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Förord.

Dessa sagor ha för flere år sedän värit införda i särskilda ärgån-
gar af barntidningen Trollsländan, och utgifvas nu samlade i ett häfte.

„Huru hästen gick att söka nattqvarter" är en gammal finsk
folksaga, som redan min far, professor Reinhold v. Becker, i slutet af
sjuttonhundra talet hörde berättas. Annu pä adertonhundra femtio
talet upptecknades varianter af densamma i Savolaks. Den är alltså
icke någon imitation efter bröderne Grimms „Bremer Stadtmusikanten, “

med hvilken den har en viss likhet.
Äfven „Starka Matti" och „Den gamle knekten" ha delvis finskt

folksagostoff i sig. De i den senare förekommande trollformlerna aro
tagna ur ett gammalt raanuskript, som min far, under den resa lian
våren 1819 företog, för att uppsöka finska fornsänger, päträffade i
Kittilä lappmark. Manuskriptet öfverlemnades sedän som ett kurio-
sum åt en bekant samlare och universitetslektor härstädes, hvilken
1868 förärade det åt min van professor J. A. Friis från Christiania,

som då vistades i Helsingfors, och i hvars ego det ännu torde finnas.
Den i samma saga förekommande visan är en gammal ziguenar-

sång, och de anförda räknesätten begagnas ännu allmänt i Finland
af barn vid deras lekar.

Visorna om de nitton skräddarene, skomakaren och smeden da-
tera sig från tiden, då de olika skräna florerade. ■

Jag har trott mig böra lemna ofvanstående smä upplysningar,
och ber blott få tillägga, att jag nogsamt inser att dessa sagor, ur
kritisk synpunkt betraktade, ha mänga brister; men den förtjensten
ega de, att vara oskadliga, och i sädant hänseende kuuna de tryggt
läggas i barnens händer.

Helsingfors i november 1877.
ji. v. Jä.
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Huru hästeu gick att söka nattqvarter.

gick engäng att söka nattqvarter. Hela
dagen kade lian betat ensam i bagen, meri

mot aftonen bade ban fått ledsamt ocb flöjt
öfver gärdesgården. Nu gick ban sakta fram-
åt landsvägen, för att se åt bvar ban kundo
tillbringa natten.

Bäst som ban gick, mötte ban en bund.
„Hvart skall du så sent, kamrat?“ fråga-

de hästen.
„Att söka nattqvarter, “ svarade bunden.
„Sådan är också min afsigt,“ sade bästen, „vi

kunna ju göra sällskap.“
„Ja, men! bvarför icke det,“ svarade bunden.

Ocb så gick hästen förut ocb bunden följde efter.
När de bade gått ett stycke, mötte de en 'katt.
„Hvart styr du kosan så sent, käx- a vän?äl frå-

gade bästen.
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„Att' söka nattqvarter,“ svarade kätten.
„Då kan du ju komina med oss,“ sade hästen.
„Ja, men! hvarför icke det,“ svarade kätten. Ooh

så vandrade de tillsamman vidare: först gick hästen,
och så gick hunden, och så kom kätten.

De hade icke gått långt, innan de mötte ett par
gäss.

„Hvart gäller resan så sent, godt folk?“ frågade
hästen.

„Att söka nattqvarter,“ svarade gässen.
„Då kunna vi ju följas åt,“ sade hästen.
„Ja, men! hvarför icke det,“ svarade gässen. Och

så gick hästen först, och så gick hunden, och så
gick kätten, och så kommo gässen.

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

„Hvart skall herrskapet så sent?" frågade hä-
sten.

„Att söka nattqvarter,“ svarade hönsen.
„Då kunna vi ju göra sällskap,“ sade hästen.
„Ja, men! hvarför icke det,“ svarade hönsen.

Och först gick hästen, och så gick hunden, och så

gick kätten, och så kommo gässen, och sist trippade
tuppen och hönan.

Nu hörjade det att skymma. Tunga och Stora
hängde moinen på himmeten och spådde regn.

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

„Hvart har du så brådt, kamrat?“ frågade hästen.
„Att söka nattqvarter,“ svarade ekorren.
„Just som vi andra också! Vi kunna ju alla

göra sällskap,“ sade hästen.
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„Ja, det går an,“ syarade ekorren. Och så gick
hästen först, och så gick hunden, och så gick kät-
ten, och så gingo gässen, och så kommo hönsen, och
sist hoppade ekorren.

Tägen ledde genom en ödslig tall-mo. Yid än-
dan af mon låg en hy. Här gick hästen in i första
gård och frågade om hän och hans följeslagare kunde
få nattqyarter.

„Nej, här fås icke nattqyarter! gå tili granngår-
den!“ syarade man.

Men när de kommo dit, syarade man på sammasätt:
„Nej, här fås icke nattyqarter! gå tili grann-

gården!“
Och så syarades dem hela raden utföre. Ingen

yille herherga dem. Slutligen sade yärden i den
sista gården:

„I hyn fins icke rum för er. Men der horta yid

skogshrynet står en ensam, förfallen stuga. I stu-
gan bor en trollkarl, och der kunnen I efter hästa
hehag inqyartera er, ty hän är säilän hernrna."

Nu yar det redan nästan alldeles mörkt, och en
ooh annan regndroppe hegynte falla. Kätten fruktade
att hli yåt om fötterna, och tuppen yar rädd att hli
hes tili morgondagen. Det yar ej annat råd, än att
gå och se ät om man kunde få tak öfyer hufyudet
i den förfallna stugan yid skogshrynet.

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

„Här är ingen hemma, här slå yi oss ned,“ sade
hästen och sköt med nosen klinkan åt sidan, så att
dörren gick upp.
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Förnöjda stego de in, ooh livar ocii en gjorde
det så beqvämt åt sig som möjligt.

Kätten klef upp i spisen och bäddade åt sig i
den mjuka askan, gässen togo plats under bordet,
ekorren boppade upp på kroken ofVan bänken, bön-
sen flögo ooh satte sig på stången mellan sparrarne
i taket, hunden lade sig vid tröskeln, och bästen
gick ut i farstun ocb sträckte sig der, för att de
andra icke måtte trampa bonom på fötterna, som
ban sade.

Midt i natten, när alla utom kätten sofvo, koni
trollkarlen hem. Derute var det ett rysligt väder:
det var stickmörkt, blåsten pep och regnet stod som
spön i backen. Hän hade värit ute att trolla ocb
kade ingen aning om, att huset var fullt af främ-
mande.

Helt tyst trädde ban in och gick fram tili spi-
sen, der ban såg kattens ögon lysa i mörkret. Hän
tänkte att det var tvenne eldkol ocb lutade sig ned
ocb bläste på dem, för att tända en perta. Men kät-
ten spottade ocb fräste ocb klöste bonom i ansigtet,
så att ban förskräokt drog sig tillbaka ocb trodde
att det var bans gamla mormor, som gick igen, eme-
dan ban på allt upptänkeligt sätt plågat ocb förtre-
tat gumman i lifstiden.

Hemsk i hågen satte ban sig på bänken ocb
stack benen under bordet. Men då vaknade gässen
ocb knepo bonom i vadorna, så att ban trodde att
det var skräddaren, som gömt sig under bordet ocb
nöp bonom med sin sax, emedan ban sagt att skräd-
daren brukade skörta upp sockneboarne.
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Misslynt flyttade hän .sig tili ändan af hanhen
nnder kroken. Men då het ekorren' honom i orat,
så att hän sprang upp och trodde att det var sko-
makaren, som stack honom med sin syl, emedan hän
sagt att skomakaren hrukade skära för hreda rem-
mar ur andras hud.

Ula tili xnods ville hän smyga sig på dörren.
Men när hän kom tili tröskeln, nafsade hunden ho-
nom i smalhenen, så att hän trodde att det var läns-
mannen, som högg efter honom för hans många be-
drägeriers skull.

Hufvudstupa rusade hän ut i farstun. Men här
sparkade hästen honom så eftertryckligt, att hän
trodde att det var hans gamle hederlige far, som
siog honom med harkstöten i ryggen, emedan sonen
ej ville lefva ärligt och hlanda hark i hrödet hellre,
an lefva kräsligt på trolleri.

Nu vaknade äfven hönsen, och tuppen flaxade
med vingarne och gol. Men i sin vånda tyckte troll-
karlen, när hän sprang nedför trappan, att det var
skarprättaren, som ropade efter honom:

Hugg hufvudet af!

Och med hjertat i halsgropen lopp hän det for-
taste hän knnde tili byn och berättade hvad som
händt. Men folket hara skrattade åt honom och
tyckte att det var just rätt och lagom.

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

Men hästen och hunden och kätten och gässen
och hönsen och ekorren voro så belåtna med sitt
nattqvarter, att de beslöto reparera stugan och göra



den tili sitt högqyarter. Och der bo de soin goda
vänner ännu i dag. Den, som ej tror, kan sjelf
helsa på dem. Vägen är icke yillsam. Först går
man åt höger och sedän åt venster och så rakt fram.
Stugan käns lätt igen. Hon är grå med hvita fön-
sterposter och röd dörr. Tätt invid växer en gran.
I fönstret sitter kätten, på trappan ligger hunden,
på hacken hetar hästen, gässen vandra yid dikes-
kanten, ekorren klättrar i grantoppen ooh hönsen
krafsa på sophögen.
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Den eftertänksamma Imstron.

et var engång en man och en hustru, som
bodde i en liten stuga, och bredvid stugan
låg en kryddgärdstäppa.

„Nu skall jag bereda bustru min en öfyerrask-

ning,“ tänkte gubben och sådde en dag, då gumman
yar borta, morotsfrö i kryddgårdsbänken; ty byad

fans bättre än morötter, tyckte hän.
När gumman kom bem, föll det äfyen henne in

att öfyerraska gubben, och så passade bon på, då
mannen hvilade sig efter arbetet, och sådde i hem-
lighet persilja i bänken; ty det yar det bästa bon
visste.

Och sä begynte bägge sorterna att gro och sticka
upp.

„Jag begriper icke hyarifrån det kömmit så
mycket ogräs i bänken," tänkte gubben och gick i
smyg och rensade bort persiljan.

„Maken tili oren mull bar jag aldrig sett,“
tänkte gumman och plockade i tysthet bort morots-
plantorna.

Och så yäxte der hyarken det ena eller det
andra.
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Nu kom man tili förklaring. Hvardera kade de
menat så vai, och ändå kade det icke klifvit någon-
ting utaf.

Då körjade gamman förekrå sig att kon icke
kade gjort såsom kon kort; ock så gick kon kela da-
gen ock kara ångrade sig ock tänkte ock funderade
derpå.

Om natten tyckte gukken att sängtäcket var för
kort ock att lian frös om fötterna, ock så sade kan
följande morgon åt kustrun:

„Du kan just skarfva täcket ett stycke, medan
jag går att kugga ved.“

Strax var kustrun villig ock tog nål ock tråd
ock sax. Men då rann kenne persiljan i kågen ock
kon kegynte eftersinna, kvarför kon icke rådfört sig-
med gukken, innan kon satte fröna i jorden; ock
så klippte kon en remsa frän öfre kanten af täcket
ock sydde den fast vid täckets nedre ända.

Nu kom mannen kein ock sade: „kors! kustru
min, kuru du un kar träcklat förvändt!“

Då märkte kustrun kuru tafatt kon ketett sig-
ock kegynte grufva sig öfver att kon icke tagit Sa-

ken från en annan sida; ock så gick kon kola föl-
jande dag ock kara grukklade ock funderade derpå.

Men nu var det krig i landet, ock dagen der-
efter kommo kungons modige, raska gossar för att

taga mannen tili soldat.
Hustrun satt vid stugfönstret ock öfverlade med

sig sjelf, om kon ändå icke kade kort sprätta lös
musan ock sy den fast ofvantill i täcket igen;
ock så märkte kon icke soldaterne, innan de stodo
för dörren.
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„Ej, bevare oss!“ skrek bon, „der komina knek-
tarne, för att kläda kronans jacka på dig.“

~Ja, nu är det för sent att springa tili skogs,“
sade mannen. „Nu gäller det att gömma sig, så att
de ioke släpa mig bort med sig.“

Och så kröp mannen i en säck, ooh bustrun
knöt bandet tili och satte sig på säcken.

~Hvad bar du i säcken, mor?“ frågade förste
soldaten ocb steg öfver tröskeln.

„Det är mjöl i säcken,“ svarade bustrun.
„Hvad för något?“ sade andre soldaten ocb

trädde närmare.
Nu sade jag visst något dumt, tänkte bustrun,

jag hade bort syara annorlunda, och så ropade bon:
„Det är ägg i säcken, rör ej yid den!“
..Det måtte vara raggen tili ägg,“ inföll den

tredje soldaten ooh fattade tag i säcken.
Då tänkte bustrun, nej, det yar icke bra sya-

radt, ocb skrek:
„Ja, inte är det gubben, soin är i säcken!“
„Nå, det skola vi snart få reda på,“ sade solda-

terne, ocb så öppnade de säcken, drogo fram gubben,
klädde kronans jacka på bonoin och förde bonom
bort med sig.

Nu började gumman eftersinna byad bon sagt
och icke sagt. Hyad skulle nu gubben tänka! Hyad

skulle förste soldaten mena att andre soldaten ansåg
att tredje soldaten trodde, när bon uppfört sig på
det yiset. Ooh bon grämde sig så, att bon ioke åt
en bit; bon hara satt med bänderna i kors. Följande
dag tyckte bon att det ändä kanske var orätt, att
så der låta sorgen få öfverband. För att trösta sig,



gjorde hon sig ett mål af ätta skinkor och sju fat
kål. Men morgonen derpå ransakade lion sig åter
och förebrådde sig att ha lefvat så kräseligt, medan
mannen iick hålla tili godo med hvad krouan bestod.
Ooh så giok hon der tills hon dog och gjorde ingen-
ting annat, än eftersinnade den ena dagen hvad hon
den föregående dagen gjort eller underlåtit att göra.

Men mannen stod för kulor och krut och lydde
trumman, och om honom har man icke hört något
vidare.
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Staika Matti.

Bet yar engång en rik herreman, som skulle städ-
sla sig en dräng. Men hän var lika suål och elak,
som hän var rik. Ja, hän var sä snål, att

länade hän ut en styfver, ville hän strax ha en
daler igen. Och en sådan bondplågare var hän, att
när en bonde ville säga sin granne något rätt pi-
nande fult, så kallade hän honom ackurat säsom
herremannen hette. Sinä silfverpengar läste hän in
i en kista med sju hänglås, och sedlarne hängde hän
på utspända segelgarnsstumpar bland spindelväfvarne
hakoin kakelugnen, för att ioke tjufvarne skulle veta
söka dem der. Ja, för större säkerhets skull gick
hän sjelf om qvällarne och skälde såsom en hnnd
kring knutarne; tv hans gamla hnnd hade dött af
svält, ooh någon ny nändes hän ioke bestä sig. Så-
dan en var hän; och nu behöfde hän städsla sig en
dräng. Men hans girighet och härdhet voro så kända,
att hän i hemsooknen icke kunde få sig någon tje-
nare. Hän lät derför spänna hästeu för slädan och
reste tili grannsooknen, för att försöka sin lycka der.

Anländ tili första gård, steg hän ur och gick in
i stugan. Vid ändan af hordet satt hushonden, och
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på ömse sidor om honom sutto flere af traktens unge
raska karlar.

~Är här någon, som vill Tali min dräng?“ frå-
gade herremannen.

Men folket, som kände hans lynne ooh egenska-
per, svarade icke ett ord. Sluiligen krafsade sig
värden förläget bakom orat och sade:

„Nej, här fins icke någon, som kan ha den aran,
om ej möjligtvis den der främmande karien, som
ligger på ugnen.“

„Hvad är det för en?“ frågade herremannen.
„Jag vet ej vidare om honom, än att hän heter

Matti,“ svarade yärden. ..För en stund sedän koni
hän hit yandrande och kröp strax upp på ngnen.
Stig ner, Matti, och syara sjelf!“

„Yänta, yänta! jag kommer yäl!“ hördes nu en
sömnig röst hakoni ngnen, och ner klef der en syart-

muskig, undersätsig kari, sotig i ansigtet och med
håret hängande i pannan. Gäspande och strftckande
på sig, frågade hän hyad man yille honom.

„Har du lust att bli min dräng?“ sade herre-
mannen.

~Nej, någon lust har jag just icke, men nog
kuude det läta sig göra ändå, om yi hli sams om
lönen,“ syarade Matti.

„Nå, låt höra! Hvad skall du ha i lön?“
„Mina fordringar aro icke Stora: mat och klä-

der, liksom åt de andra drängarne, och rättighet att
yid årets slut knäppa herrn engång i pannan. “

„Sicken en oförskämd slyngel!“ uthrast herre-
mannen och reste tili nasta gård.
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Liksoin på förra stället satt husbonden i bög-
sätet ooh. en hop nnga karlar omkring bonom.

„Är här någon, som vill bli min dräng?“ frå-
gade herremannen.

Men ingen var hågad dertill, ty äfven hit hade
ryktet nått om hans snålhet ooh elakhet. Slutligen
sade värden:

„Kanske möjligen den der främmande karien på
ugnen bar lust att tjena er. Hän koin bit just kort
före er. „Stig ner, Matti, ocb gör sjelf reda för
dig!“

„Yänta, vänta! jag kommer Täi, hara jag hinner,“
syarade Matti ocb klef långsamt ner från ugnen.
Men der ban stod i skymningen ocb sträckte sig i
vrån, bade hän en förunderlig likbet med den sotiga
karien på det förra stället, tyckte herremannen ocb
frågade misstroget:

„Hur är det? vill du träda i tjenst hos mig?11

„Nej, icke vill jag just; men nog kunde det väl
gå för sig ändå, hara vi bli ense om lönevilkoren,“
svarade Matti.

„Ocb hvilka äro dä dina vilkor?“ sade berre-
mannen.

„Mat ocb kläder, liksom åt de andra drägarne,
ocb rättigbet att vid årets slut knäppa berrn engång
i pannan, “ svarade karien, alldeles med samma ord
som på förra stället.

Förargad reste herremannen tili nästa gård.
Men också bär bände' bonom detsamma som på

de bägge andra ställena. Ingen ville träda i bans
tjenst, utom en nyss tili gården anländ främmande
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kari, hvilkeu sade sig beta Matti ooh i lön begärde
att yid årets slut få knäppa honom engång i pannan.

För att nu ioko nödgas fara hem igen med oför-
rättadt ärende, och emedan hän begynte tycka att,
när allt koin omkring, det dock var ett hittadt pris,
att få sig en dräng hela året om för hlott en knäpp
i lön, beslöt herremannen slutligen att taga den
okände karien och sade:

„Fullgör du ordentligt året om dina åligganden,
så må du då gifva mig en knäpp. Hyad bryr jag
mig derom!“

Och så satte sig herremannen i slädan och Matti
hakoni, och de åkte tili herrgården.

Följande dag infann sig Matti hos husbonden
och frågade hvad denne befalde att hän skulle före-
taga sig.

Husbonden gapade föryånad på honom och kunde
knappt tro sinä ögon; den nyss så sotiga Matti yar

uu helt snygg och ren, sömnigheten och tröghe-
ten yar liksoin bortblåst. Hvad man uppdrog åt
honom att göra, utförde hän flinkt och raskt, huru
svårt och tungt arbete honom än förelades. Den
nye tjenaren uträttade ensam lika mycket som alla
de andra gårdens drängar tillsammantagne; och al-
drig knotade hän, huru ondt hän än slet och huru
hårda och orättyisa beskyllningar hän än fick upp-
bära. Den snåle herremannen riktigt gladde sig, att
för så godt köp ha fått sig en så dugtig och stark
dräng.

Yintern gick och våren kom, ooh allt var Matti
lika hurtig och oförtruten. Men när sommaren in-
föll och Mattis styrka blef allt förundransvärdare,
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började busbonden draga sig tili minnes sitt löfte,
att Matti vid årets slut skulle få knäppa bonom i
pannan, ocb blef ängslig tili mods. Kommer den
der tölpen ens med sitt lillfinger åt mig, så blir det
min dödsknäpp, tänkte hän ocb begynte fundera ut
nägot medel att i tid göra sig af med Matti.

