande som
i går.

Om en stund somnade modern in ånyo.
Helga satt ocb ansträngde sin lilla bjärna med
att tänka ut, bvarifrån bon sknlle få penningar
tili medioin för modern samt tili ved ocb mat för
dem båda. Det var icke myoket, bon förtjänade
på sitt bandarbete. De penningar, bon fick där-
för, räckte knappast tili maten. Hennes mor var
mycket kunnig i strykning. Så läuge bon värit
frisk, bade de baft det godt nog, men nu var
det naturligtvis annorlunda.

Om jag skulle pantsätta silfverskeden,
som gudmor gaf mig, då jag var två år gammal,
sade Helga tili sig själf.

Ja, det var nog det bästa. Hon kastade
på sig en sobal, smog sakta öfver golfvet, tog
ur byrålådan en sked, svapte den i ett styoke
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papper, öppnade ljudiöst dörren ooh gick ut.
Det var mörkt ooh kalit därute, men det var
dock skönt att åter en gång inandas den friska,
rena luften, efter den långvariga vistelsen i sjuk-
rummet. Nordanvinden kändes skarp, Helga
svepte schalen tätare omkring sig ooh skjmdade
gatan framåt.

Efter att hafva vandrat ett godt stycke yäg,
stod hon utanför dörren tili pantlånekontoret.
Hon såg en sista gång med en liten suck på sin
enda skatt, men det kunde ej hjälpas, skeden
måste uppoffras, ty modern skulle hafva det
varmt ooh godt i rnorgon på julaftonen, ooh så
måste ju Helga köpa risgryn tili julgröten ooh
litet mjölk därtill. Hon steg således raskt in i
boden, lade skeden på disken ooh sade:

Kan jag få pantsätta denna sked för en
tid?

En ung man tog skeden, värderade den ooh
gaf Helga en mindre summa penningar därför.
Helga lämnade skyndsamt boden ooh gick åter
hemåt. På gatorna rörde sig mycket folk. Alla
hade brådtom med uppköp för den stundande
högtiden. Om hon ändå hade haft råd att köpa
at mor någon af de vackra saker, som voro ut-
ställda i bodfönstren, men därpå var ej att tanka.
Hon köpte endast risgryn, ett ljus att ställa på
bordet ooh litet ved.

Jultomtarnes irrfärder. 10
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På julaftonen var modern synbart bättre.
Mattigheten var icke så svår och plågorna be-

tydligt minskade. Helga hade ordnat deras lilla
rum så prydligt, bon förmådde, ocb stod just ooh
rörde i den hvita aptitliga gröten, då dörren
öppnades på glänt och ett vänligt, godmodigt
ansikte tittade in. Snart syntes hela figureu, åt-

följd af en halfvuxen gosse, hvilken bar en liten
gran jämte julljus, äpplen och karameller i en
liten korg.

Nå, huru står det tili här? frågade den
vänlige läkaren, jag hoppas, det är bättre.

Hän gick fram tili den sjuka, hörde på hen-
nes lungor och kände henne på puisen. Under
tiden beskådade Helga den vackra julgranen från

alla sidor och undrade, om den verkligen skulle
blifva deras.

Hm, mumlade doktorn, andhämtningen
god, puisen tämligen normal; hon kommer sig
nog. Se så, Gustaf, sade hän högt, hit nu med

julgranen. Hän lyfte den upp på bordet, fäste
ljusen, äpplena och karamellerna därpå, tände
därefter ljusen och gick fram tili Helga.

Hvarifrån har du fått penningar tili ved
och gryn, mitt barn? frågade hän.

Jag har pantsatt skeden, som jag fick af
gudmor, då jag var liten, svarade fliokan.

Något, som liknade en tår, glimmade i män-
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niskovännens öga. Hm, mumlade hän åter, tog
ur plånboken en sedel ooh stack den i lilla Hel-
gas hand.

Se så, gå nu och lös hem skeden, sade hän,
och använd resten af penningarna för edra

behof, tills mor åter blir frisk.
Hän sade farväl tili den sjnka och gick mot

dörren.
Helga lyste honom ut under varma tack-

sägelser och önskningar om en god och fridfull
helg. Den vänlige läkaren tryckte hennes hand
och skyndade tili andra sjnka och hjälpbehöf-
vande, hvilka äfven skulle hafva sin andel af
hans omvårdnad och människokärlek.

Helga återvände tili modern, hvilken låg och
fröjdade sig öfver det klara sken, julgranen spred
öfver rummet. De åto, glada i hågen, sin julgröt,
och innan Helga gick tili hvila, föll hon på knä
framför moderns säng, och mor och dotter bådo
tillsammans en varm bön tili Gud för deras väl-
görare och tackade alla goda gåfvors gifvare för
den glädje, de fått njuta denna högtidsafton.



Vårbäeken.
Det var en härlig vårdag; naturen hade

nyss vaknat tili lif. Solen stod högt på himme-
len, luften var mild ooh ren, och. knopparna på
träd och buskar svällde ooh uppfyllde nejden
med ljuflig vällukt.

Yinterns välde var brutet, men ännu fanns
det snö här ooh där i bergsskrefvor och baokar,
där solens varma strålar ännu icke hunnit verka
tillräckligt.

Fåglarna lato höra de första tonerna af vak-
nad lefnadslust. De kommo, i allt större skaror,
från sydligare trakter tillbaka tili den länge sak-
nade norden, där de äfven förr byggt bo och vår-
dat sin späda afkomma. Lärkan drillade redan
högt uppe i skyn, och mänuiskorna sade:

Nu kommer våren, snart är hän åter här
med nytt lif och grönska.

Uppe på höjderna hade stora massor snö
smält ned, ty vintern hade detta året värit myc-
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ket rik därpå, och snövattnet bildade små ränn-

ilar, hvilka sammanflöto ooh muntert strömmade
nedåt dälderna för att begjuta och gifva nytt
lif åt den frusna joiden.

Där kom en bred bäck brusande; hän var så
uugdomligt yr och glad i medvetandet af sin
uppgift. Med honom förenade sig alla rännilar,
så att hän snart tili storleken liknade älfven,
som rann i dalen nedanför.

Kommen med, ropade bäcken tili de små

rännilarna, jag för er med mig tili det stora
majestätiska hafvet, och många vackra trakter
fan I lära kanna nnder vägen.

Rännilarna förenade sig gärna med honom,
ty af egen kraft hade de ioke kömmit långt.
Och allt större och kraftigare blef bäcken, ju
längre hän kom.