„Hör på du!“ sade ban en dag belt yänligt åt
Matti, „dn kan just gä tili ängen ocb drifya heru
fåren. Tag yägkost med dig! yägen är lång.“

„Skall ske,“ sade Matti, ocb gick åstad. TJnder
yägen lagade ban byarjehanda smått, som beböfde
bjelpas upp på egorna; än stack ban in en ny stör
i någon lutande gärdesgård, än ryokte ban upp nå-
gon yidebuske frän ängen; men inga fär kunde ban
finna. Slutligen satte ban sig ned i gräset yid en
lada, för att mumsa litet på vägkosten, eburu ban
tyckte, att det yar liksom litet smolk i mjölken.
Med ens hörde ban ett biskligt tjut bakom ladu-
yäggen, ocb fram koru der rusande en skock glu-
pande, utsvultna yargar, som ville siitä bonom i tu-
sen stycken. Men Matti lät sig ej förskräcka, bröt
af en ung gran tili ris åt sig ocb dref hela skoc-
ken bem tili berrgården ocb stängde in den i får-
huset.

„Nu äro fåren bemma,“ sade ban åt busbonden.
Då denne koni ocb tittade genom fårhusdörren,

bade ban så när fallit pä näsan midt i yargskooken,
så bäpen blef ban. Men ban bemästrade sin öfyer-
raskning ocb myste ocb klappade Matti fryntligt på
axeln ocb sade:

„Det yar raskt gjordt! Låt nu se om du också
kan bemta bästen frän bagen.“
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Matti tog betslet på armen oeli gick. Men huru
lian an sökte, någon bäst kunde hän icko linna.
Slutligen kom lian tili kanten a£ ett kärr, satte sig
på en sten, tittade framför sig och fann att der låg
en hund begrafyen. I detsamma prasslade det i bu-
skarne bakom honom; hän hörde ett doft brum-
mande, och knappt hann hän vända sig om, innan
en raggig björn med brinnande ögon och uppspär-
radt gap störtade sig öfyer honom. Men Matti var
ej sen att nappa nalle i pelsen, satte betslet i mun-
nen på honom och hoppade upp på ryggen, hyaref-

ter lian red hem och hand besten fast i stallet.
„Seså! mi är hästen hemma,“ sade Matti.
När nu husbonden kom och säg björnen i spil-

tan, blef hän hvit som ett lärft i ansigtet, men klap-
pade Matti ännu yänligare både på axeln och på si-
dorna, ooh sade:

„Du är mig just en riktig baddare, dig kan man
anyända i förtroende-uppdrag. Långt bort i skogen
på andra sidan karret i det stora berget bor ett rä,
som är skyldigt mig pengar. Förgäfves bar jag liere
gånger påmint det, att det skall betala sin skuld.
G-ä du i morgon tili bergsrået ooh kräf ut pengarne
och heruta hit dem. Men tag en säck med dig, så
att du ej tappar nägot.“

„Ja beyars,“ sade Matti, „men när året är fullt,
får jag yäl min utlofyado lön.“

„Ja visst, ja yisst! och hälften af pengarne på
köpet,“ försäkrade husbonden. „Skynda dig nu hara!“

Följande dag yandrade Matti öfver ängar och
mossar med säeken under armen bort tili utskogen.
Knappt gaf hän sig tid att plocka ens ett blåbär un-



17

der färden; lian bara gick framåt. Och så koni hän
tili berget, der rået bodde. Rundtomkring yäxte

höga, gamla furor, soin kastade en dyster skugga
öfver trakten, och foten af berget omgafs af snär-
jande enbuskar, stora ormbunkar, starrgräs och ljung.
Man kuude riktigt bli hemsk tili mods att vara der
helt allena i djupa yildmarken, så ödsligt och tyst
var der. Det enda tecken tili lif, Matti såg, yar ett
par ugglor i mossen. Men Matti gick obekymrad
fram och bultade på berget.

„Hvem yågar störa mig midt i min middags-
lur? ;t ropade en ilsken stänima inifrån berget.

„Ursägta! men husbonden bad så mycket helsa
och sade att nådig bergsrået skulle betala sin skuld,“
syarade Matti.

„Hvad pratar du för slag! jag är icke skyldig
ens ett runstycke!“ röt trollet, och sant sade det,
ty husbonden hade ju skickat Matti dit, bara för att
trollet skulle klösa ögonen ur honom.

Men Matti blott lydde sin husbondes befallning
ooh syarade:

„Inga inyändningar! betala strax! resten är er
ooh husbondens ensak.“

Det der yar mer än ett bergsrå knnde fördraga.
Det bullrade och brakade i bergets innanmäte, så
att stenhällen remnade ooh flisorna röko Matti om
öronen, och ur skrefyan kom bergsrået, yrvaket med
nattmössan i handen, argt som en spindel framsprin-
gande.

„Jag skall ge dig pengar, jag!“ skrefc det och
flög fräsande som en katt Matti i häret.

„Sakta, sakta, min gubbe lilla! eljes kommer du
2
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i påsen,“ sade Matti och grep bergsrået i nacken.
Nej, så det sprattlade, sä det fnös och sparkade! men
i påsen måste det ändå, och så knöt Matti bandet
tili, slängde säcken på ryggen och Tandrade hem.

Der hemma hade herremannen gått och satt sig
på loftsvalen, hyarifrån hän hade en yidsträckt ut-
sigt öfver fälten rundtomkring. Solen sken så vac-
kert, de små foglarne sjöngo och luften yar sä mild;
men det fägnade ej hans elaka, förtorkade hjerta.
Snål och knarrig satt hän der och lurade på, huru
hans fattige nnderhafyande trälade och stretade i sitt
anletes syett, för att oka hans rikedomar.

„Den der Matti har ändå yarit mig tili mycken
nytta under året,“ sade hän för sig sjelf, „men så

när hade det också gält lifvet för mig, om jag icke
yarit honom för slug.“

Men just i det samma kom Matti fram ur skogs-
brynet med säcken på ryggen.

„Kors i alla dar!“ skrek husbonden och skut-
tade högt tili af förskräckelse. Och ett riktigt un-
deryerk yar det, att hän ej damp pladask ned från
loftet och bröt nacken af sig; sä hastigt kom hän
ned derifrån. Lemnande allt hyad hän egde och
hade i sticket, lomade hän af, bort från gods och
gård, undan för Matti, så att kasketten yickade och
rockskörten fladdrade i yädret.

Då Matti kom tili herrgärden och fann att hus-
bonden rymt, gläntade hän på stallsdörren, löste på
säckbandet och sade åt trollet:

„Giör dig liten nu, din kaxe, så slipper du! Med
dig har jag ingenting obytt. Ees, både med häst
och får, så långt yägen räcker!“
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Dereftcr ringde Matti i dagsverksklockan, så
att det kördes rundt kr in g egörna ooh alla godsets
underhafvande skyndade tili gården. När nu Matti
berättade dem, att de sluppit sin eläke husbonde,
blef det en fröjd ocb ett jnbileum. Gossar och flickor
togo sig en svängom i den tomma herrgärdsbygg-
ningen, så att sedelbuntarne flägtade och flögo huller
om buller bland dammet och skräpet i kakelugns-
knuten. Matti satt på husbondens gamla kista med
de sju hänglåsen och stampade taktcn; och då gläd-
jen stod högst i taket, gaf hän kistskrället en spark,
så att bottnen flög ut och alla husbondens blanka
silfyerpengar trillade på golfvet. Nu var det bara
att plocka upp; ty från fogden börjande tili höns-
gumman slutande hade ingen fått ut sin lön på
långliga tider. Men sjelf tog Matti ingenting för
sig, och när det öfriga tjenstefolket undrade, hvarför
icke Matti äfven ville ha sin andel af pengarne,
skakade hän bara på hufvudet och sade:

„Nej! min sak är att knäppa herrn i pannan;
det var min utlofvade lön, och jag skall nog kräfva
ut den. Farväl med er!“

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

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

Det är guhbe, det! tänkte Matti. Det kunde
just vara roligt, att göra hans bekanskap. Hau
tyoks vara af mitt skrot ock koru.

Ooh så uickade Matti åt honom ooh ropade ho-
nom an;

„Halloh!"
Hallnh! halloh!“ svarade denne med dånande

röst, „jag talar med hårdt målföre."
„Så gör jag också!“ genmälte Matti. „Hvad är

du för en?“
„Jo, jag är fiskare, jag, ooh håller på att meta

hvalfiskar; men hvem är du?"
..Folkct kallar mig för Starka Matti," svarade

Matti. „Jag bar för ro skull tjenat ett år hos en
riktig snålvarg tili husbonde mot löfte att vid årets
slut få knäppa honom i pannan; men gunstig herra
tog tili fötters, ooh nu är jag stadd pä vandring,
för att söka upp honom ooh kräfva ut min lön.
Tyckcr du som jag, så kunde vi just hli kamrater."

„Det går an!“ svarade Askaren. „Det nappar
ej i dag; vänta litet, så ror jag i land ooh gör dig
sällskap. Det lyster mig att se, huru du reder dig
med din snåle husbonde."

Ooh så virade Askaren refven kring metspöet,
lade det ned i båten, rodde med ett par dugtiga år-
tag i land, drog upp båten på stranden och vandrade
af tillsamman med Starka Matti.

De hade icke gått långt, innan de sågo ett be-
synnerligt, stort, rundt föremål, som glimmande i
solskenet kom styrande emot dem från en sidoväg.
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„Hvad kan det vara för slag?“ sade Starka
Matti.

„
Ja, lät oss se!“ svarade Askaren; ock de stan-

nade, för att låta undertinget komma litet närmare.
Då märkte de att det var en kraftigt byggd, axel-
bred man, som bar på sitt hufvud en ofantlig, blank-
skurad kopparkittel. Af kittelns storlek kunde man
döma, att den måste vara dngtigt tung; men man-
nen bar sin börda så lätt, som om det bara yarit
ett tomt äggskal.

„Den der gossen tycks vara yår jemnlike i styr-
ka,“ anmärkte Askaren.

„Ja, yorkligen,“ svarade Matti. „Jag bar just
lust att fråga bonom, om hän vill bli kamrat tili
oss.“ Och sä lyftade Matti artigt på mössan ock
frågade:

„Hvad är du för en?“
„Jo, jag är kopparslagare,“ svarade mannen ocb

svängde pä kitteln, för att vara lika artig tillbaka,
„men bvilka ären I?“

„Mig kallar folket för Starka Matti, ocb ban bär
är Askare. Har du ingenting deremot, sä kunde vi
ju alla tre bli vänner ocb kamrater.“

„Du sade ett ord,“ svarade kopparslagaren, „topp!
jag går in derpå.“

Ocb sä vandrade de alla . tre förtroligt vägen
framåt ocb berättade för bvarandra sinä lefnadsöden.
Men det blefve nu för vidlyftigt att bär tala om
hvad de allt, en ocb bvar, bade sett ocb erfarit.

Solen stod redan bögt på bimmelen, när Starka
Matti ändtligen sade:
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„Huru vore det, om vi nu skulle göra hait och
äta middag?“

„Ja, det vore en skön sak,“ svarade de häda
andra. „Låt oss gå in i skogen ett stycke, så ha
yi det angenämare.“

Pörslaget antogs, och de kommo tili en vacker,
grön äng, omgifven af doftande ungskog. Midt pä
ängen stod en lummig hänghjörk, och yid dess fot
yar en den allra klaraste kalla.

„Här är oss godt att vara!“ tyckte de alla tre,
och så hegåfvo de sig in i skogen och bröto af några
träd tili bränsle, hvarefter de gjorde upp en muntert
sprakande hrasa yid kanten af kallan och satte kop-
parslagarens kittel på elden.

„Nu kan kopparslagaren stanna här och fylla
kitteln med yatten och passa på elden, medan fiska-
ren och jag gå att se oss om efter nägot att äta,“
sade Starka Matti.

Deremot hade de andra ingenting att invända.
Fiskarcn gick tili närmaste sjöstrand, för att fånga
litet småfisk, Starka Matti vandrade af tili ungsko-
gen, för att få fatt i något yillehråd, och kopparsla-
garen stannade qyar och fylde kitteln med yatten
från kallan. Men det var ett förunderligt yatten!

Ju mera det kokade, desto rödaktigare hlef det, och
när det sjudit och buhblat en stund, antog det en
fullkomligt rosenröd färg. Den förvånade koppar-
slagaren tog slefyen och läppjade litet på anrättnin-
gen och fann, att det var en den yppersta, rara sop-
pa, hän kunde tanka sig. Glad i hågen öfyer den
öfverraskning, hän skulle bereda Starka Matti och
Askaren, lyftade hän kitteln varsamt ned på marken,
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då i detsamma någon sakta knyckte honom i rock-
skörtet. Hän yände sig om och såg en liten grå-
klädd dyerg med röd mössa på hufyudet och med
ett långt grått skägg och en näsa just som en röd-
heta stå framför sig.

„Hvad är du för en liten putifnask?" frågade
kopparslagaren.

„Jag hor här strax i närheten och såg att du
höll på att koka dig soppa af xnitt källvatten. Du
misstycker yäl icke att jag smakar litet på din an-
rättning,“ svarade dvorgen.

„Nej, smaka du på hara! Du kan icke dricka
mycket,“ skrattade kopparslagaren öfyerlägset.

„Tack skall du ha!“ sade dvergen och klef
upp på en sten, för att räcka tili grytkanten. Men
knappt hade hän fört läpparne tili brädden af kit-
teln, innan den i ett andedrag yardt alldeles tom,
så att icke en enda droppe återstod. Och ett tu tre,
förrän kopparslagaren hunnit anmärka ett ord, hop-
pade den lille dyergen med pilens hastighet ned i
kallan och försvann.

I detsamma återvände Starka Matti och Aska-
ren. Den ena hade lyckats fånga en ung elg, och
den andre hade litet fisk med sig. Båda tvä yoro

dugtigt hungriga, och när de sägo att kopparslaga-
ren ej ens hade yatten i kitteln, hlefyo de förtretade
och hörjade förehrå kopparslagaren hans försum-
lighet.

„Ja, nog är det lätt att gräla,“ urskuldade sig
kopparslagaren, „men hade ni yarit i mitt ställe, så
tror jag, att det gått er på samma sätt, som det
gick mig.“
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Och nu berättade kopparslagaren åt kamraterne-
byad som tilldragit sig under deras frånvaro.

„Men en stympare yar du i alla fall, som icke
kunde taga fast pysslingen,“ inföll fiskären. „Jag
skall stanna qvar och koka yatten. Under tiden
kunnen I taga er en lur der borta i småskogem
Yisar sig dyergeu, skall jag nog knipa bonom.“

Sagdt och gjordt. Starka Matti och kopparsla-
garen gingo och lade sig att sofva i skuggan af några
buskar, och Askaren fylde kitteln med yatten och
lyftade den på elden. Snart började yattnet att för-
ändra färg, det sjöd och bubblade, blef rosenrödt,
och soppan yar färdig. Fiskären läppjade och smac-
kade, och fann att kopparslagaren icke taiat osant:
en så utsökt fin soppa hade hän aldrig i sitt lif
förtärt.

Då knyckte honom någon plötsligt i rocken och
hän hörde en lågmäld stämma säga:

„Får jag smaka litet?“
Aha! tänkte fiskären, der är hän. Nu gäller

det att vara på sin yakt.
Och ganska riktigt, när hän vände sig om, stod

den lille gråklädde dyergen der och såg så menlös
ut, som om ingenting passerat.

„Ja, du må smutta litet,“ sade fiskären; „men
låt se att du icke gör som förra gången och dricker
ut alltsamman.“

„Tack skall du ha!“ svarade dyergen och klef
upp på stenen, för att nå kanten. Men fiskären yar

försigtig och höll handen i beredskap, för att strax
fatta honom i kragen, om hän hara drack ett sked-
blad för mycket.
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„Smaka nu, om du har lust!“ sade fiskaren.
Dvergen förde läpparne tili kitteln, och i ett

nu var grytan tömd ända tili botten ooh den lille
gråklädde mannen försvunnen i kallan.

I stället för att nappa dvergen i kragen, hade
fiskaren buggit miste och dängt tili kitteln, så att
den bullrande och skramlande trillade utåt ängen
ända bort tili busksnåret, der Starka Matti och
kopparslagaren sofvo. Af hullret vaknade kamra-
terne och skyndade tili.

„Hvad står på?“ frågade Starka Matti.
«Jo, den der lilla grå hytingen var framme

igen,“ svarade fiskaren, förargad och förlägen, cch
herättade hvad som händt.

„Och du kncp en icke!“ hånade honom koppar-
slagaren, skadeglad öfver att fiskaren haft samma
missöde som hän; „eller vrickade du kanske fin-
grarne mot grytkanten.“

„Jag skall vrioka dig! vill du kanske dra fin-
gerkrok,“ skrek fiskaren upphrusande.

„Kanske vill du hryta arm!“ ropade kopparsla-
garen och spände ögonen i honom.

„Det är icke tid nu att tvista, såframt vi skola
ha nägon middag,“ sade Starka Matti, mäklande
fred. „Hade vi värit omtänksamme, skulle vi redan
i jons stekt fisken och elgkalfven. Nu kunnen I göra
det, medan jag i min tur kokar vatten. Fiskaren
må hemta hit kitteln igen, efter hän kastat den utåt
ängen.“

Fiskaren och kopparslagaren mumlade litet mol-
lan tänderna, men inseende att Starka Matti hade
rätt, gjorde de såsom hän sagt.
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Snart var grytan åter på elden, yillebrådet ooh
iiskea fräste och stektes på glöden, vattnet sjöd ooh.
bubblade ocb blef allt rödare och rödare, och omsi-
der var anrättningen färdig, utan att någon dverg
denna gång syntes tili. TJtsigten att ändtligen få
äta middag stämde dem alla väl, doften af matån-
gorna kittlade dem i näsan så behagligt, ooh de
gäfvo hand på att ständigt förblifva trogne vänner
och kamrater. Skämtande och glammande lyftade
de kitteln ned på markon, för att soppan skulle få
svalna litet, och under förväntan derpå satte de sig
ned i gräset och lato sig fisken och steken väl smaka.

„Nu kommer ordningen tili supanmaten,“ sade
Starka Matti och steg upp för att känna om den
var lagom sval.

Då knyckte honom oförväntadt någon i rocken
och hän hörde en späd stämma säga:

„Får jag också smaka litet?“
„ Starka Matti vände sig om, och framför honom

stod den lille gråklädde mannen med röda mössan.
„Jaså, är du här igen, din klippare!“ sade Starka

Matti. „Yisst borde jag vrida haisen af dig för dina
kneps skull mot minä vänner; dock vill jag låta nåd
gå för rätt och på försök unna dig ännu ett par sked-
blad. Men dricker du en droppe deröfver, ger jag
dig en släng af slefven, så att du aldrig mer sticker
din näsa i andras gryta. Nu vet du hvad du har
att rätta dig efter.“

„Tack, tack! det är hra att jag vet,“ svarade
den dvergen, förde läpparne tili kitteln och tömde
den i ett drag, hvarefter hau blixtsnabbt plumsade
ned i den djupa kallan och försvann.
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„Yänta du, din spetsbof!“ ropade Starka Matti,
och störtade sig hufvudstupa ned i kallan efter dver-
gen, så att Tattnet strittade och porlade om honom.
Just när hau nådde hottnen, såg hän huru den lille
mannens röda mössa slank undan genom en tjock
jerndörr, hvilken dvergen ämnade stänga igen efter
sig. Starka Matti hanu dock i rättan tid få ftngrarne
i dörrspringan och ryckte upp dörren. Nastan sam-
tidigt kommo bägge in i en lång hyälfd gång, upp-
lyst af hundrade tals lampor, i hvilkas rödaktiga sken
de af koraller och snäckor konstfullt sammanfogade
väggarue glimmade och glänste, så att Starka Matti
blef helt förbryllad. Det icke minst underliga var,
att intet vatten inträngde i gången, churu dörren
mot kallan öppnades. Inom ett ögonblick hemtade
sig likyäl Matti från sin förvåning och begynte
springa efter dvergen, som emellertid fått litet för-
språng. Båda rände de af allt hvad benen förmådde,
xnen Starka Matti blef efter; den lille dvergen var
ändå flinkare på foten än hän. När Matti koni tili
ändan af gången, hejdades hän der af en koppardörr,
genom hvilken dvergen redan hunnit undan och som
hän omsorgsfullt tillbommat bakom sig. Donna dörr
tycktes vara långt tjockare och starkare än den förra,
ty den trottsade alla Mattis försök att öppna den.
Efter att en stund fåfängt ha ansträngt sig, åter-
vände Matti tili uppgängen tili kallan, stack hufvu-
det öfver vattubrynet och ropade på Askaren och
kopparslagaren, att de skulle komma ned och hjelpa
honom. Men ingen svarade.

Hvad kan ha händt dem för märkvärdigt! Ha
de blifvit stendöfva! tänkte Starka Matti och steg
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upp på ängen, för att se åt hvad som felades yän-
nerna. Men ingcn fiskare eller kopparslagare kunde
hän upptäoka; de yoro borta, ooh kitteln hade de tagit
med sig. Starka Matti ropade ooh kallade på dem,
men blott ekot syarade honom; det syntes tydligen
att de begagnat sig af Starka Mattis frånyaro, för att
öfvergifva honom, just när hän häst behöfde dem.

„Jaså, är det på det yiset!“ sade Starka Matti;
„nå, jag träffar er yäl ännu engång här i yerlden.
En dugtig kari hjelper sig sjelf.“

Ooh sä sökte hän npp ett stenhlock, för att an-
vända det såsom murhräcka mot kopparporten, ooh
steg dermed på nytt ned i kallan, gick genom den
hvälfda gången, der lamporna brunno som förr, ooh
begynte bända ooh hryta på dörren, så att den håg-
nade ooh brakade; men upp gick den icke. Då
trädde Starka Matti några steg tillbaka ooh slun-
gade stenhällen i dörrspegeln, så att det klang ooh
dånade efter; ooh dörren flög npp.

Den lille dyergen hade stått der hakom ooh
hållit emot. När dörren gaf yika, tog pysen tili fötters
så mycket hän orkade.

Starka Matti befann sig nu i en stor, praktfull
sai med yäggar ooh golf af blankslipad röd mannor.
Erån kronor ooh kandelabrar strålade många tusende
yaxljus, bänkar ooh säten yoro heklädda med pur-
pur ooh skarlakan, ooh midt i salen yar en af säll-
samma röda hlommor ooh yäxter omgifyen spring-
hrunn, hvars skimrande, rosenröda yatten frustade
ooh stänkte högt upp mot taket. Men Starka Matti
gaf sig knappt tid att kasta en hlick på härligheten
omkring sig; hän hara skyndade efter den lille grå
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taannen. Andfådd sprang denne några hyarf rundt-
omkring springbrunnen, för att siippa undan, men
Starka Matti hoppade tvärs genom yattnet och väx-
terna honom rakt på lifvet och yar just på yippen
att få fast honom, då den lille ett tu tre gled ho-
nom ur händerna ooh rusade ut ur salon, hack i häl
förföljd af Starka Matti. Det har af genom en mängd
små rum ooh gångar, trappa upp ooh trappa ned,
tills yägen slutligen spärrades af en tung gulddörr.
I en handyändning läste dyergen upp den, men hann
i hrådskan icke stänga igen den efter sig. Bägge
kommo på en gång in i ett litet hyälfdt rum, hvar-
est yid yäggen yar uppmurad en ugn. På spisel-
kanten stod en panna, i hyilken någonting putt-
rade ooh fräste, som Matti icke kunde se hyad det
vai- för slag.

„Yill du gå dina färde, så får du hälften af alla
minä egodelar,“ skrek dvergen, rullande sinä små
råttögon, ooh kröp hakom ugnon.

„Nej, min gubhe lilla! En kari står yid sinä
ord. Jag skall näpsa dig för dina bedrägeriers skull,“
svarade Starka Matti ooh drog fram honom från
hans gömställe, huru hän än spjernade emot.

„Nå, efter du ej vill gå med godo, så skall jag
väl ge dig en minnesbeta,“ ropade dyergen, skälf-
yande af raseri; ooh nu uppstod en förtyiflad, häftig
brottning; ty den lille dvergen yar alldeles orimligt
stark, längt kraftigare än någon kunnat ana, ooh
yig som en yildkatt. Båda tumlade omkull på golf-
yet, men sist fick dock Starka Matti den lilla grå-
klädde mannen stadigt inunder sig, ooh stödde knäet
mot hans bröst.
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JDå var det någon som suckade så tungt uti ett
hörn af rummet. Starka Matti lyssnade, vände litet
på hufvudet och tog rummet i närmare skärskådan-
de. Yäggarne voro fullritade med runor och krume-
lurer; i hörnet på ena sidan om dörren var uppskot-
tad en hög med silfverpengar, som räckte ända tili
taket; i knuten på andra sidan var en lika stor hög
med guld; i tredje vrån stodo några vaser och urnor,
fylda med ruhiner; men i fjerde vrån satt en under-
skön flicka, som Matti genast såg att var en prinsessa,
ty så fager och lin var hon. Bredvid henne stod en
slända, på hvilken dvergen tvungit henne att spinna
guldtråd; men rullen hade fallit henne ur handen
och tråden hrustit, så skrämd hade den stackars
prinsessan hlifvit. Blek och rädd satt hon der och
såg med sinä stora ögon så uttrycksfullt och bed-
jande på Starka Matti, att denne blef helt varm
om hjertat och strax förstod att dvergen var hennes
fångvaktare.

„Der skall du fä, din fuling, för alla dina trolle-
rier och hokus pokus,“ sade Starka Matti och gaf
honom ett sådant slag, att af hela dvergen endast
hlef en röd fläck.

Nu föll prinsessan, som nastan dånat af för-
skräckelse, Starka Matti om haisen och tackade ho-
nom under glädjetårar så hjertinnerligt för sin he-
frielse, att Matti ej visste hvart hän skulle vända sig.

„Hur i ali verlden har prinsessan kömmit hit?“
frågade hän.

„Ja, det må ni fråga!“ svarade prinsessan, och
så herättade hon att hennes fader var kung i landet
och bodde i sitt slott icke långt derifrån. Tillsam-
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man med sinä hofdamer hade hon en dag’ gått ut
att spatsera, men skilt sig från dem, för att ensam
en stund fä njuta af lundens frid ooh plocka hlom-
mor. Så hade hon kömmit tili kallan på ängen
ooh speglat sig i dess genomskinliga, klara våg.
Sysselsatt med att hetrakta sinä vackra ögon, hade
hon ej märkt den stygge dyergen, som fattat henno
om lifvet ooh, oaktadt hennes höner ooh klagorop,
hoppat ned med henne i kallan.

„Men nu hoppar hän hvarken hit eller dit
mera,“ sade Starha Matti. Derpå stoppade hän sinä
fickor fulla med rubiner och proppade stöfvelskaften
fulla med guldpengar, och äfven prinsessan tog för-
klädet fullt; och så. hjöd Matti henne armen och de
begåfyo sig af, för att uppsöka prinsessans fader.
Men knappt hade de trädt ut ur rummet, innan de
sågo att ljusen begynte flämta så nnderligt matt,
liksoin hotade de att slockna. De skyndade genom
smårummen och gångarne, trappa upp och trappa
ned, det fortaste de kunde. Omkring dem slocknade
ljusen, det ena efter det andra, så att Matti och prin-
sessan, då de kommo in i den stora marmorsalen
just med möda kunde hitta fram tili koppardörren.
Med ens hlef det alldeles kolmörkt. Hastigt stego
de ut genom dörren, och i samma ögonbliok hördes
hakom dem en förfärlig knall, liksom om hela det
underjordiska palatset störtat samman. Emot dem
fläktade friska luften, den långa hvälfda gången yar

försyunnen, och i dess ställe yar der en alle af gamla,
skuggrika lindar, der qvällsolen tittade in mellan
bladen och foglarne qyittrade och sjöngo. Äfven
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kallan var spårlöst försyunnen, och der stod en
vanlig rödmålad grind i stället.

Nu vandrade de öfver ängen bort genom skogen
tili prinsessana faders slott. Den gamle kungen blef
så glad oob tacksam att återse sin såsom död be-
grätna dotter, att ban strax gaf benne åt Starka
Matti tili fästmö ooh gjorde Matti tili öfverbefäl-
bafvare för hela rikets krigsmagt både tili lands
ocb yatten. Ooh nu blef der ett bröllop, byars like
man säilän sett; allt bvad läckert ocb rart är kring-
bjöds der på stora silfverfat; saknades något, så yar

det kanske fogelmjölk, men ingenting annat beller.

Midt under den allmänna glädjen kom kungen
ocb berättade åt Starka Matti, att utanför slottet
stodo tre okände karlar, som nödyändigt yille se
brudparet.

Starka Matti giok ut pä trappau ocb kände ge-
uast igen fiskaren ocb kopparslagaren, som blefvo
mägta förbluffade att träffa sin förre kamrat, men
låtsade bli mycket glade, när de sågo bonom i så
goda omständigbeter. Båda två hade infunnit sig,
för att yid bofvet söka erbålla en tjcnst med god
lön oob ingenting att göra. I samma ärende yar

den tredje stadd. Det yar Mattis forne busbonde.
Snålbeten bade bedragit yisheten; men när ban tili
sin bäpnad såg Starka Matti, gömde ban sig bakom
de andra. Dock, Matti kände sin berreman.

„ Jag skall ge er den lön I bafven förtjent,“ sade
Starka Matti; ocb derpå tog ban fiskaren i armen
oob kastade bonom i bafsens djup, så att ban sjönk
ned i dyn ända tili axlarna; ocb kopparslagaren fat-
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tade lian i benet och slungade honom npp bland
moinen, så att bäde hän och kitteln fastnade der.

„Så behandlar man falska yänner,“ sade Starka
Matti.

Derefter yände hän sig tili sin forne husbonde
ooh sade: „Du som icke tycker om någon på jorden,
kanske passar du i månen.“

Och så knäppte Matti herremannen i pannan, så
att hän flög npp tili månen och blef der sittande.

Så gick det med dessa tre.
Annu i dag, när det npprörda hafvet fradgar och

brusar, påstå afkomlingarne efter invänarne i prin-
sessans rike att Askaren söker arbeta sig npp ur
hafsbottnen; och när det mullrar ooh dånar i sky-
arne, säga de att kopparslagaren slår på sin kittel;
och gubben i månen kanna yi nu alla tili.

Men på trappan stodo hofmännen och gapade
och himlade sig och sade:

„Minsann är icke det Ukko sjelf den Gamle,
som iklädt sig menniskohamn! ingen annan har så-
dana krafter.“

„Ja, något är det,“ sade kungen, och så frågade
hän Matti i förtroende:

~Hvaraf kommer det, att du är så stark?“
.Jo, deraf,“ syarade Matti, „att jag alltid litat

på mig sjelf. “

„Nä, det har jag aldrig kömmit att tanka på,“
svarade kungen; och det må man förlåta honom, ty
hän hade så mycket annat att tänka på.

3



Den gamle kuekten och hans betjent.

>ör mycket, mycket längesedan, i den grå fornti-
den, då den kristna läran först infördes i Fin-
land och landet ännu tili stor del var hedniskt,

Lande det engäng att en åldrig kristen kämpe, matt
och uttröttad af dagens färd, kom tili en rik hedna-
höfdings gård. Hans magra häst var lika trött sora
hän sjelf, och solen hrände het.

Anländ tili tåget, som ledde upp tili gåvdcn, satt
den gamle knekten af, hand hästen vid grindstolpen,
tog frani ur sadelpäsen några torra hrödkakor och
gjorde sin torftiga middagsmåltid.

Dä, kom hednahöfdingens träl händelsevis gående
der förhi.

„Gif mig en dryck vatten, för mig och min häst!“
had den gamle knekten, „jag vet ej hvar brunnen är.“

Men trälen, som var en hedning liksom hans
herre, såg i den kristne hlott en fiende och svarade
kalit och trotsigt: „tag sjelf reda på hvar brunnen
är! Jag är icke din tjenare,“ och gick sin väg.

I stället för att vredgas, gjorde den gamle knek-
ten fromt det heliga korstecknet och sade:
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..Mätte den gode Guden aldrig straffa dig för
din hårdhet! Jag får väl då åtnöja mig med det
terra hrödet allena.“

Derefter knöt hän matpåsen ihop, anhefalde sig
i Guds hand, lade sig lungt tili hvila på gräslindan
ooh insomnade.

När trälen märkte detta, smog hän sig försig-
tigt tillhaka. Begagnande sig af den gamles sömn,
lösgjorde hän sakta hästen från grindstolpen, fattade
djuret vid tygeln, tog påsen under armen och hegaf
sig med den gamles tillhörigheter hort tili mangår-
den, der hans herre satt vid olferstenen i skuggan af
en lummig ek och hvässade sitt spjut och sinä pilar.

„Derborta yid grinden ligger en gammal kristen
stridsman; hän had mig om en dryck vatten, men
jag förvägrade honom den,“ sade trälen och tyckte
sig just ha gjort en riktig mästerkupp.

„Det yar illa handladt/1 svarade höfdingen dy-
stert.

„Eörtörnas icke! Jag kommer icke tomhändt, 11

fortsatte trälen inställsamt. „Medan hän sof' passade
jag på att taga hans häst och hans yägkost. Mycket
yärda äro de just ej, men tili något kunna de dock
alltid duga.“

„01ycklige, hyad har du gjort!“ utropade höfdin-
gen och sprang yredgad upp. „Denne kristne befann
sig på min mark; hän yar således på sätt och vis
min gästyän. Du hegagnade dig af hans sömn, för
att stjäla från honom hans egodelar. Det yar lömskt,
det yar fegt gjordt. En bekännare af de gamle gu>
darne yördar gästfrihetens lag och går öppet tili yä-
ga som trots någonsin en tillhedjare af hyite krist.
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Ye dig, träl! Te dig i dubbel måtto, som begått
denna låghet mot en af yår tros fiender. En van ha-
de man kunnat falla tili fota och bedja om förlåtelse
för sitt fel !; inför en fiende förnedrar man sig aldrig.
Hvad tanke skall hän nu få om oss! För genast
den kristnes häst och vägkost tillbaka, bekänn ditt
hrott för honom, när hän vaknar, och gacfc hän och
tjena honom troget i sju år; annars drabbar både dig
och mig Jumalas hämnd.“

En yink af höfdingen, en rynkning af hans ögon-
hryn voro tillräckliga för trälen att hörsamma be-
fallningen. Hän kände sin stränge herre alltför väl,
för att ens våga göra ett inkast, ooh såg redan i
andanom gudarnes yrede samkad öfver sitt hufvud.

Brådskande återvände hau tili den gamle knek-
ten, hyilken ännu sof, band hästen åter yid grind-
stolpen, lade påsen i gräset, hemtade vatten från
brunnen och yäntade under djup tystnad tills den
gamle omsider yaknade. Ödmjukt framräckte hän
nu i en skål det friska yattnet, bekände sin tillär-
nade förbrytelse och anhöll att såsom ett bevis på
sin yördnad få under sju år tjena och ledsaga den
kristne på hans färder.

Den gamle knekten blickade förvånad på honom
och sade;

„Efter som du ängrar ditt onda uppsåt, förlåter
jag dig det gerna. Gack hän i frid och äterfall ej
i synd! Jag är en fattig man, jag har ej råd att
hålla mig yapendragare. 11

Men trälen var enträgen: „Jag begär intet i lön,
min åstundan är icke att tili häst i yapenskrud åtfölja
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er. Tillåt mig endast att tili fots säsom en ringa träl
få ledsaga er, vaka yid er hufyudgärd, rykta er häst,
feja edra yapen, lösa edra skoremmar och yara er tili
den bjelp jag förmår.“

„Hög och låg, fattig och rik, alla aro yi enligt
min lära lika och skola tjena hyarandra inbördes,“
syarade knekten. „Ditt anhud att yara min träl kan
jag alltså icke antaga. Din hjelp behöfyer jag ej hel-
ler, ty näst G-ud hjelper mig mitt goda syärd.“

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

„Nå, efter du så nödyändigt vill, kan du yara

mig följaktig såsom en hra kamrat. Min gamla krake
tili häst orkar yäl ej hara oss håda tyå, hans lik-
som minä stolta dagar aro allaredan förbi men
yi kunna turvis gå hredvid. Kan du sjelf sorja för
ditt uppehälle, så följ med mig, om du bar lust.
Och nu framåt! Det är tid att hryta upp!“

„Jag skulle yara er kamrat! Nej, dertill är jag
alltför ringa och gemen!“ utropade trälen, öfverlyck-
lig att ändtligen få sin yilja fram, „men säsom er
hetjent skall jag följa er tili yerldens ända. Yärdes
hlott yänta ett ögonhlick, så att jag hinner hemta
minä yantar. De kunna vara oss tili nytta på yä-

gen.“
Yisst tyckte knekten att det yar hesynnerligt,

att gå och släpa på ett par yantar midt i somma-
ren; men hvar och en bar sinä egenheter, tänkte
hän och sade:

„Nå, så skynda dig då, medan jag sadlar hä-
sten!“
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Den nya betjenten lät ej detta sägas sig två
gånger; ett du tre var hän tillbaka och bade med
sig ett par stora påsvantar af renskinn, bvilka ban
fastband hakoni sadeln.

Knekten steg tili häst ooh red i sakta mak vä-
gon framåt, och betjenten traskade bredvid. De för-
sta dagarne bände ingenting märkoligt, men på tredje
dagen återstod af vägkosten endast ett par brödkan-
ter. Det var bett oob dammigt, man bade ännu

långt att färdas, ocb tungan riktigt klibbade vid go-
men på den gamle knekten, der ban satt på sin
pustande krake i solbaddet ocb dinglade med benen.

„Nu skulle det smaka bra, att ha ett par saftiga
rofvor att läska sig med,“ sade ban balfbögt för sig
sjelf.

Betjenten, sora tyst bade gått vid sidan af vä-
gen, trädde i detsamma händelsevis fram tili bästen,
tog sinä vantar, drog dem på bänderna ocb lemnade
sig ett stycke bakefter. Försänkt i tankar, lade den
gamle knappt märke dertill.

„Se bär, busbonde, bvad jag bittat!“ ropade ett
tn tre betjenten.

Knekten böll in sin bäst och såg sig om. Tili
bans förvåning infann sig betjenten med famnen full
af präktiga gula svedjerofvor.

„Nå, det mätte jag säga, rofvor bär midt i öde-
marken! Du bar tur att bitta,“ utbrast knekten,
„det bär förslår för både mig ocb dig.“

Följande dag, när det led mot middagstiden,
tog betjenten igen vantarne på sig, lemnade sig ett
stycke bakefter och ropade:
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„Se, busbonde, byad jag bittat!“ Henna gång
bade hän med sig ett stycke palvadt kött.

„Het bär hänger aldrig rätt ihop,“ tänkte knek-
ten, „här bar ingen, som kunnat tappa fårbogen,
färdats fram pä långa tider, annars såge man nog
spår i sanden,“ ocb ban beslöt att noga ha ögonen
pä, sin reskamrat, då denne nasta gång ville lemua
sig bakefter.

När alltsä betjenten dagen derpå åter tog van-
tarne frän sadelknappen, sade knekten:

„Hu kan just gå framför bäston, så beböfver
jag ej vänta pä dig, i fall du igeu skulle bitta nå-
got. Yi komma då litet fortare fram tili raststället,
eburu vi gunås icke ha nägra pengar, bvarmed vi
der kunde skaffa oss middag.“

Betjenten lydde, gick ett par steg framom hä-
stens bufvud, drog oförmärkt vantarne pä sig, böjde
sig ner ooh ropade:

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

Knekten gnuggade sig i ögonen: när betjenten
böjde sig ned, syntes ingenting på marken; nu kunde
ban, för att öfvertyga sig om fyndets verklighet,
stoppa fickan full med pengar.

„Det bär är bednafunder ocb trolleri,“ tänkte
ban, „men efter som det icke är desto farligare trol-
leri, så låt gä!“

Hän låtsade således ingenting märkä, ocb sam-
språkande om likgiltiga ämnen fortsatte de färden
tili närmaste kristna by, der de skulle rasta.

Framkomne tili byn funno de den öfverfull af
folk. Med möda kunde de få tak öfver bufvudet
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och en halmkärfve att ligga på. Alla ämnade sig
följande dag tili kungens gärd, och man talade om
ingenting annat, an om de stora festligheter, som der
förbereddes med anledning af prinsessana förestående
förlofning.

„Med hvem skall prinsessan gifta sig?“ frågade
knekten.