Under vägen såg hän ofta ställen, där stora
stenar och grus lågo hopade, men sådana små-
saker brydde hän sig icke om. Hän kastade sig
skummande öfver dem, så att vågorna yrde och
kullvräkte hindren, hvilka stundom måste följa
honom ett stycke på färden.

Äfven en lugn dalgång passerade hän, där
gräset redan begynte gro vid sluttningarna, ooh
där små späda blommor stuoko upp de täcka
hufvudena ur jorden.

Bäcken fiöt här lugnare, skådade omkring
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sig på den nppvaknande naturen och tillät träd
och blommor att spegla sig i dess bölja.

Kommen med, sade lian tili de små blom-
morna, jag för eder ut på äfventyr, ända fram
tili det fjärran belägna hafvet.

Ack nej, svarade de små späda varelserna,
du skulle visst mala oss tili stoft, vi kuuna

icke följa dig.
Och de slöto de fina kalkarna och böjde de

täcka hufvudena, då kvällen iubröt. Och bu-
skarna bredde skyddande ut sinä knoppande kvi-
star öfver dem.

Men bäcken brusade vidare. Hau kände sig
så lycklig att få färdas vidt ut i världen.

Hvad det måtte vara tråkigt och enfor-
migt, sade hän tili sig själf, att alltid vara
bunden vid samma torfva och icke få röra sig
fritt och otvunget!

Snart koru hän åter tili backiga trakter, och
snabbt och obehindradt gick färden öfver tufvor
och stenar, genom dälder och öfver branter, nedåt,
ständigt nedåt.

Yid ett ställe var dock ett svårt hinder. Där
låg en massa stenar, och en stock hade fallit tvärs
öfver vägen, där bäcken skulle färdas fram. Hän
arbetade, så mycket hän förmådde, men det gick
icke. Endast små rännilar kunde hän sända i
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litea insjö ofvanför hindret.

Två små gossar kommo gående långs en
spång där invid.

Åok se, Erik, sade den äldre af dem,
en sadan präktig damm! Vili du som jag, så
bygga vi ett kvarnhjnl där. Ack, hvad det vore
roligt!

Detta var kamraten med om, och de båda gos-
sarne gingo flinkt tili verket. Innan aftonen inbröt,
var hjulet i gång, och deras förtjusning och stolt-
het däröfver voro utan gräns. De hoppade jämfota
och slogo ihop händerna, då hjulet svängde om-
kring, Ju fortare det gick, desto gladare voro de.

Men kvällen kom, och de måste öfvergifva
sin nyuppfunna leksak och begifva sig tili hem-
met.

Bäoken tyckte alls icke om detta ofrivilliga
uppskof i sitt hittills snabba och oförhindrade
lopp. Hän gjorde de mest vågade ansträngnin-
gar för att komma lös, men det lyckades honom
ej så snart.

Emellertid ökades vattenmassan ständigt, och
mot morgonen, just då solen rann upp, bröt
bäcken dubbelt stark igenom hindret och skyn-
dade jublande vidare utan att bry sig om, an-
tingen små gossars arbete eller annat refs med
under farten.
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Snart syntes det öppna, skiftande hafvet i
fjärrau. Där voro vågorna i oafbruten ooh regel-
bunden rörelse natt och dag. An rnllade de långa
ooh spetsiga, då stormen jagade dem, än gingo
de små och krusiga, då det var stiltje, men all-
tid voro de lika sköna, lika lockande. Med dem
hade bäcken längtat att förena sig, och nu var
stunden inne, då hän fick kasta sig i derasfamn.

Men uppe vid det ställe, där dammen bildat
sig och där kvarnhjulet surrat rundt under några
timmar, stodo på morgonen två små gossar, hvilka
med ängsliga och bestörta miner sågo den för-
ödelse, bäcken i sin vilda framfart åstadkommit.
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Hangersnöden i Finland år 1867.
o

Ar 1867 var för Finland ett svårt och sorg-
ligt år. Den hemska gästen, hungersuöden, hem-
sökte under detta år mänget tjäll, och tätä voro
de skaror, som lämnade gård och grund och
gåfvo sig ut på tiggarefärd.

Redan den föregående sommaren hade växt-
ligheten värit mycket dålig. Jordbrukaren hade
inhöstat endast klen och usel gröda. Yintern
hade sedän värit kali och långvarig; våren in-
trälfade ej förr än i början af juni, och först vid
midsommartiden fick man se löf på träden.

Landtmannen hade, på hösten 1866, visser-
ligen sått sitt rtsla utsäde, men då under som-
maren 1867 tätä och starka froster följde hvar-
andra i spåren, blefvo förlusterna stora, och landt-
mannen satt med tomma händer och förtviflan i
sinnet utan föda för familjen ooh utan hopp för
framtiden.

I Österbotten var nöden mycket stor, Där
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fanns snart knappast någon familj, som hade
bröd för dagen, och då det på den tiden ännu
icke fanns järnvägar dit upp, knnde hjälpen
från de lyckligare lottade delarna af landet icke
blifva stor. Det var därför ingen annan råd för
de arma, af hunger sjuka människorna än att
öfvergifva hus och hem och, i sällskap med an-

dra olyckliga, börja vandra söderut, i hopp att
där finna lifvets nödtorft.

I en af de förr så bördiga och förmögna går-
darna i närheten af Wasa bodde Antti Haapa-
nen med hustru och fyra barn. De hade i det
längsta inpå vintern försökt att stanna i hem-
met, men då kreaturen blefvo utan foder, måste
Antti nedslakta dem, och nu, då köttet af dem
var förtärdt eller såldt och intet mjöl fanns kvar
för att blanda i barken tili brödet, var ej annat
råd än att följa andras exempel, taga kaiken ur
lidret, lasta den med så mycket, den kunde rymma
af kläder och öfverblifven föda, sätta det yngsta
barnet därpå och begynna den tunga vandringen
från hus och hem med hustru och barn.

Svår och tröttsam var vandringen, och mycket
ondt fingo de siitä. Sjuka fötter och utmattning
hörde tili ordningen för dagen. Men allt detta
hade man nog kunnat öfvervinna, om icke svå-
rare saker tillstött. Maten, de sista besparin-
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garna från hemmet, var snart förtärd, och någon
annan kunde svårligen anskaffas, äfven om man
haft aldrig så mycket penningar. I gårdarna,
som de gingo förbi, fingo de dock då och då
en bit af det, som man tog ifrån sig själf och
gaf dem.

Af svält och släp blefvo de snart sjuka. Bar-
nen voro bleka, och deras ögon brunno feberak-
tigt, och föräldrarna ledo de grymmaste själskval
af att icke kunna gifva dem det nödvändigaste.