„Ni måtte vara långväga ifråu,“ svarade man
honom, „då ni icke yet att kungen låtit kungöra, att
hvar och en får anmäla sig såsom friare. Det heror
sedän på om friaren lyokligen kan genomgå de tre
prof, som föreläggas honom tili yinnande af prin-
sessana hand.“

Och så talade man om, huru prinsessan yar ung
och vaoker; hennes hy yar som här och mjölk, hon
hade ögon som förgät mig ej, hennes mun liknade en
nyss utsprucken roseuknopp, hennes tänder yoro som
perlor, och hennes händer yoro så fina och nätta, att
hyar och en, som säg dem, strax ville kyssa dem.
Det enda fel, hon hade, yar att hon var nägot nyck-
full och rysligt kinkig att väljä sig en man.

Om qvällen, när den gamle knekten och hana
hetjent lade sig tili hyila, frågade hetjenten sakta:

„Nä, husbonde! skall inte ocksä ni rida tili kun-
gens gård i morgon och fria?“

„Bkämtar du eller talar du i sömnen“, svarade
knekten. „Gäller det att hryta en lans eller korsa
en klinga, så är jag visst icke den som säger nej;
men att fria är jag för gammal.“

„Försöka duger,“ svarade hetjenten, „en så man-
haftig friare, som ni, anmäler sig ej alla dagar.“
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„Tycker du det;“ sade knekten och vred upp
sinä mustascher. „Men medge måste du ändå att
min drägt är ganska urmodig, dammig och losliten
och min häst alltför mager och ledbruten, för att
jag skall kunna visa mig vid kungens gård bland
alla de förnäma, guldsmidda herrarne der. Icke hin-
ner man låta göra sig nya kläder nu mera. Det blir
allt bra dyrt att uppehålla sig vid hofvet; och ser
du, när det gäller att fria, blir äfven den oförväg-
naste lätt förlägen, äfven den tappraste bar sinä be-
tänkligheter. Dessutom bar jag inga handskar, och
utan handskar går det nu platt icke an att fria.“

„Se icke saken från så mörk sida!“ genmälte
betjenten. „Pengar ha vi ju pungen full, jag skall
horsta upp edra kläder, medan ni sofver, och hvad
handskarne angår, så skall ni få låna minä vantar.“

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

„Beså, husbonde, sitt upp i sadelnP sade hän,
„det är tid att vi bege oss af.“

„Nå, så kör för kungens gård!“ svarade knek-
ten, som var vid muutert lynne på morgonqvisten.
„Efter alla andra styra kosan dit, så måtte väl vi
kunna göra sammalunda.“

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

festen begynna. Med ljudelig röst höllo härolderne
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som bäst på att uppläsa den kungliga kungörelsen.
„All den stund och emedan,“ hette det, „ett lielt tjog
friare, den ena ståtligare än den andre, anmält sig
hos prinsessan, och konglig majestäts regering icke
Tili kränka eller åsidosätta någon i hans värdighet,
ithy och för den skull bar hans majostät funnit
godt i nåder förordna att samtlige friare sinsemellan,
på sätt närmare bestämmes, ega talia om prinsessans
hand och efter gamma! plägsed underkasta sig tre
prof; skolande den, som sinä medtäflare öfvervinner
och alla profven lyckligen består, bums erhålla
prinsessan ooh halfva konnngariket; det alle, som
Tederbör, tili underdånig efterrättelse länder.“ Ute
på fältet yoro läktare för åskådare uppresta rundt-
omkring en rymlig, med sand beströdd plats. Yid
ingången tili denna stod konungens lifvakt nppstäld
och hade befallning att ej insläppa andra, än dem
som Tore sinnade att deltaga i täflingcn. Midt emot
ingången hade kungen och prinsessan samt holVets
herrar och damer plats under en med guldfransar
prydd purpurröd tronhimmel. Pager, Täpnare och
svennor fjeskade och sprungo af och an, och nedan-
för den kungliga logen stodo tyenne grant klädde
trumpetare, som skulle ge signal tili festens begyn-
nelse. Ty det första profvet, som friarue hade att
undergå, Yar att deltaga i ett ridderligt tornerspel
och visa hvem som Yar den ypperste kämpen bland
dem alla.

Klädde i präktiga rustningar inredo nu friarne,
den ena efter den andra, inom skranket. Deras
hjelmar och brynjor glänste i solskenet, deras fjäder-
buskar svajade för vinden, de stolta springarne dan-
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sade, frustande och krämande sig, kanan framåt; det
yar ett skådespel, som icke vankas alla dagar.

„Nå, huskonde!“ hyiskade ketjenten ock puffade
knekten sakta i sidan, „hyad tvokar ni? Bid kara
dristigt in på yädjokanan jemte de öfrige ock an-
mäl er!“

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

„Kommer det ej an på annat, så nog fins det
råd för det alltid,“ inföll ketjenten kastigt, „tag
minä vantar på er och glöm ej, när det klåses tili
anfall, att uttala orden: Maria teli oria alle generalia
perio! perio! Sesä, friskt mod nu kara!“

I detsamma stack ketjenten vantarna åt honom
och gaf hästen ett kraftigt rapp på länden, så att
den ett tn tre satte af i lunk genom porton, och
innan huskonden hann stanna kreaturet, kefann hän
sig inne på yädjokanan midt i skocken kland alla
friarne.

Der satt hän nu på sitt magra ök, omgifven af
prinsar, furstar och hertigar, i sin slitna rock och
urmodiga hufvudkonad med de stora påsyantarne på
händerna och tittade förläget omkring sig. Alla ga-
pade på honom; det klef ett tissel och ett tassel,
ett grin och ett flin. På läktarne pepo pojkarne i
fingrarne och ropade: „se på den!“ hoflierrarno i den
kungliga logen kisade och bligade åt hvarandra, da-
merna rodnade ända tili öronsnibkarne och prinses-
san satte näsduken för ansigtet. Men kungen hade
nu engång så kefalt, att hvar och en skulle få täfla
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om prinsessana hand, och hyiftade med spiran i vä-
dret och allt hlef tyst.

Nu framred i sakta skridt den ena efter den
andra af friarne tili den kungliga logen, inför hvil-
ken de, allt efter som de passerade den förhi, vörd-
nadsfullt sänkte sinä lansar. För hvar och en hade
prinsessan i sitt förkläde en holl af gyllenläder i
heredskap, hviikon hon med ett förtjusande smålöje
högst egenhändigt hehagade öfverräcka åt hofcere-
monimästaren, som sedän fäste bollen på riddarens
lansspets, för att ingen måtte göra sig illa.

TJnder allt detta satt den gamle knekten rak
och styf såsom ett stenheläte och tänkte; den som i
leken gått, måste leken tåla; och så kom turen tili
honom. litan att akta på grinet och fingerpeknin-
garne, tog hän sin morskaste min på sig och red
fram tili den knngliga logen, ooh så fiok också hän
en förgyld läderboll på lansspetsen.

Prinsessan kunde ej hålla sig, utan utbrast i
ett gapskratt. Men knekten, som såg henne tvärt
in i de vackra blå ögonen, kom nu alls icke ens att
tanka på hvad orsaken månde ha värit tili detta
opassaude ritbrott af prinsessans munterhet; hän hara
vred upp sinä knäfvelborrar och sade: „herre jeminel
hvad hon är söt.“

Nu nickade kungen, trumpeterna smattrade och
torneringen begynte.

Kitsch, ratsch! rusade friarne med fälda lansar
mot hvarandra. Den ena efter den andra kastades
ur sadeln, så att hän hickade och kippade efter an-
dan; hvar och en hade sin öfverman. Slutligen
återstod blott en enda utom knekten. Men denne
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en de var den resligaste och stoltaste bland dem alla.
Hans eldige, grå appelkastade hingst var en tvär-
hand högre än de andres, hän var klädd i silfver
från topp tili tå och hans rustning var så blank,
att man kunde spegla sig i den. Ocksä kallades
hän spegelriddaren.

Redan ämnade härolderne utropa honom säsom
segervinnare, redan hade de öfvervunne svingat sig
i sadeln på nytt och uppstält sig nedanför kungliga
logen för att helsa honom säsom den ypperste, då
man varseblef att jemte spegelriddaren äfven knek-
ten ännu åtorstod opröfvad.

„Håll!“ skrek knngeu och knackade med spiran
i logekanten, „der är ännu en.“ Och så smattrade
trumpeterna ånyo. Nu galde det.

Spegelriddaren blickade hånfullt på sin motstän-
dare; knekten makade vantarne bättre upp på hän-
derna.

„Maria teli oria alle generalia perio! perio!“ ro-
pade hän med hög röst och tryckte hälarne i si-
dorna på sin gamle krake.

Brrr! så den ruskade på sig; det var liksom
skulle eld och lägor farit i kräket. Näsborrarne
vidgades, manen reste sig på ända. Frustande ooh
vränskande störtade sig djuret i hvinande galopp
mot spegelriddaren; i blinken låg denne på marken
med benen i vädret. Men icke nog dermed. Drif-
ven liksom af en öfvernaturlig magt, rände knekten
mot de öfrige friarne. Prinsar, furstar, hertigar, alla
kastades i ett nu ur sadeln, så att de flögo som kor-
kar i luften; hästar och ryttare vräktes öfverända,
så att dammet yrde omkring. Den besatte kraken
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slog hakut och stegrade sig och yille hoppa öfver
skranket hurdus in i kungliga logen. Hofherrarne
skreko, damerna syimmade, kungen sjelf hade så
när tappat håde krona och spira, då med ens knek-
ten i en hastig vändning fälde vantarne i hacken.
I samma ögonhlick stod kraken stilla och hängde
hufvudet, liksom om ingenting förefallit.

Nå, det yar nn klart, knekten hade segrat. Fol-
ket hurrade, lifvakten skyldrade och trumpetarne
hlåste, så att de hlefyo röda som pioner i ansigtet.

När den allmänna uppståndelsen litet lagt sig
och yäpnarne hlifvit insläppte för att taga vård om
hästarne, infann sig äfyen hetjenten och hviskade åt
hushonden, i det hän tog upp yantarne;

„Hvad sade jag! det gick ju som en dans. Pass
upp! der kommer kungens löpare ooh yill tala med
er. “

Så yar det verkligen: med hatten i hand och
henen på nacken kom en guldgallonerad löpare sät-
tande och fläsade:

„Kungen bad helsa och had ers nåd komma och
dricka mjöd och passera aftonen på slottet.“

„Helsa och tacka så mycket!“ syarade knekten.
Om qyällen pratade man knappt om annat, än

om torneringen och om huru den främmande, gamle
knekten utmärkt sig. Hans plats yar i högsätet,
det skummande mjödet gick laget ikring, och näst
efter kungen drack knekten. Hofherrarne stodo som
ljus, när hän gick förhi, och damerna sneglade efter
honom; endast prinsessan lätsade alls icke se honom,
och det gick knekten tili hjertat, lastan hän yar för
stolt att yisa det.
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Då hän tog afsked, räckte kungen nedlåtande
två finger ät honom och sade:

„I morgon blir det kapplöpning uppför Kyöpelin
yuori. Ni infinner er väl.“

Knekten hara hockade sig, ty hän visste ej hvad
hän rätt skulle avara och var glad att siippa aina
färde.

IJte på gården träffade hän hetjenten, som emel-
lertid bestyrt om nattherberge på värdshuset.

Blefne på tn man hand, sade knekten:
„Ja, nu gick första profvet förunderligen väl;

men i morgon är det kapplöpning uppför Kyöpelin
vuori eller glasberget. Hur i ali verlden skall jag
gå i land nied det profvet!“

„Yar lugn hara! vi skola sofva på saken,“ sva-
rade betjenten.

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

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

Kyöpelin vuori eller glasberget var ett i när-
heten beläget högt berg, som på ena sidan var myc-
ket brant och hait, just såsom en jättehög skrinn-
backe, men som på andra sidan bildade en beqväm
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uppgång ända tili toppen, hyilkcn var jenin liksom
ett golf. Det var en sed i landet, att alla gamla
flickor skulle försöka stiga uppför det glatta berget.
När de tagit några steg framåt, balkade de alltid
tillbaka igen ocb måste begynna sitt onyttiga arbete
ånyo. Nu bade de gamla jungfrurna gått in med
en böneskrift tili prinsessan ocb anhållit att också
gossarne engång måtte tvingas att ge sig ut pä det
bala. I spetsen för beskickningen stod en amper,
bedagad fröken, soin tili ooh med framkastat vinkar
om att gunstige junkrarne borde tillbållas att krypa
på alla fyra uppför branton. Det bade nu värit att gå
för vidt, tyckte prinsessan, inen i grunden var ju da-
mernas anbållan rätt ocb billig, ocb så förordnade hon
att det andra profvet, som friarne bade att undergå,
var att i full rustning med slagsvärd vid sidan ocb
skölden på arin rida uppför Kyöpelin vuori. Tili
den ändan bade maa på bergstoppen anlagt en li-
ten, den allra näpnaste rosengård, ocb midt bland
törnrosbuskarne bade man stält en guldpall, på bvil-
ken prinsessan skulle sitta. Erän foten ända upp
tili spetsen af berget bade man utbängt brokiga flag-
gor ocb vimplar, så att der blef liksom en lång
skrinnbana utstakad, ocb uppför denna skulle nu
friarne rida i kapp tili prinsessan, der bon satt på
guldpallen ocb väntade.

Nedanför berget bade kungen ocb bofvet plats
på en med sällsynta mattor ocb kostbara tapeter be-
klädd ställning, ocb på backarne rundtomkring träng-
des de trogne undersätarne, som från alla båll ocb
kanter infunnit sig, för att bevitna bögtidligboten.
Nyfikenheten var tili det yttersta spänd, ty i manna-



49

minne liade ännu ingen sluppit uppför Kyöpelin
vuori. Också sade knekten tili betjenten:

~Du ser nu sjelf, kuru det är bestäldt. Det är
icke värdt att försöka komma der upp. Bäst är att
vi återvända tili värdsbuset.“

„Yar lugn!“ sade betjenten, „tag minä vantar
på bänderna, så kan ni stadigare bälla i tyglarne.
Jag vet några för tillfället lämpliga, kraftiga ur-
sprungsord. Lägg dem väl på minnet och uttala
dem i det afgörande ögonblicket, ty derpå hänger
det. Orden aro dessa: Häsala, Disla, Tuga!

Knappt var det sagdt, innan kungen stack spi-
ran i vädret ocb ropade:

„Pass upp, minä herrar! Nu börjas det.“
Burns sporrade friarne sinä bästar och sprängde

fram mot berget; ty bade också profvet bestått i att
ränna bufvudet i väggen, skulle de säkert gjort det,
så vacker var prinsessan, der hon satt på guldpallen
bland rosenbuskarne ooh höll sin lilla mjuka hand
utsträckt mot friarne, just som hon velat säga: „kom
ocb tag mig, den som kan.“

Men innan bästarne hunnit ett par tre steg
uppför det glatta berget, tumlade de plitscb! platsch!
öfverända, så att de sprattlade som på rygg stjelpta
kräftor tillbaka. Det blef ett krälande ocb ett kraf-
sande, ett virrvarr ocb ett huller om buller, så att
det var både ynkligt och löjligt, och sjelfva spegel-
riddaren fick sig en stor skråma på näsan.

Tvi kätten! det var kullerbytta, det; men dri-
stigt vågadt är hälften vunnet, tänkte knekten ocb
drog vantarne på sig, gaf kraken ett dugtigt rapp
ocb ropade med stadig röst; Häsala, Disla, Tuga'.

4
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Kors i alla dar! hyad kom åt hästkraken? Gnäg-
gande och frustande, liksom rasande, med öronen
bakut och svansen i yädret galloperade den klopp,
klopp, klippiti, klopp! uppför berget, så att gnistorna
flögo omkring hofyarne, och stannade ej förrän uppo
på den släta toppen vid ingången tili rosengården.

Polkmassan himlade sig och förvånade sig, ma-
kea tili förunderlig händelse hade man ännu aldrig
sett; från kungen börjande tili den ringaste bland
hans undersåtar slutande, stodo de der med mun-
narna yidöppna. Trumpeterna smattrade och pukorna
dånade; för andra gängen hade knekten segrat.

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

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

„Stig upp, yar så god! Pappa bad helsa och
bad er komma och äta memma i afton på slottet.“

Och så gingo de tillsamman ned från berget.
Om aftonen yar det glänsande fest på slottct,

alla yoro i stor hofdrägt, och knekten fick äta ur
kungens egen rifya. Det yar icke liten ära. Men
prinsessan hade ingen aptit och såg tankfull ut, och
det klädde henne så yäl, att knekten tyckte att hon
yar ännu yackrare än förut.
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När afskedsstunden kom, täcktes kungen aller-
nådigst fatta honom i knapphälet och förde honom
afsides i en fönstersmyg och sade:

„Nu återstår det tredje profvet. Det kommer
att ske bakom slutna dörrar. Denna gång är det
ödet, som ger utslag i saken. Infinn er i morgon
förmiddag på slottet, så fär ni yeta närmare!“

Hemkommen tili yärdshuset, herättade knekten
för hetjenten, kuru hän tillhragt sin afton och hyad
kungen sagt honom.

„Hm!“ syarade hetjenten, „när man ej vet hvad
man har att uträtta, är det svårt att bereda sig.
Men vi vilja sofya på saken.“

„ Ja, låt oss göra det,“ sade knekten och räknade
sparrarne i taket, ty då komina de rätta drömmarne.
Och så drömde hän hela natten hara om eldsyåda,
och eldsyåda hetyder hröllop, det yet nu hvar och en.

Dagen derefter, när knekten sknlle gå upp på
slottet, sade hetjenten:

„Se här, tag minä yantar! Drag dem på hän-
derna, när det gäller, och säg hara: hasta! Det horde
hjelpa.“

När knekten anlände tili slottet, fann hän alla
de andra friarne redan församlade i den Stora riks-
salen. Med spiran i den ena handen och riksäpplet
i den andra satt kungen på sin tron och hredyid
honom prinsessan. På nedersta trappsteget tili tro-
nen stod öfverhofceremonimästaren, och hakom ho-
nom stodo förste och andre uppyaktande kammar-
herren. Yid knektens inträde i salen tillstängdes
omsorgsfullt alla dörrame, för att ingen ohehörig
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skulle siippa in. Man kunde se att något vigtigt
var i görningen.

„Mina herrar!“ sade kungen, „er ridderlighet
och er hängifvenhet för prinsessan äro allaredan pröf-
vade tillräokligt. En har lyckats hättre, en annan
sämre; men oförskräcktheten och den goda viljan ha
ej saknats hos någon. Jag vet ej hvem jag skall
föredraga. Må ödet derför afgöra hvem som skall
hlifva min dotters gemäl. Yaren sä goda, minä her-
rar, och ställen upp er i en halfcirkel här framför
tronen. Yi uppdraga åt vär öfverhofceremonimästare
att räkna ut hvem som skall få prinsessan.“

Och sä, stälde sig alla friarne framför tronen

och öfverhofceremonimästaren hegynte räkna i ord-
ning raden utföre, så att, för hvart ord som hän
nämnde, hän med fingret turvis pekade på en friare:

„Äppel, päppel, piruni, paruin, puff! kräkan satt
på talleqyist, hon sa ett, hon sa tu, ute skall du
vara nu.“

Ordet nu träffade knektens närmaste man, ooh
så kom denne icke mer i fråga, utan fick träda utur
ledet hakom de andra, ooh räkningen hegynte ånyo.
Men knekten hade helt hehändigt passat pä och
dragit vantarne på händerna och höll dem hakom
ryggen och sade sakta för sig sjelf, hvar gäng det
gälde: hasta; och så fick den ena efter den andra
af friarne träda utur ledet, tills omsider knekten en-
sam stod qvar och således borde ha vunnit prin-
sessan.

Men kungen hade nu helst sett att spegelridda-
ren hlifvit den utkorade och sade: „Jag förstår icke
hvarför öfverhofceremonimästaren valt just det der
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sättet att räkna; det är alltför yanligt, det gillas ej.
Första uppvaktaiulo kammarherren skall räkna. “

Och så stälde sig alla friarne upp på nytt i led,
och förste uppvaktande kammarherren begynte räkna;

„Apäla, misäla, misinki, misu, zebedei, zebedb,
extra lara, kajsa, sara, beck, veck, velling, eäck, ett,
knäpp, ut!“

Men knekten böll yantarne på händerna ocb
sade bvar gång, när turen bort komma tili bonom,
basta, ocb så blef ban igen den ende qyarstående.

„Nej, yi skola ba något yerkligt inbemskt, nå-
got riktigt finskt räknesätt,“ sade knngen. „Andra
uppvaktande kammarherren må räkna. “

Ocb så begynte andre uppvaktande kammarher-
ren att räkna:

„Essike, tessike, toikko, loikko, simmeri, maakeri,
kulteri,kalteri, yakamantois, tilleri, tippan, tettan, pois!“

Kungen satt som på nålar ocb skrufyade om
kronan, men knekten glömde ej att säga basta, ocb
blef igen den sista.

„Snick, snack!“ ropade kungen nu ocb kunde
ej längre styra sig, „jag bar alltid bört att det be-
ter; „tilleri tippan tettan tois, kuperinkeikkaa pois!“
jag skall sjelf räkna.“

Ocb så pekade kungen med spiran och räknade:
„Annikka, drannikka, dross, vibla, yabla, voss,

auskultant, pimp, pamp, yet hut, gå ut, i din egen
knut, ut!“

Men det oaktadt blef knekten åter den siste.
„Så pappa också kan räkna,“ sade nu prinses-

sall. ..jag bar bört belt andra ord. Låt mig räkna,
så få vi se.“
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Och så begynte prinsessan;
„Annika, drannika, drejon, drex, skottia fyra, fem

ock sex, bing, bang, rosendang, brännemaka, bränne-
kaka, ett, knäpp, ut.“

Men knokten yar ocb blef ändä den sista qvar-
stående.

Då insåg kungen att det ej längre gick an att
säga emot ocb utbrast;

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

Ocb så gick prinsessan ocb neg för knekten;
men nog kunde man se, att det ej var benne rätt i
smakcn.

Nu blef det ett lyckönskande, som aldrig ville
taga slut, ocb kungen bad knekten flytta från värds-
buset upp tili slottet ocb lät ännu samma dag
ställa i ordning åt bonom gröna kammaren, som
big vägg i vägg med kungens egen, ocb kraken
fördes tili kungliga stallet, der ban fick äta bafre
ocb backelse ur en särskild marmorkrubba. Tre vec-
kor derefter skulle bröllopet stä.

På eftermiddagen, när knekten satt i sin gung-
stol och samlado sinä tankar, trädde betjenten in tili
bonom, stannade vid dörren ocb frågade om busbon-
den befalde något.

„Önskar jag något, så är det att du stiger fram
ocb sitter nor,“ svaradc knekten ocb räckte bonom
fryntligt banden. „Anse dig icke längre såsom min
botjent; kalla mig bädanefter för bror.“

„I)et gläder mig att jag kunnat vara er tili nö-
jes,“ sade betjenten, „men jag bar lofvat tjena er i
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sju år, ocli ännu ha knappt mer än lika många da-
gar gått förhi.“

„Löst frän ditt löfte är du i alla fall,“ vidblef
knekten, „ty under dessa dagar har du gjort mig så
många tjenster, att jag ej vet huru jag skall kuuna
återgälda dig dem. Och det riktigt grämer mig, ty
hvad du Tili att andra skola göra dig, det göre du
ock dem, heter det i min lära, och näst falskhet och
foghet är otacksamhet det varsta jag vet.“

„Nå, för att hefria er frän det omaket,“ svarade
hetjenten, „så skall också jag, om ui tillåter, utbedja
mig en tjenst af er. Men den är kanske för stor.“

„Säg ut bara!“ ropade knekten, helt lifvad.
~Yälan!“ återtog betjenten, „under den korta

tid jag tjenat er har jag redan lärt mig högt upp-
skatta den lära ni bekänner, ooh min förnämsta ön-
skan är, att ocksä jag måtte hli döpt och kristnad.

„Sker det ej i anda och sanning, så är dermed
icke mycket hevändt,“ svarade knekten.

„Det är just det,“ inföll betjenten, „och sannin-
gen att säga, sä är -det en sak, som ligger i fatet
för mig.“

„Och hvad är det då?“ frägade knekten.
„Jo, medan mitt sinne ännu var omtöcknadt af

hedendomens natt, lät jag engång trollen förleda mig
att stjäla en kalk frän en kristen kyrka. Kan jag
ej skaffa den tili rätta, torde de onda andarne allt
fortfarande få magt öfver mig.“

„Det der låter betänkligt,“ sade knekten, „men
hvad kan jag göra dertill, om jag också ville. Kän-
ner jag dig rätt, så är du just den man, som har
konsten inne att ställa om saken. “
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„Det är ioke så godt att trolla som ni kanske
tror,“ sade betjenten; „ntan ex 1 hjelp förmår jag hftr
vid lag iixgenting. Exxdast en kristen kan fråntaga
trollen kaiken. “

„Nå, hvar fins hän då?“ frågade knekten.
„Jo, derom kan jag ge besked,“ svarade betjen-

ten. ~Kaiken förvaras djupt in i fjället i trollens
Stora kröningssal, deidxorta i det höga, skrofliga ber-
get på yenster hand om Kyöpelin vuori. Just i
natt väljä trollen ny kung åt sig. När mänen tän-
des, samlas alla hexor ooh tomteguhbar frän närä
och fjerran. Yid midnatt öppnas bergväggen. Da
gäller det att passa på och följa med trollen in i
fjället. Tätt invid tronen är ett litet stenbord, och
der står kaiken. Strax efter det kungen blifvit
krönt, skall hän dricka ur det heliga kärilet. Men
innan det sker, hör ni lägga vantarne på kaiken
och med den i handen gå ut ur berget, utan att se
bakom er; ty vänder ni bara litet på hufvudet, så
drabbar er en hisklig olycka, ja, då är det rent af
förbi med er. Har ni mod att åtaga er detta?“

„När riddar Sanct Göran stred mot drakar och
troll, hvarför skulle jag då frukta att göra det, isyn-
nerhet när det gäller att tjena en vän,“ svarade
knekten. „Men jag tvifiar på, att jag alls slipper
in i berget. “

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

„Men säkert skola de göra mig kaiken stridig,“
anmärkte knekten.
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„Också för det fins ett medel,“ sade betjenten.
„Jag känner några kärnord, skarpare än svärdshugg,
långt kraftigare än bammarslag; mot dem är allt
trolleri kara barnlek. Lägg dem väl på minnet ocb
uttala dem i rätta stunden. Orden äro dessa: Sa-
liini Beje Buje Beliaal Askaret Belet fra Jeala Fe-
beret Sind Koeskeliga Stijkka. Det är alltihop. Det
beror nu på er sjelf, om ui yill hjelpa mig.“

„Lita på mig!“ svarade knekten. „Gif bit van-
tarne! Gär allt cfter önskan, kan du i morgon bit-
tida afbemta kaiken bär i gröna kammaren.“

När qvälien kom ocb de lätta sommarskyarne
skymmande började att uppstiga på fästet, begaf
sig knekten å yäg, denna gång belt ensam. Tili
hälften dold af molu kastade månen ett svagt skim-
mer på toppen af det böga, skrofliga berget, i hvil-
ket ban visste att kaiken förvarades. Alit yar öds-
ligt ocb tyst; ur dimman i dalen bördes endast ängs-
knarrens entoniga Jäte ocb en ocb annan grodas
qväkande.

Framkommen tili berget, satte sig knekten på
en sten, för att byila sig litet. Redan en stund bade
ban tyckt sig böra ett sådant besynnerligt susande
ocb bvinande i luften, byilket tilltog allt mer ocb
mer, utan att ban kunde begripa bvaraf det bär-
rörde.

Det är kanske bäst att göra sig i ordning,
tänkte knekten ocb drog yantarne på sig.

Då yar det liksom bans ögon med ens skulle
ba öppnats. Från böger ocb yenster såg ban den
ena trollpackan efter den andra komma ilygande buj
ocb bi; alla redo de på sopqvastar, ocb hyar ocb en
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bade ett brinnande ljus fästadt vid qyastkäppen. På
vägar ocb stigar skymtade der fraxn stora paddor ocb
sikar, som kommo styrande upprätt på, stjerten. Der
stultade fram varelser med hästbufvuden ocb sådana
med läderlappsvingar, ocb några hade bockfötter ocb
andra sågo ut som fyrfotingar, ocb alla voro de
syarta i mörkret. Ingen lade märke tili knekten;
det yar vantarnes förtjenst.

Det var ett förskräckligt sällskap, tänkte knek-
ten, ocb i detsamma öppnades bergväggen.

Alla trollen strömmade in i fjället; det uppstod
en riktig trängsel, så många voro de. Yisst yar

knekten blefven litet nnderlig tili mods; men en
krigsman böfves ej att yara rädd, ocb så passade
ban på just när två gamla åkerspöken, som slu-
tade tåget, klefvo förbi bonom ocb stack sig in i le-
det emellan dem båda ocb kom in i berget, äfven
ban. Det var bög tid, ty knappt yar ban öfver trö-
skoln, innan dörren slöts igen bakom bonom.

Nu stod ban der inne i den stora kröningssalen,
ocb tack väre vantarne lyckades ban oantastad tränga
sig fram, sä att ban fick en god öfverblick af det
bela. I taket bängde litet palt i en borulykta, ocb
det lyste. Vid ändan af salen yar en trefot, ocb på
den satt den nyvalde konungen med en brandstake
i handen. På en liten uppböjning tili böger om bo-
nom låg någonting, som såg ut just liksom en ka-
strull. Det var kronan; tätt invid stod kaiken.

Ocb nu begynte ceremonien.
I bögtidlig procession uppmarscberade trollenas

alla fjorton rangklasser ocb ordnade sig på ömse si-
dor om trefoten. Närmast tili böger stälde sig ge-
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hennerådet, fnasrädet ooh smakrådet; tili venster åter
hergsrådet, skogsrådet ooh vcrkligo fnasrädet; de öf-
rige togo sedän plats hvar de kunde. Alla kade de
för prydlighetons skull trianglar kring haisen, större
ooh uiindre, allt efter hvar ooh ens värdighet, ooh
de soni voro riktigt högt upp i graderna hade stora
kålblad på hröstet tili åtskilnad från dem, som hara
hade en simpel kardborre i knapphålet.

„Lefve kungen!“ skreko de alla. „Tack ska ni
ha!“ svarade kungen, ooh det fann smakrådet så rö-
rande, att stora krokodiltårar trillade utför kinderna
på honom. Men då var der en gammal sik i ho-
pen, som ropade: „kau tanka herrn!“ ooh hvem vet
hvad det nu hade kunnat hli af, såframt icke verk-
lige fnasrädet hums has huggit hufvudet af den siken
ooh ropat: „ut med ringen!“

Då började andarne i ett huj att dansa ringdans
framför trefoten ooh sjöngo:

Djilo Babulka,
Roda boga djeggo
Phanatbaj, phanatliaj!
Phana djigge djagge nitschoraj!
Hytt, tassan babylassan!
Hytt, tinki babylinki!
Roda boga djeggo.

Ooh midt i ringen stod en liten lyktgubhe ooh
svängde henet omkring, så att det sprakade efter.
Det var riktigt praktfullt. Det enda knekten hade
att anmärka var, att orden i visan, efter hvad hän
kunde förstå, icke hängde tillsamman mer än ärter
i en säck; men det är nu fallet med många visor,
ooh för att ej utpeka någon, så teg hän.
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När dansen var slut, tog hvar och en af de por-
ton rangklasserna från närmast liggande sopqvast
ett ljus i handen, och kungen satte kronan på sitt
Imfvud och ropade:

„Nu är jag kung, jag och ingen annan!“
Nu var tiden iune för knekten att skrida tili

verket. Raskt gick hän tili trefoten, lade vantarne
på kaiken och upprepade med kraftig, ehuru af sin-
nesrörelse något dof, stämma de honom af betjenten
inlärda hetydelsefulla ordeu:

„Salum Beje Buje Beliaal Askaret Beletfra Jeala
Feberet Sind Kceskeliga Stijkka.“

Derpå tog hän kaiken i den venstra handen,
för att med den högra kunna öppna dörren, och
styrde af mot utgången. Men knappt hade hän
vändt kungen ryggen, innan ett förfärligt oväsende
uppstod bakom honom. Läderlapparne flaxade med
vingarne, fiskarne slogo med stjerten i golfvet, häst-
hufvudena klapprade med tänderna, och alla fjorton
rangklasserna grymtade och skramlade med triang-
larna, så att bloden nastan stelnade i ådrorna på
knekten. Men nu var hau också vid dörren, tog
i vredet riktigt med hårdhandsken, läste upp och
skyndade ur salen ut i det fria. Då förnam hän en
lukt just som af hrändt horn, ja, kanske var det en
dunst af svafvel med, och någonting pep honom rakt
i orat, så att hän hastigt tittadc bakom sig, hållande
med handen ännu fast i den öppna dörren. Duns!
slog dörren igen med en sådan våldsamhet, att högra
handens vante blef sittande qvar i dörrspringan.
Det blixtrade för ögonen på honom, och hän ram-
lade baklänges omkull bland tistlarne och nässlorna
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ntanför herget. Men kaiken kade hän i hehåll. Och
nu gaf hän sig tili att pallra i väg allt hvad kenen
förmådde, ty hättre fly än illa fakta, tyckte hän.
Det har af öfver stock och öfver sten, och huru hän
fumlade i hrådskan, så tappade hän äfven den andra
vanten i en stor gyttjepöl. Men det var ej tid att
söka, och kolmörkt var det också. Helt andfådd
kom hän hein och kröp tili kojs, och denna natt
drömde hän ingenting alls, utan sof tili långt in på
ljusa dagen, då hetjenten infann sig.

„Ja, här har du nu kaiken,“ sade knckten, „men
vantarne hlefvo i sticket.“

„Nå, der hlefvo de!“ sade hetjenten, „och häst
var det kanske. Heder och tack åt er! Nu kan
också jag hli en kristen menniska. Mottag såsom
ett tecken på min crkänsla denna lilla flaska! Den
innehällor en kostelig saft. Drick! det skall göra
er godt.“

Yid dessa ord framtog hetjenten ur harinen en
flaska med en klar vätska och öfverräckte den åt
knekten.

Knappt hade denne tagit sig en tår på tanden,
innan hän kände hela sitt väsende undergå en märk-
har förvandling. Hans sinne hlef muntert och lif-
ligt, hän kände sig duhhelt starkare. Öfverraskad
tömde hän flaskan i hotten. Det var liksom skulle
en periä halkat nedför strupen på honom. Skrynk-
lorna försvunno från hans panna, hans gråa lockar
antogo sin forna svarta färg, hän var med ens hlef-
ven trettio år yngre.

Nu gick lian in i kungens kammare, för att
helsa god morgon på sin hlifvande svärfar. Prinses-



san kom ocksä dit, och när hon fick se kyilken för-
delaktig förändring hennes fästman undergätt, blef
hon så glad, att hon kysste honom på hyardera kin-
den och tyckte att bröllopet kunde stå redan samma
afton. Och dermed yoro alla helåtna.

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

„Usch! hyad det går!“ sade knekten, när hän
yalsade med prinsessan.

„Sknlle ödmjukast tro det,“ syarade hetjenten.
Det yar nu en riktig historia, ehnru den hände

för mycket längesedan; och den som tviflar på att
den är sann, kan sjelf gä och se åt, om icke yanten

sitter qvar i bergväggen ännu i dag.
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Hairelaudet.

(>o

*det lilla soldattorpet lyste aftonsolen in genom
rutan. Det var så stilla i stugan, det gamla
vägguret hade stannat, tili och med syrsan hak-

ona spisen hade tystnat. Modren låg på dödsbädden,
och gråtande lutade sig Lasse liten öfver sängen och
kysste hennes slooknande ögon och hleka mun.

„G-råt ej, Lasse lilla/1 sade den sjuka modren
och lade smekande sin vissna hand på harnets huf-
vud, „gråt ej! Förhlif god och rättskaffens, såsorn
du alltid har värit, och nog gär det dig väl i verl-
den. När jag är borta, när du har hvarken far eller
mor mer i lifvet, tar farbror dig tili sig, och der
får du det långt bättre, än du hemma haft.“ Men
vid det hon så talade, brast hennes hjerta.

Knappt var modren död och gömd i den kalla,
mörka jorden, innan främmande flyttade in i torpet
och Lasse fördes tili farhrodrens hus.

Farbrodren var en rik nämndeman. Yidt och
bredt kring den rödmålade byggningen sträckte sig
hans åkrar och ängar, hans lador och visthus. Detta
fröjdade hans högfärdiga hjerta och gjorde honoin
dryg och öfvermodig.
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Men ännu högfärdigarc var hans hustru, o eli
allra mest förhäfde sig hans båda söner, Lassea ku-
siner.

Den äldro var låug ooh stark. Hän hette Pelle.
Knappt förflöt någon dag, utan att lian förgick sig
mot Lasse fattig, ooh det utan ringaste anledning.
~Du stackare bor här på näder,“ brukade hän säga,
och så puffade och knuffade hän Lasse liten, tills
denne, halfdöd af förskräckelse, ej visste ut eller in
på sig mera.

Den yngre loisinen var listig ooh förslagen.
Hän hette Jösse. För honom var Lasse liksoin en-
kom tili, för att hän sknlle ha någon svagare att
hacka och nagga på; och hän riktigt letade efter
tillfälle att genom elakhet och förtal göra Lasse
förtret.

Yeckan om plågades Lasse lika af dem bägge.
Klagade hän sin nöd, så hette det att hän löpte
med sqvallcr, och det var hän som fick sitta emel-
lan. Endast om söndagen fick hän vara litet i fred,
då kusinerna gingo ut tili byn, för att käbbla och
lefva om med sinä bekanta. Men tili kyrkan slapp
hän aldrig; „hvem sknlle täckas taga dig med sig
dit,“ svarade man honom. Men när nämndemannen
sjelf någon gång for tili kyrkan, åkte hän alltid
efter tvä hästar och rökte ur en väldig silfverbesla-
gen sjöskumspipa. „Kör ur vägen!“ hette det då
hara, der hän satt så tjock och bred i sin rara kapp-
rock med sjulton klaffar; och folket bligade efter
honom och sade: „se på sjutton! der kommer rika
nämndeman!“
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Det enda arf Lasse fattig fått efter sinä föräl-
drar var en gammal bibel med tjocka skinnpermar
ocb stora messingsbeslag ooh kung Carl den tolf-
tes porträtt yid titelbladet. Ty fadren bade värit
en af Carl den tolftes tappre bussar, ooh kungen
sjelf bade för hans välförbällande gifvit honom bo-
ken. Denna hågkomst från hemmets tider brukade
Lasse, då det riktigt bar emot, taga fram från den
undanskjmda vrå, der ban gömt den för att Pelle
ocb Jösse ej skulle rifva sönder bladen. Då min-
des ban sin bänsofna, älskade moder, då knäppte
ban ibop sinä små bänder, upprepade alla de böner
bon lärt bonom, såg pä den store bjeltekungens bild,
kom ibäg sin käcke fader, ocb tänkte: äfven jag blir
väl engång kari, ocb tog sedän dagen tryggt sådan
den kom; ocb tili natten kröp ban upp på böskullen,
ty det var det fria husrum, farbrodren bestod honom.

Då bade ban engång en sådan undcrlig dröm.
Hän tyckte att ban befann sig hemma i det lilla
soldattorpet. Der var så tomt ocb skumt i stugan,
att Lasse blef belt skrämd ocb sprang ut i farstun.
Men dörren var stängd, så att ban ej fick upp
den. Bakom sig i knuten börde ban ett sådant
bemskt, sakta pip ocb tassande, som om trollen ve-
lat komma ocb taga bonom. Men just i detsamma
öppnade sig väggen ocb Carl den tolfte steg in tili
bonom. Hän såg så hurtig ocb manbaftig ut, kung
Carl den unga hjelte, med sinä stora, ärliga, morska
ögon, sitt uppåt strukna bär, sinä elgskinnshandskar
ocb höga ryttarstöflar, med banden stödd på värj-
fästet, just sådan Lasses fader i lifstiden beskrifvit
bonom. „Öfvergifver du ej mig, så öfvergifver jag

5
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ej dig,“ sade kung Carl och räckte honom kanden.
„Aldrig!“ svarade Lasse liten. Då nickade kungen
så betydelsefullt åt honom, och gick in i väggen
igen, och Lasse yaknade. Inkrupen i höet låg hän
der uppe pä stallsvinden; morgongryningen lyste in
genom den öppna gluggen och hästarne stampade i
spiltorna nnder honom. Och den nya dagen tillförde
honom åter nya förtretligheter.