Förfärligt var äfven att se det Stora eländet
öfverallt, där de drogo fram. Människorna stu-
pade vid vägarna af hunger och feber. Oafbru-
tet mötte man fordon, hvilka förde de sjuka och
döende från gård tili gård, ty att behålla dem
hos* sig var omöjligt för de utarmade gårds-
ägarne.

Mamma, sade en afton lilla Helmi, jag
är så sjuk, jag orkar icke mera gå. Modern lyf-
tade då det yngsta barnet från kälken på armen,
fadern lade stackars lilla Helmi dit i stället, och
så fortsattes vandrigen åter.

På kvällen kommo de tili en större gård,
där de fingo ligga öfver natten. Gröten, som
kokades i den ofantligt stora grytan för alla de
fattiga, som vimlade kring gården, gaf våra re-
saude en del krafter åter. Morgonen därpå må-
ste de dock fortsätta färden.
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Lilla Helmi lag tyst ooh tålig på kälken.
Hon klagade icke, men febern tärde hennes stac-
kars små utsvultna lemmar.

Några dagar lefde lion dock ännn, men då
familjen på söndagen nalkades en kyrkoby, var
det ett litet lik de drogo, och det blef nedbäd-
dadt i jorden på den lilla fridfulla kyrkogården.

Därefter gick färden åter vidare. Det yng-
sta barnet följde snart sin lilla syster, och fa-
miljen var sålunda förminskad tili fyra personer.

Man hade nu kömmit tili Åbotrakten. Där
var nöden mindre stor än nordligare, men den
väldiga massa tiggare, hvilka smutsiga och tra-
siga vallfärdade där, var som en gräshoppssvärm.
De uppåto allt, hvad de kommo öfver, så att
man äfven i denna landsdel snart ej visste, hvar-
ifrån man skulle taga bröd tili en sådau massa
tiggare.

Sjukdom och nöd bredde sig småningom i
större eller mindre grad ut öfver hela landet.
Människorna försökte lifnära sig med hvad helst
de kunde öfverkomma; tili ooh med afskrädet
på sophögarna blef genomsökt. Potatisskal an-

sågs för en läckerhet; men äfven förruttnade mat-
varor uppsamlades och förtärdes.

Att svåra sjukdomar skulle blifva följden, var
ju en gifven sak. Massor af människor dogo i
tyfus och andra febersjukdomar. Dekvarblifna
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voro medtagna af sorger, svaghet ooh umbä-
randen.

En eftermiddag anlände Antti Haapanen med
de öfverblifna medlemmarna af familjen tili en
större egendom, belägen några mil från Åbo.
Ehuru man, för att komma tili herrgården, raa-
ste fara öfver viken med färja, var äfven denna
egendom ständigt besökt af de kringvandrande
tiggarskarorna. Äfven denna afton kommo de
i massor tili gården, där man, så långt tillgån-
garna medgåfvo, sökte matta ooh härbärgera de
stackars utsvultna människorna.

Yärdfolket på egendomen, hvilket hade djupt
medlidande med den hemlösa familjen, af hvars
utseende man kunde döma, att de en gång sett
bättre dagar, erbjöd föräldrarna att behålla deras
två gossar Heikki ooh Antti hos sig ooh lof-
vade skalfa dem lämpligt arbete. De gamla för-
äldrarna, taoksamma för anbudet, togo med svi-
dande hjärta afsked af sönerna ooh vandrade
ensamraa vidare. Heikki blef satt i skräddarlära,
och Antti användes tili åtskilliga sysslor vid går-
den, såsora att hugga ved och bära in den, hjälpa
tili i köket och dylikt.

Från föräldrarna kom emellanåt bref med
förfrågan om sönernas nppförande, och det var
för värdinnan på herrgården en stor glädje att
kunna gifva föräldrarna goda anderrättelser om
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deras söner, hvilka artade sig väl ooh. arbetade,
så mycket deras svaga krafter medgåfvo. Då
familjen senare flyttade tili Helsingfors, följde
Antti med ooh sattes i lära hos en skomakare.
Flitig ooh läraktig, vann hän snart sin mästares
förtroende, ooh då hän var utlärd, skaffade hän sig
egen verkstad ooh är nu en välbergad ooh aktad
medlem af samhället. Heikki stannade på landet
ooh försörjde sig bra med det yrke, hän valt.

De skrefvo emellanåt tili de gamla för-
äldrarna, som gladde sig öfver ooh voro tack-
samma för att sönerna, efter de förfärliga nra-
bäranden de genomgått, hamnat hos goda män-
niskor, hvilka bidragit tili att göra dem tili dug-
liga, arbetsamma medlemmar af samhället.

Bättre tider randades senare för det fattiga
Finland. Det blef åter bördigare år med säd i
visthusen ooh hö i ladorna. En stor del af de
kringvandrande skarorna återvände tili sinä hem-
orter ooh brukade åter den så länge öfvergifna
jorden.

Genom förbättrade kommunikationer blef
bonden i tillfälle att lättare föryttra sinä varor.
Välståndet tilltog småningom, så att man inom
nägra år endast hade minnet kvar af de förfär-
liga lidanden, hela landet genomgått, lidanden,
hvilka af den, som sett dem på närmare håll, al-
drig kunna glömmas.



Berättelsen om Petter oeh Lisa.

Mor Stina stod en morgon vid spiseln i sin
lilla stuga och tillagade den enkla frukosten för
sig ocli sinä sex barn.

Barn, sade hon tili de två äldsta, Petter
och Lisa, hvilka bredvid henne sysslade med att
skala potatis, då jag i går på eftermiddagen
var nere vid järnvägsstationen, fickjag bref från
morbror Henrik, som föreslår mig att skicka
er båda tili honom. I skullen hos morbrors blifva
som barn i huset, oeh morbror och moster lofva
att, under det I växen upp, lära er allt det, de
själfva kunna. Hvad sägen I därom? Jag har
legat vaken en stor del af natten och tänkt öf-
ver denna sak. Mycket tungt kännes det att
sända sinä barn nt i världen, men I veten ju, att
det i hemmet ofta är knappt om mat och kläder,
allt sedän far dog. Det voro därför bra, om I,
hvilka ären de äldsta, kunde börja hjälpa er
själfva. Då skulle de fyra yngsta barnen hafva



det bättre, ocli jag skulle kuuna hoppas att få
lefva längre tid för er, ty såsom det nu är, vet
jag knappast, kuru minä krafter skola stå bi.
Morbror Henrik ooh moster Edla skulle nog blifva
goda mot er, ooh förmögna aro de ju. I skullen
icke behöfva siitä ondt där borta.

Du är väl icke sjuk, mor? frågade Lisa
oroligt.