Bredvid nämndemannens gård låg en annan
hondgård, hvars åkerfält voro lika stora som nämnde-
mannens. Lotta hade länge yarit nämndemannen
en grämelse. Ty hän tyckte att hän horde ha de
flesta åkrarne i byn; förr yar hän icke belåten. Och
derför uppodlade hän längst hort yid utkanten af
sinä egor ett nytt, stort fält. Nu yar hän nöjd, nu
hade hän mera åker än grannarne, och så sådde hän
hafre i nyodlingen.

Hafren yäxte upp, den tätä gröna hrodden gick
i ax och böljade så vackert i solskenet för den Ijum-
ma, honungsmättade sommarvinden.

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

Hans öfriga åkrar stodo frodiga och yackra, från
dem fick hän korn och kärna i ymnighet. Hvad
olycksöde hade då drahbat hafrelandet?

Händelseu gick nämndemannen tili sinnes. Det
harmade honom att höra grannarne säga att hän
utvalt ett lågländt och frostömt ställe för sin ny-
odling. Men penningdryg och uppblåst, som hän
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yar, låtsade hän taga saken ganska likgiltigt, och
sädde nasta yår igen hafre i nyåkern.

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

„Pelle! du är lång och stark. Gä ut tili hafre-
landet och vaka der i natt. Jag misstänker att
grannarne, de kanaljerna, af afundsjuka spelade mig
ett fult spratt förliden höst. Pass upp, om der kom-
mer nägon för att trampa ner hafren.“

„Yar lugn, far! jag ville just se den som vågar
trotsa mig,“ svarade Pelle. Derpå gick hän hort tili
hyn, sökte upp sinä hekanta, de argaste slagshul-
tarne i hela hyn, och had dem följa med tili hafre-
landet och vaka der jemte honom.

Hafrelandet låg strax inyid skogen. Der hyggde
nu Pelle och hans kamrater upp åt sig i skogsbry-
net en granriskoja. En tunna starkt öl hemtades
från nänmdemansgården, och så satte sig Pelle och
hans vänner, alla heväpnade med sega rönnpåkar,
kring tunnan och drucko och skröto, hojtade och
svuro. Det höga fästet var klart, hlott yid himla-
randen syntes ett par hleka moln, luften kändes
ovanligt kali. Ju kyligare det blef, desto mera
drucko de. När midnatt var inne, mörknade det så
smäningom. Den ene efter den andre hörjade kanna
sig tung ooh sömnig. De nickade och hickade och
hängde hufvudct mot hröstet. Plötsligt förspordes
ett häftigt ihållande, hyinande ljud. Det prasslade
i hafrelandet, och taket pä grauriskojan rasslade och
skälfde.

„Uh, huu! hvad yar det?“ skreko Pelle och
hans följe.
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Yrvakne sprungo de ut ur kojan och slogo med
päkarne blindfc omkring sig. I mörka natten sågo
de ej en aln framför sig. Hvart de vände sig, folio
hugg och slag. Klitsch, klatsch! hyem slog mig på
orat? Dunsis! hyem högg mig öfyer ryggen? och ju
mera de rappade på, desto mera stryk fingo de. Gc-
nompryglade linkade de så fort de kunde genom
skogen hein tili hyn. Framkomne saknade de Pelle.
När de om morgonen följande dag, haltande, hruna
och hlå, återyände för att knnskapa, funno de Pelle,
jemmerligen mörhultad, ligga framstupa ntsträckt
pä, marken framför granriskojan. Inte ett strå i
hafrelandet stod upprätt, hyart ax yar liksom ut-
tröskadt.

„Det der yar märkeligt,“ sade nämndemannen.
„Här har hestämdt grannarne värit framme. Men
yänta hara! Nasta höst skall jag yidtaga hättre för-
sigtighetsmått/1 och så sådde hän följande år åter
hafre i nyåkern.

Brodden stack upp, tät och jemn. Den präk-
tiga, sköna halinen yar en riktig ögonfägnad för alla
förhigående. Stora och tunga höljade axen för yin-

den. „Har jag tappat förr, så vinner jag nu,“ jubi-
lerade nämndemannen. „Nu måste man hara se tili,
att icke någon kommer ooh förstör allt igen för
mig.“ Och så sade hän åt sin yngre son;

„Jösse! du är listig och förslagen. Gä du denna
gång nt och vaka. Låt se att du fullgör ditt ålig-
gande hättre än Pelle. “

„Var lugn, farl jag skall nog lura ut hyem det
är som trampar ner hafrelandet/ 1 svarade Jösse och
gick bort tili byn, sökte upp sinä bekanta och bad
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dem komma ut tili granriskojan och vaka tillsam-
man med konom.

„Hufyudsaken är,“ sade de, „att yi icke somna
såsom Pelle, den drnmmeln, ock kans kamrater.“
Pör att undvika detta, togo de med sig on lykta ock
en kortlek. Lyktan kängde de på en qvist upp i
taket af kojan, ock så satte de sig kring öltunnan,
som stod qvar ännu sedän förra kösten, ock begynte
spela fem kort ock trumf. Jn närmare det led mot
midnatt, desto ifrigare blefyo de. Den ene påstod
att den andre gjorde orätt. Snart var grälet i full
gång. Hätt som det var kördes ett starkt prass-
lande, kvinande ljud. Lyktan föll ned på marken,
ljuset slocknade, ock det klef kolmörkt.

Nu gäller det att passa på, tänkte Jösse ock
drog knifyen ur kältet. Ilskna trängde sig alla mot
dörren. „Aj! kyem kögg mig i armen? Jekeln! kyem

stack migisidan?“ skreko de. Ock en yild stridupp-
stod i mörkret. Med kjertat i kalsgropen ock kenen
på nacken larfvade de af kemät så fort de förmådde.

Nu klef det en kisklig uppståndelse i kyn.
„Kors, kyad de aro rifna ock skråmiga; de ka nap-
pats sinSemellan, 11 sade Pelle ock kans följe. Men det-
ta yille ej Jösses kamrater köra talas om. Den ene
kerättade si, den andre så. Hyad Jösse sjelf sade om
saken, yisste man ej. Hän saknades. Tidigt följande
morgon gick man tili kafreiandet, för att söka ko-
nom. Der fann man konom alldeles sönderbråkad
ock illa tilltygad ligga i ett dike. Icke kunde kan
ge kättre kesked än de andre. Men kafreiandet yar

tili rukk ock stukb förderfyadt. Ej ett enda ax kade
undgått förstörelsen.
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Nu började motgången späka nämndemannen.
Tre års förluster bade gjort att hän ej mer var den
rikaste i byn. Förargad tänkte hän lemna hela haf-
relandet ät sitt öde; men huru det var, så sådde
hän, grannarne i förtreten, nasta vår igen hafre i
utåkern. Äfven denna gång blef växten vacker.
När hösten kom, tyckte hän: icke passar det att jag,
som är nämndeman, sjelf ligger i skogen och vakar!
Oeh icke ville Pelle eller Jesse heller tillbringa
natten der. „Nu är det Lasses tur,“ sade de, „roligt
vore att se, huru hän beter sig.“ Ooh sä skiokades
Lasse ut en afton tili granriskojan. Ingen ville
vara honom följaktig; man hara bad honom packa
sig af det fortaste hän kunde.

När jag gjort ingenting ondt, hvarför skulle
jag vara rädd, tänkte Lasse och gick; och för att
hålla sig vaken, tog hän med sig sin gamla bibel
med Carl den tolftes bild i perinen.

Då Lasse kom tili hafrelandet, fann hän gran-
riskojan alldeles förfallen. Barren hade fallit af,
taket störtat in och tunnan gått sönder. Hans för-
sta göra var att ställa allt i ordning igen. Qvällen
förgick under arbete. Hän samlade friska, gröna
qvistar, tlätade dem samman tili tak och väggar,
sopade golfvet, gjorde af tunnbottnen ett nytt bord
och af sten och mossa en liten bänk. När allt var
färdigt, lade hän bibeln på bordet och satte sig ner
att betrakta hiiden i perinen.

Men det började skymma, och Lasse liten be-
gynte blifva sömnig. För att hålla sig vaken, gick
hän ut ooh plockade lingonris och vilda ängsblom-
mor och hand deraf en lång guirland, som hän
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hängdc öfvcr dörren. Medan hän sysslade dermed,
såg hän längst horfc vid horisonten tvenne moln
uppstiga på fästet. De seglade framåt, bredvid hvar-
andra, med yindens fart; de nalkades allt närmare.
Det ena yar syart och såg hotfullt och olycksbå-
dande ut. Det andra yar hvitt och såg silfverskim-
rande och ljufligt ut. „Gud låte hara ej hafrelandet
taga någon skada,“ tänkte Lasse.

I detsamma skilde sig moinen åt. Det syarta

sköt fram i riktning mot skogen och sänkte sig öf-
yer trädtopparna. Hän hörde ett hvinande och su-
sande i de höga furorna, hjörkarna och granarna ri-
stade sig och skälfde. Förskräckt drog sig Lasse in
i granriskojan. Hän kände sig så ensam och öfver-
gifyen i mörka natten, långt horta från alla menni-
skor. „Ack, om mor dock ännu lefde och yore här
hos mig!“ suckade hän och höjde hufvudet ned öfyer
den gamla bibeln.

Då upphörde stormen med ens, det blef helt
tyst och stilla, och en skimrande dager lyste in ge-
nom dörren. Lorundrad trädde Lasse ut ur kojan.

På himmelen strålade månen så glänsande, un-
derbart. Luften yar uppfyld af yällukter, och så-
som en lätt, genomskinlig slöja af silfyerskir hängde
det hvita molnet öfver åkern. Nu delade sig skyn,
och en flock små barn med hvita vingar på skul-
drorna sväfyade fram och begynte dansa ringdans på
hafrelandet. Deras späda fötter rörde knappt yid
axen, som blott obetydligt böjde sig, liksom kyssta
af den ljumma, milda nattvinden. Talltrasten och
grönsiskan sjöngo, blad och blommor doftade. Midt
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i ringen sväfvade en luftig gestalt med ett dok kring
hufvudet, så att anledsdragen ej kunde skönjas.

Lasse betraktade förvånad de små lekande va-
relserna. De tycktes alls icke låta störa sig af bans
närvaro. De voro sä iina ooh nätta, liksom af ros
och lilja, med stora, strålande ögon, glänsande lockar
ooh fylliga, skära kinder, just såsom hän sett Guds
englar afbildade. Men så fängslande det än var att
åskåda deras lätta rörelser, drogos hans hliokar med
oemotståndlig magt hort tili den ensamma hvita ge-
stalten. Hän hlef sä vek om hjertat, så underlig
tili mods, tili hälften sorgsen, tili hälften glad.
Längtansfullt sträckte hän sinä armar mot det sti 11a,
heslöjade väsendet. Liksom tveksamt dröjande träd-
de den höga andehamnen nt ur den lekande barna-
ringen och sväfvade sakta fram emot honom.

„Moder! moder!“ utropade Lasse liten, bäfvande
i sitt innersta.

Då tycktes det honom såsom om hans öra hade
nätts af en knappt förnimhar, smältande fjerran ton
från kyrkklockorna i förening med det matta bru-
set från orgeln och psalmerna, hän fordom sjungit
vid sin moders sida i det lilla socknekapellet; och
när hän såg upp, stod hans moder framför honom
i skinande, hvita kläder. Täckelset, som dolt hennes
anlete, hade fallit åt sidan, kring pannan bar hon
ett tindrande stjernediadem och vid skuldrorna stora,
snöhvita vingar.

Yillrådig tittade Lasse liten på den sköna, hög-
tidliga gestalten. Yar detta höga, bevingade väsen,
som stod framför honom, hans fattiga moder från
det ringa torpet, hon som i tidiga år vyssjat honom
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tili sömns, med hvilken hän plockat bar i hagen
och Tallat getterna och tili hvars nnderbara sagor
hän fordom de långa vinteraftnarne lyssnat i den
låga stugan vid den sprakande spiselelden? De blän-
dande hyita kläderna liknade ej hans moders torf-
tiga, simpla drägt. Det förklaradc, högtidliga lugnet
var icke hennes bestyrsamma, hvardagliga sätt. Och
dock, när Lasse liten med klappande hjerta hlickade
upp, o! då kände hän godt igen sin egen älskade
moders fromma, yänliga ögon och sjönk i hennes
famn.

Då hof andehamnen upp sin röst, ljuf såsom
den Ijufvaste tonen från eolsharpans af vestanvinden
rörda strängar, och talade och sade: „Min stackars,
stackars lilla gosse! du bar förblifvit god och rätt-
skaffens, fastän du lidit mycket, och derför är oss
den nåden förunnad att trälfas här i natt;“ och hon
höjde sig ned och kysste honom ömt, innerligt, så-
som endast en moder kysser sitt efter långa års
skilsmessa äterfunna, i nöd och bekymmer stadda
barn.

En känsla af outsäglig frid spred sig i Lasses
hjerta. Hän lindade sinä armar kring modrens hals,
de gingo in i granriskojan, som vid deras inträde
uppfyldes af ett klart ljus, och de satte sig bredvid
bordet, der den gamla biheln med Carl den tolftes
bild i permen låg uppslagen.

Här talades de vid om forna dagar. Lasses mo-
der berättade honom om de sällas boningar, dem
hon nu bebodde, och sade att också Lasses fader
var deruppe, der hän satt vid sin konungs, Carl den
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tolftes, sida, och tiden förgick under gladt, förtroligt
samspråk.

„Nu är nattens första väkt forbi; vi måste skil-
jas,“ sade slutligen Lasses moder.

„0, lemua mig icke! Tag mig med dig tili det
obekanta landet, dit du far,“ utropade Lasse liten ocb
brast ut i bittert gråt, „bär är jag så ensam, sä alla
i vägen.“

..Fördrag tålmodigt bvad dig är förelagdt, var
alltid sann, var alltid god, och vi återse bvarandra,“

modren med stilla vemod, „nu måste vi
skiljas.“

„0, moder! moder! öfvergif mig icke! bär bar
jag det så tungt, så svårt...“

Dä lutade den bleka andebamnen sig tankfull
ned öfver Lasse liteu, dess strålande, ljufva ögonpar
öfverdrogs af ett fuktigt skimmer, ooh en stor, glän-
sande tår droppade ner i den gamla bibeln.

„Välan, så följ mig!“ sade hon med af rörelse
darrande stämma. „Jag vet det, bär är du utan
buld eller skyld. Jungfru Maria deruppe skall mana
godt för oss. Men skyndom! tiden förgår.“

Vid det hon så talade, rörde bon med sinä bvita
vingar lätt vid Lasses skuldror ocb fattade bans
hand.

De gingo ut ur granriskojan ocb sväfvade fram
öfver bafrelandet in i ringen bland de lekande små
barnen, böjde sig tillsamman med dem upp i luften
ocb flögo framåt.

„Gif akt på hvad jag nu säger dig, ocb jag
boppas att intet hinder skall möta oss på färden,“
sade Lasses moder. „Yi flyga nu tili Paradisets
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lustgård, der sedän Adams ooh Eväs tider ingen
menniska värit. För att inträda der, skall man ha
aflagt allt hvad tili jordelifvet hörer. Men en mo-
ders kärlek tili sitt barn är mycket förlåtet, ooh
hvad som sker af godt och rent uppsåt, dermed har
den Högste sjelf undseende. Blicka ned och du ser
inunder oss såsom en försvinnande mörk punkt ta-
ket af din farbroders hus. Der har du det låga tor-
pet, hväri du föddes. Tätt invid ser du såsom en glitt-
rande silfverstrimma i månskenet den lilla häcken,
der du plockade näckrosor och byggde qvarndammar
hland kiselstenarne vid stranden. Nu höja vi oss
högre i luftcn, vår fart hlir snabhare, vi flyga öster-
ut. Landet inunder oss ligger ännu höljdt i töcken.
Men der är Narva beläget, der ligger Eiga, och der
ha vi Gemauorthof och Holofziu, orter hvarest din fa-
der i lifstiden ärorikt kämpade under Carl den tolf-
tes segerkrönta fanor. Nu skådar du genom dimman
der nere en mängd små matta eldpunkter. Det är
ljuset från de Stora städerna. Luften hlir svalare.
Tryck dig tätare tili mitt hjerta i skygd af min
injuka, hvita vinge. Lyssna! du hör det aflägsna,
dofva bruset från hafvet inunder oss. Såsom små
hräckliga flarn vagga skeppen fram på höljorna. Nu
flyga vi öfver det lyckliga Arabien. Känn huru
doften af blomstren, orangelunderna och de välluk-
tande kryddorna fläktar oss tili möte! Der borta
rinner strålande upp ur skyn Österlandets stjerna.
Det är mot den vi styra kosan.“

Och de flögo. med vindens fart fram genom
rymden.
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,Nu nalkas vi målet för vår färd. Håll dig
blott troget vid min sida och frnkta icke! När vi
komina tili Paradisets port, skall Petrus öppna den
för oss. Sex himlars härligket får du skåda, men
vid ingången tili den sjunde himmelen vakta erke-
englarne Michael och Gabriel, hvardera med blixt-
rande, bart huggande svärd. Hvad de säga mäste
vi ödmjukt underkasta oss.“

Och de flögo allt snabbäre framåt i månskenet.
Med ens sänkte de sig något; jorden under dem

blef öde och tom, och mörker var på djupet.
„Detta är dödens dal,“ sade Lasses moder. „Böj

hufvudet under min vinge och slut igen dina ögon,
mitt barn, så att du ej förfäras! Rättnu aro vi
framme.“

Lasse lydde; en iskall vindpust fläktade ha-
stigt förbi honom; ooh när hän, tillsagd af sin mo-
der, åter öppnade ögonen, stodo de invid en tvär-
brant fjällvägg, hvilken såsom en skyhög, oöfver-
stiglig mur utbredde sig så längt man kunde se.
Pramför dem var en trång port af bergkristall.
Bredvid porten stod en reslig, vänligt blickande gam-
ma! man med fotsidt silfvergrått skägg och en nyc-
kelknippa vid sidan. Det var Petrus.

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

Lasses moder nämnde sakta för Petrus igenkän-
ningsordet, porten öppnados för dem och de trädde
in i himmelriket.

De sväfvade in i en bländande, omätlig rymd
af idel ljus. Det var liksom skulle de befunnit sig
i ett purpurskimrande, praktfullt täit. Yäggar och
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tak bildades af morgonrodnaden och det flammande
norrskenet, under dem glimmade djupen i sällsamt
skiftande glans och deröfyer spridde Sanningans da-
ger sin allt upplysande klarhets sken.

„Bland Paradisets salar skapade Gud denna tili
först,“ sade Lassea moder. „Se dig kring så myc-
ket du kinner! ty stanna får du icke här eller i de
andra himlarne, innan du fått lof dertill af erke-
englarne Michael och Gabriel.“

Och de flögo in i en annan sai.
Högt öfver deras hufvuden hvälfde sig det yida

fästet såsom en ofantlig, azurblå, skön kupol. Lugnt
och spegelblankt utbredde sig inunder dem det oänd-
liga, blå djupet. Rundtomkring synkretsen reste
sig snöhvita molnstoder, liksoin xnägtiga pelare, mol-
lan hvilkas långa, i det aflägsna fjerran försyinnande
töokenrader skymtade lysande, underbara slott och
palats af guldmoln och rosenskyar.

„Detta skapade Gud på andra dagen,“ sade Las-
ses moder. „De yackra palatsen der borta aro luft-
slott, som hägrat för menniskorna i deras dröm om
sällhet och lycka, men som de under jordlifyet al-
drig sett förverkligade.“

Och de flögo framåt yidare.
En härlig, tjusande trakt öppnade sig för deras

ögon. På fästet lyste regnbågen i skimrande, färg-
rik prakt. Omgifna af höga, skogbeklädda berg och
glittrande hlåa fjärdar och hafsyikar logo mot dem
ljufligt grönskande ängder och doftande blomsterda-
lar. I lunderna hördes, då de rördes af luftens yäl-

luktflägtar, liksom en sakta mild musik, och midt i
lustgården växte tyenne uräldriga, Stora träd med
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yppiga, sällsamt formade blad och granna, gyllne
frukter.