Nej mitt barn, det är jag, Gud väre lof,
icke. Nå, bvad menen I nu om förslaget? frå-
gade mor Stina. Jag skulle nog skrifva tili
er emellanåt, och kanske kunde jag tili ooh med
någon gång komma och, hälsa på er.

Kära mor, sade Petter, hvilken var äldst
af barnen, jag vill gärna försöka på. Minä
armar hafva redan vuxit starka. Hellre än att
se dig arbeta öfver förmågan, ville jag resa tili
världens ände för att söka arbete.

Eätt så, min gosse, det hade jag väntat
af dig; och du Lisa?

Ja, jag vill nog också, men svårt blir
det att skiljas från dig, mor, och de små syskonen,
sade Lisa.

I moderns öga skimrade en tår, men man
fiok ej vara blödsint. Hon var icke stark och
måste taga tillfället i akt att få sinä två äldsta
barn väl försörjda. Det hon i herrgården kunde
förtjäna, om sommaren i trädgården och under
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vintein med tvätt ooh strykning, behöfdes så väl
för de fyra yngsta barnen.

Moi Stina skref således ett jakande bref tili
brodern ooh tackade honom för det vänliga till-
budet. Hän ooh hans unga imstru hade icke
egna barn, de skulle nog taga vård om Petter
ooh Lisa.

Under de följande dagarna var mor Stina
sysselsatt med att tvätta, stryka ooh laga bar-
nens kläder, på det att de i alla fall skulle vara
snygga, då de anlände tili släktingarna, ooh hafva
en del kläder med sig också. Huru tungt var
det icke att säga god natt tili barnen sista af-
tonen, de voro hemma! Modern satt sedän ännu
en timme uppe ooh stoppade strumpor, under det
att en tår allt emellanåt stal sig ned för kinden.

Morgonen därpå fingo barnen hvar sitt lilla
knyte jämte en korg, i hvilken modern lagt in
vägkosten. Hon hade lofvat följa dem tili sta-
tionen. De sade därför farväl endast tili sysko-
nen. Lisa höll länge sin yngsta lilla syster Katri
tryckt intill sig. Ack, när skulle hon väl få se
henne åter!

Se så, barn, nu måste vi ge oss af, sade
modern.

Barnen togo lydigt sinä knyten ooh gingo,
åtföljda af modern,' under det att syskonen stodo
på trappan ooh följde dem med ögonen, så länge

Jultomtarnes irrfärder. 11
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de syntes. Ledsamt var det att skiljas från hem-

met, men tillika lockande att komma ut ooh se

världen.
Yandringen genom skogen var skön. Mor-

gonluften var så frisk, höstsolen lyste klar, och.
daggdroppar skimrade öfverallt i gräset. Där
kom ju Trogen, herrgårdsherrskapets stora hund,
springande. Hän hoppade fägnande upp på bar-
nen och följde med dem tili stationen. Det var,
som om hän förstått, att de skulle resa.

Under det att de gingo framåt, beskref mor

Stina, huru de borde bete sig på resan. Först

skulle de färdas några tiotal kilometer på järn-
väg, men sedän måste de gå femtio kilometer

tili fots, innan de hunno mälet. Modern, hvil-
ken gått denna väg många gånger, beskref den

noga för barnen och underrättade dem om, hvar
de skulle linna nattkvarter. Under färden på
järnvägen borde de icke gå ut ur vagnen, åt-

minstone icke medan tåget var i gång. Barnen
hörde uppmärksamt på och lofvade att lydigt
foga sig i allt, hvad modern tillsade dem.

Nu gafs andra signalen för tågets afgång.
Barnen sade ett sista farväl och stego upp ien
tredje klassens vagn, därifrån de tittade ned på
modern, hvilken stod och talade med konduk-
tören. Med en vänlig nick lofvade konduktören
att se om mor Stinas barn under den tid, de
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voro med på tåget. Hvisselpipan Ijöd, och tåget
satte sig i rörelse. Petter och Lisa viftade, och
mor Stina viftade tillbaka, tills barnen försvunno
ur hennes åsyn. Då vandrade hon med tungt
hjärta tillbaka tili hemmet.

Barnen glömde snart skilsmässans bitterhet,
ty det fanns så myoket nytt att se på under
resan. Boningshus ooh trädgårdar, betande bo-
skapshjordar, £ält, ängar och blånande vatten
skymtade förbi, då de skyndsamt ilade framåt.
Det var äfven mycket roligt att betrakta de öf-
riga resande i vagnen. Där fanns bland annat
en bonde, åtföljd af tvenne gossar, ungefär af
samma ålder som Petter och Lisa. De fyra bar-
nen tittade i smyg på hvarandra utan att våga
ett närmande.

Nu kom konduktören och frågade efter bil-
jetterna. Huru stolt kände sig icke Petter, då
hän tog upp dem ur fickan. Det var första gången,
hän själf fick taga hand om en sadan viktig sak.
Konduktören talade vänligt tili barnen och lof-
vade att säga dem tili, innan man kom tili sta-
tionen, där de skulle stiga af.

Barnen begynte snart kanna sig hungriga
De undersökte därför matkorgens innehåll. Ack,
den snälla morl I korgen fanns, utom en mängd
smörgåsar, kalit kött och fisk, en flaska mjölk
och, det bästa af allt, några plättar för dem hvar-
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dera. Så det smakade! Hedan den öfverblifna
maten blifvit ordentligt nedlagd tillbaka i kor-
gen, sutto barnen åter en stund ooh tittade ut
från kupefönstret.

Skola vi inte". försöka att blifva bekanta
med de två gossarne? föreslog Lisa.

Ah jo, om du törs göra början, svarade
Petter.

Lisa steg upp och styrde ganska förlägen
kosan tili det hörn, där de två främmande gos-
sarne sutto. Hon stannade framför dem vid fönst-
ret, tittade från sidan ett ögonblick på dem,
men slog därefter åter ned ögonen och tittade ut.

Vet du, hvem som rår om gården där
borta? frågade hon slutligen den närmast sittande
gossen.

Nej, det vet jag inte, blef svaret.
Nu visste icke Lisa, hvad hon härnäst skulle

säga. Lyckligtvis kom bror Petter, hvilken un-
der tiden närmat sig gruppen, henne tili hjälp.
Hän satte sig bredvid de främmande gossarne
och frågade, hvart de skulle resa, samt berättade,
hvart de själfva ämnade sig. Småningom blef
samtalet lifligare. Barnen talade om folkskolorna,
hvilka de besökt, om kamraterna, om lärarne,
läxorna, lekarna ute i det fria under mellantim-
marna o. s, v.