„Detta är Edens slätter. De bägge stora träden
aro lifsens träd och kunskapens träd på godt och
ondt. Frukterna från det förra förläna lif och heleä;
de från det senare bringa död och förderf, ty de
äro af olika slag, och svårt är att urskilja de rätta.“

Och åter kommo de in i en annan sai.
Ett starkt sken strömmade emot dem. På fä-

stet strålade solen i ali sin glans utöfver land och
haf. Men hän blott värmde, hän förbrände icke.
Bergen gnistrade liksoin de värit af renaste diamant,
och de stilla djupblå sjöarne återkastade Ijnsets färg.
Knappt hade solen med sinä flämtande glitterstrålar
såsom ett glödande klot försvunnit vid himlaranden,
innan månen och stjernorna begynte sitt underbara
kretslopp. På vintergatan upptändes myriader Ijus,
i parkernas milda månskensdager frustade spring-
källorna liksom glindrande rubiner och topaser, och
såsom silfver glänste hvar gren, såsom guld hvart
blad.

„Detta är den fjerde eller stjernehimmelen,“
sade Lasses moder. „För hvarje menniska brinner
här en stjerna, som lyser och leder henne på hennes
stig; och för alla gemensamt, för hög och läg, för
vän ooh fiende, lyser hoppets stjerna der längst i
fjerran med sitt lifvande sken.“

Och de flögo vidare.
TJtsigten förändrades. Såsom en dimblå rand

syntes fasta landet långt, långt borta vid horisonten,
badadt af det omätligaverldshafvet. Oräkneliga öar,
holmar och klippor speglade sig i sunden och fjär-



79

darne, och ute i hafsbandet gingo de höga, ljusgröna,
klara yågorna och stänkte sitt yrande skum mot
bergsuddarne. Der Tältrade sig den yäldiga hyal-
fisken ooh sprutade upp i luften stora yattenstrålar,
der summo svärdsfiskar, delfiner, tumlare och andra
underliga hafsdjur. Brokigt skimrande flygfiskar
sköto upp öfver böljan, och på bottnen lyste de röda
korallerna bland skogar af alger och sjögräs, der de
blekblä, gula maneterna och sjöstjernorna höjde och
sänkte sig. I luften kretsade måsarne, den stolta
örnen och de yilda svanarne i yida ringar. Bland
yassen yid stränderna summo skaror af änder, och
i de lugna yikarne, der yattnet yar grundare, yau-

drade den högbente storken på den tina, hyita san-
den och säg på småfiskarnes lekar kring snäckskals-
bäddarne.

„Detta skapade Gud på femte dagcn,“ sade Las-
ses moder; och med hastiga yingslag flögo de i rikt-
ning mot fasta landet.

Ur yågens skum steg der fram för dem en Ijuf-
lig, stilla nejd. Omkring dem yar soi och vår, och
lycksalighet och frid. I palmernas och oljoträdens
skugga sågos betande hjordar af allehanda slags djur.
Yid de lugna elfyarna svärmade granna, purpuryin-
gade trollsländor och fjärilar kring liljorna och lo-
tusblommorna yid stranden. I myrtenskogarne Ijödo
foglarnes sånger, på saffranängarne lekte den skygga
antilopon och den snabbfotade strutsen med pantern
och tigern, och fredligt gick lejonet yid lammets sida.
Skaror af herdar ooh yingårdsmän yandrade på blom-
sterfälten eller hvilade sig under cedrarna och cy-
presserna yid källsprången framför de af slinger-
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yäxter bekransade svala grottorna. Utmed klip-
porna sågos talrika slägten, hvilka tycktes lyssna
tili tonerna af en liten fogel, sora satt ooh sjöng sin
visa i en törnbuske, bvarur lyste en klart brin-
nande eld.

„Detta är den sjette himmelen,“ sade Lasses
moder. „Fogeln der borta är paradisfogeln, om hvil-
ken det är sagdt, att den som lyssnar tili dess sång,
för honom äro tusen år såsom en dag. Den brin-
nande elden i törnbusken är Guds allseende öga,
som vakar öfyer det hela.“

Ocb de beträdde marken och gingo framåt. De
små barnen, som åtföljt dem på deras färd ända från
bafrelaudet bit, sprungo omkring i det mjuka gräset
och plockade blommor och bundo kransar; och snart
kommo Lasse och hans moder tili en tät, ogenom-
trängelig mur af höga, skuggiga palmer, härliga lag-
rar ooh blommande rosenträd, i hvars rika, evigt unga
grönska yar en skön, höghyälfd port af hyit mar-
mor. Här yar ingången tili den sjunde himmelen.
På hyar sin sida om porten vaktade en i strålande
himlarustning klädd mägtig gestalt med blixtrande,
bart huggande syärd. Det yar erkeenglarne Michael
och Gabriel.

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

„Men den lille der är icke kallad ännu,“ sade
Gabriel och såg på Lasse.

Då böjde Lasses moder ödmjukt ned sitt huf-
yud; erkeenglarne gjorde en afyisande åtbörd med
sinä syärd, men fastän det skedde blott med ytter-
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sta spetsen, ljungade dervid redan ett sådant sk en
genom rymden, att jungfru Maria gläntade på dör-
ren ooh kom ut tili dem, för att se åt hvad som yar

på färde.
„Jaså, det är Lasse liten,“ sade jungfru Maria

och strök med handen håret smeksamt Lasse ur
pannan. „Här kan Lasse ioke siippa in ännu; fram-
deles måhända, sedän hän pröfvats litet. Men du,
goda moder, gack in i himmelens glädje och hada
dina tårfylda egon i lifsens kalla! Sjelf vill jag led-
saga Lasse liten på återfärden.“

Och porten läts upp. Lasse hörde englarnes
tusenstämxniga chor der inne. Hau tyckte sig se sin
gamle fader sitta kraftig och rak, såsom det egnar
och anstår en trogen stridsman, vid sin konungs,
Carl den tolftes, sida. Det var liksom en röst akulle
ha sagt honom: „äfven dig yäntar en fader,“ och
signande sträckte hans moder sin hand öfyer hans
hufvud, tryckte en kyss på hans panna och trädde
in i den ljusa salen, hvars dörr tillslöts.

„Yar yid godt mod, Lasse liten!“ sade nu jung-
fru Maria. „Det heror på dig sjelf, att engång fä
återse de kara, du förlorat. Se, der borta flyter en
Ström, ömsom lugn, ömsom stridt brusande, fram
meli an kullarne! Det är Tidens Ström, “ och hon
förde Lasse tili den dunkla elfvens Strand «he-
trakta honom noga ooh du urskiljer millioner små
hubblor på vattenytan. Mark hur de skifta olika,
den ena ljus, den andra mörk! hur i hvirflande fart
de trängas framåt än ensamma, än förenade tili ett
skum på böljan! Lika många menniskor det fins på
jorden, lika många äro hubblorna på Tidens ström,

6



82

ty hvarje menniska har der sin. Alit hvad menni-
skan gör och tänker afspeglar sig strax pä bubblans
känsliga yäggar och stannar der aftryckt såsom ett
rörligt, ytterst fint litet bilderboksblad. Den lilla
bubblan drifves framät med yågen och blir större,
spegelbilderna pä den hopa sig, den ena hiiden ut-

tränger eller öfyergär i den andra, tills den hräck-
liga bubblan icke mer är mottaglig för några ilerc
intryck och slutligen hrister sönder. Då dör nero
pä jorden den menniska, hyars lefnadssaga fans af-
hildad der inne. Har den yarit god och ren, yäxer

ett par hvita yingar yid den dödes skuldror, och
det hlir en engel tili i himmelen. Gör derför alltid
hvad rätt och godt är, och hedra din fader och din
moder, pä det dig mä väl gä och du mä länge lefya
pä jorden. Dä skall Paradisets lustgärd änyo öpp-
nas för dig och lifsens träd åter stä i blomma.“

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

„Ät detta!“ sade hon. „Jag lemnar dig nu en-
sam. En osynlig magt skall fatta dig och föra dig
tili Paradisets port. Se icke bakom dig, hvad än
mä hända! När du kommer tili porien, sä bulta tre
slag pä den, och Petrus, som stär der utanför, skall
öppna den för dig. Sedän skickar hän nägon af
yindame att föra dig tillbaka tili jorden, tili gran-
riskojan vid hafrelandet. Lyd hvad jag sagt dig,
och vi äterse hvarandra engång!“
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I det samma lyftes Lasse upp i luften och för-
des framåt.

Då förspordes ett StarJet härskri liksom af tusen
sinom tusende röster hakom honom. Men lydig var-
ningen hän erhållit, såg Lasse oförskräckt framför
sig; och knappt hade lian ätit äpplet, som jungfru
Maria gifvit honom, innan hän hefann sig vid por-
ton af hergkristall. Klapp, klapp, klapp! hultade
Lasse liten på porten, och strax öppnade Petrus
den för honom och kallade på vestanvinden.

„Se här, tag lilla Lasse och för honom hort
tili jorden! Far varligt fram med gossen, så att hän
icke stöter sig.“

Då susade det med ens i luften; en domning
lade sig öfver Lasses sinnen, och hän försjönk i en
djup dvala.

När hän åter slog upp sinä ögon, satt hän i
granriskojan lutad mot hordet med hufvudet öfver
den gamla hiheln med Carl den tolftes bild i per-
inen. Lasse gnuggade sig i ögonen, det föreföll ho-
nom såsom hade hän Tahnat ur en lång dröm. Men
när hän tittade på den gamla hiheln, läg der en strå-
lande periä mellan hladen. Det var tåren, hans mo-
der grätit.

Lasse gick ut på äkerrenen. I den tidiga höst-
morgonen såg hän hafrelandet, solhelyst och vaekert,
hölja för den friska vinden. Ej ett enda ax var
skadadt.

G-lad i hågen vandrade Lasse hem tili nämnde-
mansgården.

„Nej, se på Lasse! 11 skreko Pelle och Jösse.
„God morgon, du! Nu vankas det .

.
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„God morgon, god morgon!“ svarade Lasse.
.Hafre fins det åkern

Nu blef nämndemannen nyter. Buins tog lian
på sig sin kapprock med sjutton klaffar ock åkte ut
i socknen, för att bjuda grannarne på skördefest.
Der dukades npp på nämndemansgården långa bord,
öltunnor rullades fram ocb spelman anskaffades.
Alla gingo ut att skära hafre, ocb hyem skulle haf-
ron binda, om icke Lasse. Ocksä band hän, sä att
svetten den lackade.

Pelle och Jösse lato honom nu någon tid yara

i fred. Men när skörden yar förbi, begynte de som
förr igen. De hade med åren hlifvit allt yärre; och
nu låg det och grodde i dem, att Lasse lyckats i en
sak, der de sjelfve kömmit tili korta.

„Huru gick det tili egentligen den der natten
du yakade yid hafrelandet?“ sade de och plirade så
falskt med ögonen. „Något måtte der yäl ha händt?“

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

Men dag ut och dag in retades Pelle och Jösse
med honom och sade: „du törs icke fram med san-
ningen.“

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

Pelle och Jösse hlängde på honom och gjorde
stora ögon och yisste ej hyad de skulle tro, ty Lasse
hade aldrig sagt ett osant ord.

„Jaså, yar det på det yiset!“ sade de slutligen.
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„Åhä, hyad du flyger högt!“ Och sä hyiskade och
pratade de sinsemellan, och dermed hlef det.

Men i sin hibel hade Lasse tili bokmärke en
liten gul sämsk remsa, en hit af fars gamla soldat-
handske. Dori gömde hän perlan, hyartill tåren, som
hans moder grätit, förvandlats, och hängde den yid
en liten snodd kring haisen på sig. Nu ser mor
riktigt in i hjertat på mig, tyckte hän.

Och yintern kom och det hlef jul. Rundt om-
kring i bondstugorna och torpen lades om julqyällen
ut på taken en kärfye otröskadt korn åt sparfvarne,
men icke hos nämndemannens. „Tiggare täi jag ej,“
sade nämndemannen; „har jag ej redan Lasse på
nacken! Skall jag ännu kasta gudslån åt osjäliga
kräk! Sädant bar icke jag råd tili. Nasta år måste
jag ändå låta hafrelandet ligga i träde.“

Men att låta hafrelandet ligga i träde, det yille
Pelle och Jösse alls icke höra talas om. De som
förr icke hade brytt sig om, fast alla åkrarne skulle
hlifvit osådda, de yille nu prompt bägge tyå yaka
yid hafrelandet. När yåren kom, plöjdes och såd-
des det alltså åter, och knappt yarsnades de första
gula löfyen på björkarna, innan Pelle och Jösse en
qyäll ropade åt Lasse:

„Nu resa yi i yår tur tili paradiset! vi fä yäl

helsa från dig!“ ooh hänskrattande skyndade de tili
utskogen, bort tili karret, invid hvilket hafrelandet
låg.

Det gick som ett dolkstyng genom bröstet på
Lasse. Men strax yar nämndemannen tili hands och
skrek: „hyad står du der och hänger!“ och nämn-
demanshustrun hyäste honom i orat: „slipper man
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ej se dig redan!“ Ooh Lasse sväljde sin gråt och
kröp upp tili sig pä höskulln. Der snäste honom
åtminstone ingen, der fick hän i frid tanka pä sin
goda moder, tills ögonlocken så småningom hörjade
kannas tunga och det led mot midnatt.

Det friska höet doftade så skönt, syrsan sjöng
i yrän och månen sken så underligt klart in genoin
gluggen och hildade liksoin en stor förgyld tafla pä
metsättä yäggen. Ju mer hän hetraktade den gyllne
hiiden, desto mer glömde hän höyinden omkring
sig. Men hän såg som i en dimma och hörde som
i en dröm. I mänljuset på Täggen tyektes honom
halmstråna och höet taga form af höga furor och hjör-
kar, de mosslupne väggstockarne hlefvo en åker,
och hur det yar, tyckte hän sig försatt tili granris-
kojan yid hafrelandet. Hän såg tyenne moln upp-
stiga yid himlaranden, ett hvitt och ett syart. Ju
uärmare de nalkades, desto mer silfyerskimrande
hlef det ena, desto mörkare det andra. Redan äm-
nade det syarta molnet skjuta ned öfyer åkern, då
det, plötsligt hejdadt, ändrade riktning och hröt fram
öfyer skogen. Det haglade, det prasslade, det hyen

i träden, såsom hräckliga rör skälfde och ristade de
på sig, och allt hlef tyst. Nu sänkte sig stilla öf-
ver åkern det glänsande hvita molnet, skyn delade
sig och en flock små harn trädde derur och begynte
dansa ringdans på hafrelandet. Midt i ringen syäf-

vade en ensam, mildt allvarlig gestalt med Stora snö-
hyita yingar, men Lasses moder yar det icke.

Då rusade med ens Pelle och Jösse ut ur gran-
riskojan, der de hållit sig dolde, och trängde sig
fram tili den hyita gestalten.
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„Ye eder! Som I sått så skolen I ock uppskära!
Jag är Dödens engel/1 sade den bleka gestalten ock
köjde sig med dem hastigt upp i luften.

I det samma sken månen ännu klarare in ge-
nom yindsgluggen, taflan förändrades, ock i mån-
skimret säg Lasse dem anlända tili Paradisets port.

„Barnen köra kimmelriket tili/ 1 sade Petrus
ock öppnade porten för de små. „Men kvad godt
ock ondt kafven I gjort på jorden?11 frågade Petrus,
yändande sig tili Pelle ock Jösse.

Då var ej yärdt att stå ock rosa sig. Bröst-
gänges försökte Pelle med våld tränga sig in förki
Petrus, medan Jösse med list sökte smyga sig fram
kakom ryggon på konom.

Men då sade Petrus; „Hit intill, men icke
längre. 11

En stormvind yrde upp, en klixt ljungade, ock
drakbade af åskan nedstörtade Pelle ock Jösse, stele,
förlamade, inför Petri fötter. Ock Petrus tog dem
vid axlarne ock kastade dem ned i djupet bland
brauterne i dödens dal, så att de, krossade, Tordo
tili stoft.

Nu. gick månen i en sky. Det blef mörkt
rundt omkring Lasse. Insomnad djupt, uppvaknade
kan ej förr än långt fram på morgonen.

Solen stod redan kögt på kimmelen, när Lasse
infann sig Tid sitt arbete. Men ingen ens märkte
att kan var senare på kenen än yanligt. Alla kara
letade ock frågade efter Pelle ock Jösse. Förgäf-
yes kade man yäntat dem kela morgonen. De kunde
ej kittas nägonstädes. Hela följande dag ock dagen
derefter sökte man dem på fältet, i skogen, vid kär-



ret, öfverallt, xnen förgäfves. Pelle och Jesse voro
och blcfvo försvunna.

Nu fick Lasse arbeta för tre, men haa stod sitt
kast sora en kari. Ju flitigare hän var, desto star-
kare och axelbredare blef hän.

Och det blef krig i landet. Pienden härjade
och brände. Den rike näxnndemannens gård lades i
aska, sjelf fick hän ta tili tiggarstafven.

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

Då tänkte Lasse: på mulen morgon följer sol-
klar dag, och mindes forna tider och tog en dag
fram perlan ur fars handske. Bäst det var, brast
perlan sönder och en liten trollslända flög derur.
Af trollsländan blef en lärka, som muntert drillande
svingade sig i luften. Lärkan förbyttes tili en dufva.
Dufvan flög in i gröna skogen; och när Lasse gick
dit, för att se hvart hon tagit vägen, stod der en
nnderskön flicka, hvars like i godhet och älskvärd-
het verbien ej skådat. Med henne gifte sig Lasse
och blef den lyckligaste man på jordens rund.

88







Den giade skräddaren.

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

sattes i skräddarlära.
Der fick ban sitta med benen i kors på bordet

och sy, sä ryggen ville brista, och dessemellan måste
hän löpa åstad och bära hem kläder åt kunderna.

„Här aro vi adertou skräddare och sjelf är jag
den nittonde,“ brukade mästaren säga; „inte bar du
rum på bordet. “

När året var fullt, begärde Skrynkelben sin lön.
„Gör först skäl för maten,“ sade mästaren och

skickade honom att heruta en packe vadmal från
färgaren.

Skrynkelben gnodde i väg som vanligt, och då
hän med byltet på ryggen kom tillbaka, sutto alla
nitton skräddarene i inre rummet och smorde sig
vid vällingsgrytan.

„Smaklig måltid!“ sade Skrynkelben och slängde
vadmalsbyltet på bordet i verkstaden. Men bordet
var gammalt och rankigt, och fastän det hållit för
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nitton skräddare att sitta pä, gick det nu sönder för
det icke särdeles tunga vadmalsbyltet.

Då skrattade Skrynkelben ocb sjöng:

Det fröjdar mig af hjertans grund,
Att nitton skräddare väga jemt ett pund
Ja, med nål ooh med träd
Och med sax och med vax
Och pressjern vid sidan ock syring uppå.
De väga knappt ett pimd ändå.

Den visan tyckte icke skräddarene om, ocb när
de börde den, sprungo de alla nitton ut i verksta-
den och grepo efter saxarne ocb ropade;

„Sjunger du sä om dina yrkesbröder! vi skola
lära dig!“

Här gäller klippingen, tänkte Skrynkelben ocb
tog tili fötters.

„Yänta du!“ skrek mästaren och kastade ett
stycke vax efter honom; „der bar du lön!“

„Yar det vax, det!“ sade Skrynkelben. „Den
som ej tar, när ban fär, får ej, när ban beböfver,“
ocb sä stoppade ban vaxstycket i sin ränsel och
gick tili en skomakare i lära; ty allt är det lika,
hara själen är nöjd, tyckte ban.

Här fick ban sno becktråd ocb blöta läder.
„Pliggar du sulorna väl, sä skall du fä ärfva mig,“
sade skomakaren; men aldrig blef det riktigt i lag.

„Det som passar för skräddaren, duger ej för
skomakaren, “ kältade skomakaremästaren ständigt.
Men sjelf köli sig skomakaren inte mycket vid lä-
sten, utan trodde sig förstå sig på allt.

Det der roade Skrynkelben, ocb sä sjöng ban:
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Skomakaren med sin suddiga trut,
Ju mer hän arbetar, dess värre ser hän ut

Hän grinar i vädret
Och biter i lädret,

För bome lian, bome lian,
Bon5! bom! bom!