Sålunda gick tiden mycket snabbt. Petter
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och Lisa blefvo helt förvånade, då konduktören
kom och tillsade dem att stiga af vid nasta sta-
tion. De lämnade med saknad sinä nya vänner,
med hvilka de gärna hade pratat ännu en stund.
Då tåget åter satte sig i rörelse, stodo Petter
och Lisa viftande kyar på perrongen. De sågo
sinä afskedshälsningar besvarade af de nyförvärf-
vade vännerna i kupefönstret, men i nasta minut
svängde tåget vid en krökning af vägen och var
snart försvunnet i fjärran.

Nu begynte för Petter och Lisa den mindre
trefliga delen af färden. Petter förstod, genom
moderns beskrifningar, att de borde följa vägen,
som gick tili vänster från järnvägsstationen,
emellan åkrar och ängar. De satte sig således
i gång, bärande hvar sitt lilla knyte, medan Pet-
ter, som var den starkare, i andra handen bar
matkorgen. Alit gick bra tili en början. Ut-
hvilade ooh upplifvade af järnvägsresan, tyekte
de, att det var en njutning att vandra på den
jämna, hårda landsvägen. Snart kommo de tili en
vägvisare, genom hvilken de erforo, att de borde
taga af tili höger för att komma in på rätta vä-
gen. Denna väg var emellertid sämre, våt och
smutsig. Då de följt den en stund, voro de myc-
ket trötta. Men nu var icke tid att tanka därpå.
Ju fortare man hunne målet, desto bättre. Bar-
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nen vandrade därför raskt på, tills det började
skymma.

De begynte då önska att snart få se byn,
där de skulle stanna öfver natten. Men ingen
människoboning syntes tili. Plötsligt hörde de
röster i närheten ooh beslöto att fråga sig för
om vägen af den förste, de mötte. Men då de
sågo två druckna karlar komma raglande, vågade
de icke tilltala dem, utan gingo tvärt om ur vä-
gen för dem.

Åter vandrade barnen, ganska nedslagna, en

stund framåt. Då mötte de en gammal gumma,
som stödde sig emot en käpp. Barnen frågade
henne, burn långt det var tili byn, dit de äm-
nade sig, ooh om de voro på rätta vägen.

Tili Svartby haiven I ännu fyra kilome-
ter, sade gumman; följen blott samma väg, så

kommen I nog fram.
Petter, sade Lisa, då gumman var borta,

jag är så trött, ooh fötterna äro så ömma, jag
tror inte, att jag orkar gå längre.

Åh, gif mig knytet, så går det nog, ytt-
rade Petter.

Lisa gaf knytet åt Petter, ooh de fortsatte
åter en stund, i sakta mak, vägen framåt.

Nej, nu kan jag omöjligt gå ett steg
längre, klagade Lisa, i det hon satte sig på en
sten vid vägkanten.
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Hvad var att göra? Petter satte sig bredvid
systern. Hän trodde, att Lisa, sedän hon hviiat
en stund, skulle kunna fortsätta vandringen. Men
så var icke fallet. Lisa kunde knappast halla
sig upprätt ooh var närä att falla i sömn, där
hon satt hopkrupen på stenen. Då insåg Petter,
att de måste uppgifva tanken på att denna dag
komma längre. Hän lät deras packning ligga
kvar hos systern och gick inåt skogen för att
söka ett skyddadt nattläger åt sig och henne. Yid
foten af en hög gran, i hvars närhet några buskar
växte, fann hän ett sådant. Tili denna plats bar
hän deras saker och ledde den uttröttade systern
dit. Då de hade stärkt sig af matkorgens inne-
håll, bäddade Petter åt dem, så godt hän kunde,
med tillhjälp af deras kläder.

Jag är så rädd, sade Lisa, huru skola
vi våga sofva här i natt?

Frukta icke, lilla syster, sade Petter,
minns du inte, att mor sade, att Gud är med oss
under vägen? Hvad ondt skall väl då hända oss?

Lisa knäppte ihop händerna och bad sin
aftonbön, under det att hon skådade upp tili
den stjärnbeströdda himmelen.

Nu är jag inte längre rädd, sade hon,
den gode Guden skall nog beskydda oss. Icke

långt därefter var hon djupt insomnad.
Petter låg vaken en stund. Hän förstod, att
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hän nu var Lisas beskyddare, och pysslade där-
för om henne, så godt hän förstod. Innan hän
insomnade, svepte hän koltan, hvilken hän bredt
öfver systern, fastare omkring henne.

Morgonen därpå hade solen redan gått upp,.
medan de två syskonen fortfarande sofvo godt
i skydd af den höga, ståtliga granen. Plötsligt
yäcktes Lisa af att någon vidrörde hennes panna.
Då hon, ännu halfsofvande, tittade upp, såg hon
hufvudet af ett djur, med den röda tungan ur
munnen, framför sig. Hon gaf tili ett skri och
reste sig hastigt, ty hon trodde i första ögon-
blicket, att djuret var en varg, hvilken skulle
öfverfalla och äta upp henne. Petter vaknade
vid hennes rop, gnuggade ögonen ooh satte sig
upp.

Hvarför gråter du, lilla syster? frågade
hän.

Lisa hade redan insett, att den förmodade
vargen var en ko, hvilken fredligt betande stod
bredvid dem, och hon berättade därför förlägen
om sitt misstag. Barnen togo nu hvar sin smör-
gås ur matkorgen och fortsatte, morgonfriska
och uthvilade, vandringen.

Inom kort kommo de tili byn, där de, en-
ligt mor Stinas beräkning, skulle hafva tillbragt
natten. Där flngo de hos en gammal bekant
tili deras mor frukost, bestående af varm pota-
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tis, strömming, bröd och litet mjölk. Huru bra
det smakade! De måste nu berätta om allt, hvad
de visste från bemmet, och blefvo ombedda att
dröja i byn tili följande dag. Detta vänliga an-
bud vågade barnen dock icke antaga, ty mor-
brodern väntade dem redan samma dag. De
tackade således för välfägnaden, fingo närmare
anvisning om fortsättningen af vägen, togo sinä
knyten och vandrade, stärkta och upplifvade,
byvägen framåt. Där mötte de en skara barn,
hvilka begåfvo sig tili den närbelägna folksko-
lan. De hade böcker och griffeltaflor i händerna
och vandrade, pratande och skrattande, parvis
eller i grupper tillsammans. Så trefliga de sågo
ut! Bra gärna hade Petter och Lisa velat stanna
och prata med dem, men därtill voro de för
blyga.

Vid vägkanten stodo två gossar och brotta-
des. Den större blef iuom kort herre öfver den
mindre och fick honom omkull, men just då hän
föll, gjorde hän krokben för den större, hvilken
sålunda måste följa honom i fallet. Där lågo de
nu bada, skrattande och vältrande på marken.
Alla de öfriga barnen, äfven Petter och Lisa,
instämde i skrattet.

Då våra små vänner kömmit ett litet stycke
längre fram på vägen, sågo de en gumma,
som ledde en ko. Kon ville icke gå framåt.
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Hon såg några kamrater beta vid sidan af vägen
ooh hade antagligen större lust att göra dem
sällskap än att följa med gumman. Så hon stre-
tade emot och illfänades! Det var mycket lustigt
att åse. Gamman, som ledde henne vid ett rep,
slog henne än med repet än med en vidja, som
hon bar i handen, men kon stretade likväl emot
af alla krafter.

Jag skall hjälpa dig, mor, sade Petter;
och hän tog vidjan ur gummans hand, giok ba-
kom kon och gaf henne då ooh då en duktig
klatsch, under det att gumman giok förut ooh
drog i repet. Vid slutet af byn skildes de åt,
ocb gumman giok tackande vidare.

Nu voro barneu åter ute på landsvägen. Då
de gått en stund, kom en bonde åkande i en
kärra, förspänd med en stor brun häst. Mannen
stannade ooh frågade godmodigt, om barnen hade
lust att följa med ett stycke. Det var väl en
fråga; de stego skyndsamt upp i kärran. Åh,
så det bar af, och så roligt det var att få åka!
Bonden gjorde sig emellertid underrättad om,
hvart Petter och Lisa ämnade sig. Sålunda gick
det en god stund framåt. Men ali glädje har ju
ett slut. Man kom tili en skiljoväg. Bonden
höll in hästen och tillsade barnen att stiga af,
ty hän ämnade sig raka vägen framåt, medan
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de skulle taga af tili höger. Petter ooh. Lisa
tackade och gingo upplifvade vidare.

Efter att hafya rastat ett par gånger och
ätit de sista smörgåsama, kommo de på efter-
middagen tili en insjö, som lag så lugn och blå,
belyst af höstsolens bleka strålar. Yid denna sjö
trodde de sig veta att xnorbroderns gård skulle
vara belägen. Snart sågo de den, där den lag
så treflig och rödmålad vid insjöns Strand, om-
gifven af barrträd och björkar, hvilkas gulnade
löf bjärt afstuoko mot hösthimmelen. Huru skulle
väl lifvet gestalta sig hos släktingarne? Barnen
kände sig litet rädda och modstulna vid åsynen
af det nya hemmet där borta.

Då de i sakta mak kommo gående upp tili
boningshuset, varseblefvo de en ännu ung kvinna
med ljust hår och trofasta blå ögon, hvilken stod
på farstukvisten, skuggande ögonen med handen.
Hon steg ner för trappan och gick välkomnande
emot dem»

Ären I inte Petter och Lisa? frågade hon
vänligt; och då barnen jakande besvarade frå-
gan, tog hon en af dem vid hvardera handen
och ledde dem in i stugan. Där kom morbro-
dern emot dem, tryckte vänligt deras händer och
frågade, huru det gick hans syster ooh de hem-
mavarande barnen.

Under tiden ställde hustrun i ordning för
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kvällsvarden, hvilken åts tillsammans med allt
gårdsfolket vid det stora bordet i stugan. Mor-
brodern yar en välmående bonde, som ägde många
åkrar och ängar, kor, bästar, får ooh grisar,
ja, tili och med några höns. Alit detta sköt-
tes dels af honom själf ooh hustrun, dels af
drängarne och pigorna.

Efter kvällsvarden förde värdinnan de båda
barnen tili deras sängplatser, alldeles bredvid
hennes egen. De gingo gärna tili sängs, ut-
tröttade som de voro, och somnade ögonblick-
ligen, efter att hafva läst sinä aftonböner.

Då de morgonen därefter vaknade, stod so-
len redan högt på himmelen. Mostern stod vid
spiseln och lagade tili frukosten. Hon såg så
glad och vänlig ut. Lisa kände, att hon skulle
komma att halla mycket af henne, ja, nastan
lika mycket som af sin egen mor. Då frukosten
var förbi, gingo barnen ut med mostern, hvilken
förde dem tili ladugården, stallet och svinstian.
En tupp och några hönor spatserade omkring
vid ladugården.

Kara barn, sade mostern tili Lisa, jag
har så länge önskat att äga en dotter vid din
ålder. Hon skulle hjälpa mig att sköta hön-
sen och mjmket annat dessutom. Men då jag
nu icke har någon, tänker jag, att du kanske
skulle vilja hjälpa mig med hönsens skötsel. Jag
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har så mycket annat att göra ooh hinner därför
icke gifva dem ali den vård, de behöfva.

Ja, det ville Lisa gäma göra. Hon tyckte
om alla slags djur ooh ville vara nyttig. Petter
fick i uppdrag att gå i väli med fåren, så länge
de ännu voro ute. Senare skulle hän hugga ved,
slöjda ooh för öfrigt hjälpa tili med det, som be-
höfdes inomhus.

Inom några dagar kände barnen sig alldeles
som hemma hos släktingarna, hvilka behandlade
dem, som om de värit deras egna barn. Drän-
garne ooh pigorna sågo visserligen i början litet
snedt på dem, men då barnen alltid voro snälla
ooh artiga, blefvo de snart omtyckta äfven af
dem. Utom tjänarne fanns ännu i huset en gam-
ma!, fattig gumma, som var så orkeslös, att hon
icke förmådde göra något arbete. Hon satt eller
låg hela dagen i en vrå af stugan ooh lämnade
den icke oftare, än då maten stod på bordet.
Stackars gamla Kajsa! Hon hade nog sett bättre
dagar. Hon var släkt med värdinnan, hvilken
hade tagit henne hem tili sig, på det att hon ej
skulle siitä ondt på gamla dagar. Kajsas lynne
var visst icke det bästa. Hon led af gikt och
låg ofta vaken om nätterna, då andra sofvo.
Därför ville hon gärna på dagen taga sig en lur
emellanåt och blef mycket ond, om hon då blef
störd.
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En morgon råkade Petter af misstag trampa
på Kajsas fot, då hän gick förbi henne. Gum-
man, som just nyss slumrat in, reste sig upp-
retad och. tog på den sjuka foten, under det att
lion for ut i hårda ord mot den intet ondt anande
gossen, hvilken naturligtvis bad om ursäkt. Gam-
man lade sig emellertid tillbaka på bädden, me-
dan Petter, tili hälften ångerköpt, tili hälften
skrattlysten, skyndade ut. Hän jagade fåren tili
den närbelägna, afmejade ängen, där det ännu
fanns litet gräs att beta.

Det var en så frisk och härlig höstmorgon,
luften var ren och klar, hvarje ljud hördes tyd-
ligare än vanligt. Petter satte sig på en sten,
tog upp en bok ur fickan och begynte läsa, un-
der det att hän tillhöll gårdens lurfviga hund,
Kastor, som alltid följde med honom, att se
efter fåren.

Då hän suttit sålunda någon timme, hörde
hän ett häftigt skall. Några främmande får hade
kömmit in på betesplatsen, och Kastor gjorde sig
stor möda att tränga dem tillbaka. Fåren brydde
sig dock icke därom, utan betade lugnt vidare.
Då måste Petter ingripa. Med en vidja i han-
den begynte hän, under Kastors ifriga bistånd,
förfölja de främmande fåren. De stodo tili en
början alla och gapade, men slutligen vände sig
ett af dem och begynte springa. De öfriga följde
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hack i häl efter, ooh i ett nu var hela skocken
försvunnen.

Yid middagstiden kom Lisa bärande en stor
skål yälling samt bröd därtill. Syskonen åto sin
middag tillsammans under samtal om de kara
där hein ma.

Jag ämnar skrifva tili mamma i morgon,
sade Petter.

Ack ja, gör det, du skrifver mycket
bättre än jag, medgaf Lisa. Jag bar ibland
så ledsamt efter mor ooh lilla Katri. Manne
Katri redan lärt sig att gå. Ack, om vi snart
finge bref från mor!

Lisa vandrade hem igen med den tomma
skålen. Petter fortsatte läsningen, medan hau
då ooh då kastade en blick på fåren. Det var
"Naturens bok”, hän så ifrigt studerade. Af
denna vår kare skalds skapelse hade Petter stor
nytta och äfven nöje under vakten.

Under tiden var Lisa mostern behjälplig
där hemma. Hon tillbragte en stor del af dagen
med att pyssla om hönsen, samlade rester af gröt
och dylikt i deras tråg, sökte upp äggen ooh var
aldrig gladare, än då hon kunde bringa mostern
några sådana. Däremellan hjälpte hon tili med
att tvätta, diska, koka potatis, o. m. d.

Eu dag fingo barnen tili sin stora glädje
bref från mor Stina. Mor var så glad att höra,
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att barnen hade det godt hos släktingarna. Hon
berättade, att de fyra yngsta syskonen voro friska,
att den äldsta af de hemmavarande systrarna,
Hedda, efter Lisas bortresa hjälpte henne att
sköta lilla syster Katri, att Katri redan lärt att
gå och kunde säga några ord. Yidare berättade
hon, att stugan fått nytt golf, att bror August
begynt gå i folkskolan och att unga herrn på
herrgården blifvit skickad tili Normallyceum i
Helsingfors. Alla dessa nyheter intresserade bar-
nen på det högsta. Sedän brefvet flere gånger
var genomläst, lades det omsorgsfullt ned i byrå-
lådan bland andra dyrbarheter.

Ett år hade förgått under våra stnå vänners
ständiga tillväxt och utveokling. Nu var iulen
snart inne. Djup snö betäokte redan marken, och
insjön var så hårdt tillfrusen, att man kunde köra
öfver isen. Barnen gladde sig åt att på julmor-
gonen £å åka tili kyrkan, ty morbrodern hade
redan loivat, att de skulle få göra det. Redan
långt före julaftonen skurades ooh putsades i alla
vinklar och vrår, halm breddes ut på stugans
golf, helgdagskläderna togos fram, och man be-
redde sig att värdigt fira julhelgen. Moster Edla,
som under de föregående dagarna haft brådtom
med att baka, koka och brygga, stod nu på själfva
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julaftonen ooh rörde i den stora grytan, där ris-
grynsgröten pnttrade så hvit ooh aptitlig.

Sedän allt folket gemensamt sjnngit en jul-
psalm, tog hvar ooh en fram sinä gåfyor, ifall
hän hade några sådana i beredskap. Gåfvorna
gingo nr hand i hand ooh blefvo beskådade af
hvar ooh en. Lisa hade, under mosterns ledning,
stickat ett par varma nllstrumpor åt sin mor-
bror, ooh Petter hade slöjdat åt mostern en stor
grötslef. Själfva fingo de af mostern ett par
stickade ullvantar hvardera ooh af morbrodern
hvar sin berättelsebok. Litet senare på aftonen
kommo några unga gossar ooh flickor från om-
nejden tili gården. Alla, både gamla ooh unga,
begynte nu leka jullekar i halmen på golfvet,
ooh glädjen stod högt i tak. Kvällsvarden var
både god ooh riklig. At värdinnans goda jul-
skinka ooh risgrynsgröt gjorde alla heder.

På julmorgonen var hela huset tidigt på
benen. Drängarne gingo ut ooh spände för hä-
starna. Man klädde sig så varmt som möjligt,
ty det var bitande kalit där ute. De nya van-
tarna skulle naturligtvis profvas ooh kommo
ypperligt tili pass, i synnerhet för Peter, hvilken
af morbrodern fått löfte att köra en af hästarna.
Gamla Kajsa satt suckande i ett hörn af stugan.
Hon hade somnat så sent på julaftonen ooh var
så trött, så trött.

Jultointarnes irrfärdef, 12
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Skall ni inte fara med tili kyrkan, mor?
frågade Lisa.

Inte blir det väl rum för mig, knotade
Kajsa.

Lisa skyndade att fråga sin morbror, om
icke gamla Kajsa skulle få följa med.

Äh jo, vi skola se tili, att det blir rum
äfven för henne, sade morbrodern.

Lisa gick tili den gamla, hjälpte henne att
kläda på sig, svepte tili sist in henne i en stor schal,
så att endast nästippen syntes, och ledde henne
tili en af slädarna, som väntade där ute. Vädret
var härligt, kalit, men månljust och stjärnklart.
Snön knarrade under slädens medar, och bjäll-
rorna klingade, då man med god fart körde öfver
insjön tili kyrkan, hvars redan upplysta fönster
skimrade på afstånd. Mycket folk var samladt
vid kyrkan. En massa hästar och slädar stodo,
i skydd af skjulet, vid sidan af det gamla, vörd-
nadsbjudande templet. Alla människor gingo efter
hand in i kyrkan, togo fram psalmböckerna, och
gudstjänsten begynte. Orgelns toner Ijödo så
härligt och stämde folket tili andakt, ooh då pa-
storn talade om ”frid på jorden och människorna
en god vilje”, var det knappast någon i templet,
som icke tankte, att åtminstone hän icke skulle
ställa så tili, att friden blefve störd hvarken i
hemmet eller annorstädes.
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Då man kom ut ur kyrkan, var det redan
full dager. Petter ooh. Lisa tyckte, att det var
mycket roligt att få åka ooh att betrakta vimlet
på isen, då hästarna, hvilka frusit under rasten
vid kyrkan, sträckte af med god fart mot Lem-
met. Petter hjälpte vid stugans trappa mor
Kajsa ur släden. Gamman myste Leit förnöjd
öfver den upplifvande kyrkfärden. Julmaten var
färdig; man satte sig tili bords ooh lät maten
sig väl smaka.

Då Petter ooh. Lisa, annandag jui på efter-
middagen, sutto ooh läste de böcker, de fått på
julaftonen, öppnades plötsligt dörren, ooh in steg
mor Stina så skinande glad ooh vänlig. Petter
ooh Lisa sprungo med höga glädjerop upp från
sinä platser ooh lågo snart i den kara moderns
armar. Morbrodern hade, dem ovetande, skrifvit
ooh bedt mor Stina att hälsa på släktingarna
under julhelgen. Denna dag hade hän skickat
att hämta henne med häst från järnvägsstatio-
nen, ooh där var hon nu lifslefvande. Då häls-
ningarna voro undanstökade, satte man sig ned
ooh berättade ömsesidigt öm allt, hvad som händt,
sedän man skildes åt. På kvällen hade Lisa en
enskild pratstund med sin mor, då hon fiok veta
allt, det hon önskade om hemmet ooh syskonen.

Dagen därpå fördes mor Stina af svägerskan
tili ladugården för att se de vaokra kreaturen.
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Barnen följde naturligtvis med, ty äfven der as
skyddslingar, fåren ooh hönsen, akulle beskådas
ooh beundras. Mor Stina fröjdade sig mycket,
då mostern talade om, att bon redan hade stor
hjälp af barnen.

Dessa för vara unga vänner så glada dagar
försvunno mycket fort. Mor Stina kunde icke
dröja längre än tili fjärde dag jul. Tungt var
afskedet, men man kunde ju hoppaa att anart få
återse hvarandra. Petter ooh Lisa följde modern
tili järnvägsstationen. Petter körde, medan mo-
dern ooh Lisa sutto inpälsade i släden. Yid af-
skedet lofvade barnen att fortfarande göra mor
Stina heder.

Lisa vaf redan fjorton år gammal och Petter
sexton. De fingo därför under det nya året lära
sig åtskilligt. På våren hjälpte Lisa moster Edla
att lägga npp handduksväf ooh fick äfven små-
ningom lära sig att väfva, laga mat, brygga
svagdricka m. m. d. Petter begynte gå på ar-
bete tillsammans med drängarne. Hän var stark
ooh stor ooh gjorde i det närmaste lika stor
nytta som de. Huru stolt och glad kände hän
sig icke, då hän kömmit så långt, att hän hade
sin särskilda häst att sköta och köra! Alit emel-
lanåt skrefvo de unga tili mor Stina och berät-
tade om deras arbete och framsteg. Och alltid
fingo de ett vänligt ooh uppmuntrande svar från
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modern, hvilken, ehura frånvarande, kärleksfullt
följde med barnens utveckling.

Tiden gick under allt detta myoket fort.
Snart bade fem år förflutit sedän den dagen, då
Petter och Lisa för första gången sågo den tref-
liga rödmälade stugan vid insjöns Strand. De
voro nu i det närmaste fullvuxna och hade re-
dan lärt så mycket, att de själfva kunde förtjäna
sitt bröd. Mor Stina ooh morbrodern hade un-
der den senaste tiden i bref meddelat sig om
barnens framtid, och då mor och barn lifligt ön-
skade blifva återförenade, var det numera af-
gjordt, att Petter och Lisa skulle återvända tili
hemtrakten för att där söka sig förtjänst.

En vacker höstmorgon togo de med rörelse
och tacksamhet afsked af de goda släktingarna.
Morbrodern gaf dem häst tili Svartby, där de
fem år tidigare hade rastat och ätit frukost.
Därefter vandrade de tili fots tili järnvägsstatio-
nen. Under vägen återsågo de med stort nöje
alla de ställen, de för fem år sedän passerat. Där
var ju den höga granen, under hvilken de sof-
vit om natten! Lisa skrattade tillsammans med
brodern vid minnet af den förskräckelse, den
betande kon vid hennes uppvaknande åstadkom-
mit.

Vid middagstiden kommo Petter och Lisa
tili stationen, därifrån de skulle fortsätta resan
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med tåget. De hade icke värit länge där, förrän
de sågo tåget komma. De båda unga skyndade
att taga plats i en kupe. I vagnen var en mängd
passagerare.

Hvad månne det blifvit af de två gos-
sarne, vi råkade under den senaste resan, und-
rade Petter.

Ja, det vore mycket roligt att yeta, sade
Lisa.

Men se, där komju en gamma! bekant, kon-
duktören, hvilken tagit vård om dem, då de för-
sta gången sknlle nt i vida världen. Hän kände
alls icke igen dem, men det var ganska natur-
ligt; de hade ju blifvit så stora. Då konduk-
töron frägade efter biljetterna, påminde Petter
honom om, att de en gång förr råkats. Då kom
hän ihåg det och skakade vänligt hand med de
två unga.

Inom kort hade man hunnit stationen i hem-
trakten. Ack se, där stod ju mor själf på per-
rongen, med en liten flicka vid handen! Det
var visst Katri. Tänk, så stor hon hade blifvit!
Lisa tog henne i famn, och Katri slog armarna

om liennes hals. Huru roligt var det icke att
äterse hemmet och samtala med mor och syskon
om allt, hvad som händt under alla dessa år.

August var ju långa karien redan och hade länge-
sedan slutat folkskolan. Och den gamla stugan
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var sig så lik. Äfven stugans närmaste omgif-
ning var som förr, om man undantager björken
vid trappan, bvilken bredt ut sig och vuxit be-
tydligt. Potatistäppan fanns kvar oeh likaså stic-
kelbärsbuskarna, tili de hemkomnas stora glädje.

I november månad samma år blef Petter
anställd som dräng i den närliggande herrgår-
den. Lisa fick tjänst bos pastorns, ioke långt
därifrån. De voro så glada öfver, att deras nya
hem voro alldeles i närheten af moderns ooh
syskonens, ty de kundo ju sålunda ofta samman-
träffa med dem. På söndagseftermiddagarna var
hela familjen vanligtvis samlad i det gamla hem-
met, hvilket var dem alla kärt, så länge de lefde.
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