Den yisan tyckte åter skomakaren icke om, och
då hän hörde den, rusade hän efter Skrynkelhen
med spannremmen i högsta hugg och körde honom
på porten.

„Der har du lön för hesväret!“ skrek skomaka-
ren och slängde en dugtig heck-kluns efter honom.

„Nägot för något,“ sade Skrynkelhen. „Den
som vill ärfva ett par stöflar, får länge gå barfota;“
och så stoppade hän beckhiten i ränseln och gick
bort tili en smed i lära.

Här fick hän stå vid städet och hamra och hulta
sä att gnistorna iiögo. Men när hän yille ha ut sin
lön, sade smeden:

„Yisa först att du duger tili något! Hvad kan
du för slag?“

Det der tyckte Skrynkelhen att lät så lustigt,
då hän hela året om stått och arhetat yid smedens
sida; och så kunde hän inte hålla sig, utan sjöng:

Och smeden nti smedjan står,
Och svarta skinnförklädet klappar och slår;
Hän smider så’na hakar,
Hän pustar så det knakar,

För dingltn, dingltn,
Dali! lall! lej!

Då hlef smeden förgrymmad, vräkte en skofyel
slagg och jernfilspån efter honom och skrek:

„Der har du lön!“
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„Bättre något än intet,“ sade Skrynkelben, stop-
pade slaggen och jernfilspånet i ränseln och gick
sinä färde.

Nn vandrade hän yägen framät, tills det började
skymma och ban koni in i en‘djup skog. Alltid
bar man lärt sig något, tyckte hän och gick raskt
framåt och hyisslade i bladen. Då säg hän att det
på afstånd skymtade eldsljus mellan trädstammarne.
Hän styrde kosan ditåt, och vid mörkrets inbrott an-
lände hän tili ett gammalt jagtslott, en sådan der
riktigt gamma! hyggning med torn och höga gaflar
och spetsiga fönster med små rutor i. Här begärde
hän nattqyarter. ■„Hm!“ sade slottsfogden, „yill ni bli här öfyer

natten, så må ni sofva i tornkammaren. Annor-
städes i slottet fins icke rum för er. Men det säger
jag er på förhand, att i tornkammaren huserar en
gast, som icke är god att tagas med.“

„8å är det alltid,“ syarade Skrynkelben. „Till
de yärsta skrnbbar och yrår hålla sig spökena stän-
digt, dä de kunde ha det mycket trefligare och he-
qyämare i de bättre rummen, De mäste yara hra
dumma.“

„Emellertid är det nu så fatt, som jag säger,“
syarade slottsfogden. „I tornet kan ni få rum, och
yill ni ha något att bjuda gasten på, så gå ner i
köket. Der får ni hyad ni behöfyer.“

„Nog har jag det, hvarmed jag trakterar honom,“
sade Skrynkelben, men gick för ro skull ändå ner
i köket, för att prata litet.

Medan hän här hjelpte tili med att yända ste-
ken, berättade kökspojken honom att kungen i lan-
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det hade en enda dotter. För ett år sedän hade
kungen ooh prinsessan vistats på jagtslottet. Prin-
sessan hade då hott i tornkammaren. Men en natt
hade det värit ett sådant rysligt väder. Stormen
pep i skorstenarne ooh regnet smattrade på fönster-
rutorna. Om morgonen, när kungen steg uppför
vindeltrappan, för att se hur det stod tili med prin-
sessan, var kungadottern försvunnen och der fans
hara en liten hvit kissekatt i tornkammaren. Det
var nu klart att prinsessan var förtrollad och att
det var hon som var kätten. Kungen ville taga
kissekattan med sig, men det stod ej tili. Kätten
vek ej från tornet. Då befalde kungen, att man
hvarje dag skulle ställa en silfverskål, fyld med
grädde och sockerhröd, upp i tornet åt kätten och
lät kungöra, att den som kunde lösa prinsessan från
hennes förtrollning skulle få henne tili gemål och
på köpet halfva riket. Burns kom der hela tjoget
med prinsar. Men när de fingo höra att prinsessan
var förvandlad tili något så simpelt som en kis-
sekatt, rynkade de på näsan och sade: fy då!
Då bad kungen friarne resa så långt vägen räckte
och tröstade sig med att de sjelfve kanske värit
markattor i sinä dar. Men någon tid derefter hände
sig en dag, att köksan, som förde grädde och soc-
kerbröd upp i tornet, kom nedspringande med an-
dan i haisen och herättade att gasten huserade der
uppe. Nu blef det brådtom. Folket sade att stats-
råden och genralerne i landet, hvilka dugde tili allt,
ocksä kunde duga tili att befria prinsessan; och hvad
folket sade, det måste väl vara sant, tyckte kungen
och skickade en genral upp i tornkammaren, för att
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vaka der en natt och taga reda på förhållandet. Ba-
kom honom stängdes dörren i lås, för att ej gasten
skulle siippa ner äfyen i de andra slottsrummen och
yanka. Men om morgonen var genralen föryandlad

tili ett stenbeläte. Då sade kungen: „en tili!“ och
skickade ett statsråd upp i tornet. Men också hän
blef ett stenbeläte. „En tili!“ sade kungen och
skickade upp en annan genral. Men honom gick
det på samma yis. „En tili! en tili!“ sade kungen
hara. Och så hade det gått undan för undan, och
nu stodo der elfya stycken stenfigurer uppstälda
längs med yäggarne i tornrummet.

„Det yar en förunderlig historia,“ sade Skrynkel-
ben och bad att få låna en gryta och en slef. Det
fick hän, ooh dem förde hän upp i tornkammaren.
Här lät hän tända upp en brasa i spiseln, och så kom
slottsfogden och läste dörren i lås och lemnade ho-
nom ensam der inne.

Skrynkelhen tittade sig omkring. Der stodo
de märkvärdiga belätena uppradade längs yäggarne
med yärjor, ordnar och kraschaner. Men värjorna
yoro långa griffelbitar, och ordnarne och kraschanerna
hara stenflisor, som man kastar smörgås med, och
när Skrynkelhen knackade genralerne i pannan,
klang det liksom skulle hän knapprat på en tom
kruka, och knackade hän statsråden i hufvudet, lät
det just som om hän slagit knogen i yäggen, så
hårdt och tjockt yar det.

Skrynkelhen satte nu grytan på elden, och i
grytan lade hän vaxstycket från skräddaren, beck-
klumpen från skomakaren och slaggen och jernlil-
spånet från smeden. Detta rörde hän yäl om med
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slefyen ooh lät det koka, tills det blef som en la-
gein gröt och sjudande hett.

Nu lyfte lian grytan ncr friln elden och stälde
den på golfyet framför spiseln.

Bäst det var, öppnades en dörr, som Skrynkel-
ben icke förut yarseblifyit, ocb ner från tornyinden
trädde der in en hisklig gast. Uff! byad den ga-
sten yar stygg ocb M. Med sinä gräsgröna, rullande
ögon glodde den på Skrynkelben och spärrade upp
sitt förskräckliga gap. Det yar så stort, att nedre
käken släpade på golfvet, medan den öfre käken
rörde yid taket.

„Har du sett maken tili gap?“ frågade gasten.
„Har du känt tocken en smak?“ svarade Skryn-

kelben och slängde en slef ur grytan gasten i hai-
sen, så att det fräste om mungiporna.

„Hatsohiss!“ sade gasten.
*Jag tror du nös,“ sade Skrynkelben.
„Rackacka . . .“ skulle just gasten säga något,

men krack! så spraok den midt i tu.
Nu hördes ett sakta „miau! miau!“ från ett hörn

af rummet, och när Skrynkelben såg sig om, yar
der en liten hyit kissekatt, som spinnande med
krökt rygg kom emot honom.

„Gå upp på yinden, der finner du ett syärd,
hemta ner det,“ sade kätten.

Skrynkelben gick upp på yinden. Der fann
hän en gammal, dugtig pamp och återyände med den
tili tornrummet.

„Hugg nu hufvudet af mig, så skall du fä se
på något, “ sade kätten.
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Ja, Skrynkelben bara gjorde såsom man bad
honom, och ett, tu! der Iåg hufvudet slaget af
kätten.

I samma ögonbliok stod prinsessan lifslefvande
framför bonom med styfkjortel och höga klackar
och med solfjäder i hand, just sådan hon värit, in-
nan hon blef förvandlad.

„Du är mitt lifs räddare, 11 sade hon, „det skall
pappa få veta af.“

„Taok skall prinsessan ha!“ svarade Skrynkel-
ben. „Men jag- är bara litet skräddare-, skomakare-
och smeds-gesäll. Högre upp i graderna är jag inte."

„Hvad du inte är, kan du bli,“ sade prinsessan.
Gå nu och gif ett skedblad ur grytan åt de elfva

stenbelätena.“
Skrynkelben gjorde så, och knappt hade de fätt

en släng af slefven, innan en tung sten föll frän de-
ras bröst och det blef lif i dem. Men grötgrytan
räckte ej tili åt dem alla, och den elfte figuren fick
icke skedbladet fullt, ooh derför blef hän stendöf på
ena orat.

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

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

Slottsfogden öppnade dörren. Der stod prinses-
san vid spiseln, liflig som en eld, och der stodo stats-
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råclen och genralerne kring grötgrytan, myndigare
an någonsin.

„God afton yackert! Luktar det brändt?“ sade
Skrynkelben.

«Ja, litet liksom osar det!“ barklade slottsfog-
den, askgrå i ansigtet af afundsjuka öfyer att Skryn-
kelben, ocb icke ban, lyckats bäfya förtrollningen.
Kätten må taga prinsessen, benne bryr jag xnig icke
em, tänkte slottsfogden, men balfva riket, soin följer
på köpet, det skulle just anstå mig. Ocb rufyande
pä medel, att med en listig kupp yända allt samman
sig tili fördel, sade ban: «Tillåter prinsessan, att jag
öppnar fönstret ocb luftar litet! Ocb kanske prin-
sessan sedän allernådigst yille stioka bufvudet ut ocb
visa sig för folket på gården.“

Ja, gerna gjorde prinsessan det, ocb slottsfogden
pulfade Skrynkelben imdan ocb stälde sig bredyid
benne i fönstret ocb såg morsk ut ocb ropade åt
kökspojken ocb de andra der nere; «Yet skäms, erä
bondkaniner! Ska ni inte burra för prinsessan ocb
bennes befriare! 11

Kä, der blef utanför tornet ett bejdundrande
burra; prinsessan neg ocb tackade, statsråden ocb
genralerne sträckte på sig, Skrynkelben stod längst
bort i yrån, ingen lade märke tili honom, ocb så
begaf sig hela sällskapet uer från tornet. Men Skryn-
kelben blef litet efter i farstun, ocb vips lät slotts-
fogden gripa bonom ocb stoppa bonom i kurran, der
ban såg bvarken soi eller måne.

«Det yar lustigt!“ sade Skrynkelben; «lyckan
svänger bastigt om. Men godt samyete bar sin spele-
man i barmen.“

7
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Nu skickades ilbud tili staden med underrättelse
att prinsessan yar löst frän förtrollningen.

„Yerkligen!“ utropade kungen ooh for i fyr-
språng ut tili jagtslottet, för att se, kuru allt för-
höll sig.

Ja, riktigt! prinsessan var menniska igen.
„Här skall yalsas“, skrek kungen och torkade

Stora glädjetårar med mäntein ur ögonen. „Hvem
yar det, som räddade min lilla sötnos?“

..Det var jag,“ sade slottsfogden.
„Nej, pappa, det var Skrynkelben,“ sade prin-

sessan.
„Hyad för något? . . Skrynkelben! . . Hvem

är det?“ frågade kungen.
Då måste slottsfogden tala om, att Skrynkelben

kömmit tili slottet och inqvarterats i tornkammaren,
ty den saken kunde icke fördöljas; köksfolket kade
ju sett ock samtalat med konom.

„Det kär känger aldrig rätt ikop, “ sade kungen
ock befalde att Skrynkelben skulle framkemtas.

„Är det så, att det är du, som räddat prin-
sessan ?“ frågade kungen.

„Jo men, är det så!“ svarade Skrynkelben. „Jag
lärde gasten kålla tungan rätt i mun, ock det tog
konom så, att kan sprack“.

„Ber om ursägt,“ sade slottsfogden, „ det var jag,
som utförde bedriften. Prinsessan säger att det yar

Skrynkelben bara derför, att kon hellre yill ka konom
än mig, ty kon tycker att hän är en sådan lustig
ture. Det är allt ikop. Men Skrynkelben är en be-
dragare, ock om mig kar ingen sagt ett ondt ord.
Eökspojken ock det öfriga gårdsfolket såg, att det
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var först, sedän jag kömmit upp i tornet, som prin-
sessan stack kufvudet nt genom fönstret.“

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

„Jasä, är det på det viset,“ utbrast kungen i
yredesmod ooh slog Skrynkelben med käppen på
ryggen. „Bort i fängelse med dig, din kanalje! Ocb
du, min lilla nippertippa,11 sade knngen, Tändande
sig tili prinsessan, „du tar slottsfogden tili gemål.
Jag bar lätit kungöra land ocb rike omkring, att
den som räddar prinsessan skall få benne, ocb jag
tänker inte låta kutia med mig.“

Det yar ej värdt att säga emot. Skrynkelben
fördes i kurran, ock prinsessan vred sinä känder ock
Tisste ej, kvad kon skulle göra.

„Men pappa skulle köra alla statsråden ock gen-
ralerne, som voro der inne i tornkammaren. De kunna
intyga, att det var Skrynkelben, som tog lifvet af
den styggen.“

Genralerne ock statsråden kallades på.
„Yi sågo ingenting, vi voro af Sten, vi kunna

ingen upplysning ge,“ sade de ock bugade sig tili
köger ock venster.

„Men säg då åtminstone att det var Skryn-
kelben, som satte lif i er!“ ropade prinsessan i orat
på statsrådet, som icke fick skedbladet fullt. Men
kan körde ej på det orat. Hän kara smålog ock
svarade intet.

Då började prinsessan bitterligen gråta ock snyf-
tade;
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,Men det var ändå Skrynkelben, som räddade
mig. u

När kungen såg tårar i prinsessana bimmelsblå
ögon, sade ban:

„Sannerligen, bär ligger någonting under!“ ocli
ban beslöt vänta tills drottningen anlände och höra
bennes mening; oob det bade ban kunnat göra strax,
tyckte allt köksfolket.

Drottningen var ett förståndigt fruntimmer, som
kände bjertats bemligbeter oob kärlekens inneboende
sympati. När bon kom tili jagtslottet ocb förnam,
burn sakerna stodo, sade bon:

„Yi skola låta prinsessan förelägga deni tre gå-
tor. Gissar slottsfogden, bvad bon tänkt på, så får
ban benne, men gissar Skrynkelben rätt, så må ban
taga benne. Ty den som satt lifvet på spel, för att
rädda benne, ocb lyokats med detta, ban må väl också
lyckas i att utleta, bvad bon önskar ocb vill.“

Ja, det tyckte alla att var mycket förståndigt.
Ocb så tänkte prinsessan ocb bviskade åt drott-

ningen, bvad bon tänkt uppå, ocb drottningen bvi-
skade det åt kungen, så att ingen annan kunde upp-
snappa det.

Sedän satte sig kungen ocb drottningen bvar i
sin länstol i Stora matsalen, ty kungen tyckte mer
nm matsalen än om rådsalen dessutom bade det
värit för mycket bråk, att kånka tronen i menföret
från bufvudstaden ut tili jagtslottet - oob så togo
de prinsessan midt emellan sig, oob på ömse sidor
placerades statsråden oob genralerne, ocb slottsfogden
ocb Skrynkelben kallades in.

„Hvad bar prinsessan tänkt på?“ sporde kungen.
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„På grädde ooh sockerbröd, som kätten åt i
tornkammaren,“ svarade slottsfogden ooh tittade i
taket.

„Nej, det var inte riktigt,“ hostade kungen.
~Kan Skrynkelben säga, bvad det yar?“

En djup tystnad inföll, endast afbruten af prin-
sessan, som, slående ned ögonen, upprepade frågan:

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

„På bröllopsklädningen natnrligtyis,“ sade Skryn-
kelben. „Blä äro prinsessans ögon ooh guldglänsande
bennes bär. Finge jag råda, yalde prinsessan en
guldstickad blå sidenkjol. 11

..Ilätt gissadt, skräddare lilla!“ ropade prin-
sessan, byaröfyer enbvar sig förundrade.

Hagen derpå sammankallades alla igen. Hela
hofyet satt som på nålar, när kungen knöt af sig
seryietten ooh frågade:

„Hvad bar prinsessan tänkt uppå?“
Eftersom bon i går bråkade med bröllopskläd-

ningen, sä gäller det yäl i dag bröllopsmaten, tyckte
slottsfogden, som icke haft tid att äta frukost ännu
ocb yädrade stekångorna från bordet.

„.Jo, lät se!“ sade ban, „prinsessan bar tänkt
på förmälningskalaset, tror jag visst. ..."

„Nej, nebej! kuggad! Kan Skrynkelben säga,
byad det yar?“ afbröt kungen.

Ocb liksom för större eftertrycks skull uppre-
pade prinsessan:

Skräddare först, skomakare se’n,
Nog gissar du yäl, bvad jag tänkt pä, re’n?
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„Månne det inte yar pä balskorna?“ syarade
Skrynkelben. „På rosor kommer prinsessan att dansa,
ooh mitt råd yore, att prinsessan vai de ett par röda
skor.“

„Rätt gissadt, skomakare lilla!“ ropade prinsessan
ooh klappade förtjust i händerna. Men kungen, sora
redan kade ondt i hufvudet af det myckna tänkan-
det, lät sätta Skrynkelben i fängelse igen tili nasta
dag. Dock lika glad yar Skrynkelben för det.

Nu blef slottsfogden orolig ooh sade åt kungen:
„Jag är icke den som krånglar; men det är

aldrig xnöjligt, att Skrynkelben skulle gissa så rätt,
om hän ej i det afgörande ögonblicket erhölle någon
yink af prinsessan. Rättvisan fordrar, att Skryn-
kelben nn sista gängen fär utgrunda prinsessans tanke,
borta ur hennes åsyn, i fängelset.“

„Ja, efter rättyisan fordrar det,“ sade kungen,
„så må det ske.“

Ooh så skickades, tredje dagen, det döfva stats-
rådet, åtföljdt af två genraler, bort tili Skrynkelben,
för att inhemta, huru hän nu yille reda sig.

Men prinsessan yar helt stött öfyer ett sådant
misstroende ooh sade;

Är Skrynkelben nägot sin lyckas smed,
Så gissar lian rätt bakom bommar ocb läs tili och med.

Ooh den gången hörde statsrådet och framförde
yttrandet tili Skrynkelben, der hän satt i skumrasket
på en halmkärfye, munter och tystlåten, och betrak-
tade sig sjelf inyärtes.

„Lcfve friheten!“ utropade Skrynkelben. „Yar
så alltför artig och gif hit fängelsenyckeln!“
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„Hvabab!“ stammade statsrådet, „menar ni att
nyckeln der lekt prinsessan i bågen? “

„Ja, ditåt lutar det,“ svarade Skynkelben. Ocb
strax bars nyckeln på en silfvertallrik upp i salen,
der kungen ocb drottningen sutto.

Dä slottsfogden såg, hvad som låg på silfver-
t alirikon, ocb börde statsrådet ooh genralerne berätta,
att Skrynkelben sagt att prinsessan tänkt på en
nyckel, skrek ban:

„Nu skar du tili i växten, skräddare! Derpå
bar prinsessan aldrig tänkt.“

Meu prinsessan sade; „Jo, just derpå bar jag
tänkt.“

Ocb så tog hon nyckeln ocb gick ner tili fän-
gelset, klädd i guldstickad blå sidenkjol ooh röda
skor, läste upp dörren, tog Skrynkelben yid handen
ocb ledde bonom upp i salen.

„Der bafven I nyckeln tili gåtan,“ sade prin-
sessan.

„Ocb tili bjertat,“ tillade drottningen. „Se, det
kallar jag sympati. 11

„Ja, det måste jag tilistä, Skrynkelben är sin
egen lyckas smed,“ sade kungen. „Ocb jag som så
misskände bonom, att jag slog bonom med käppen
på ryggen! Du skall bli adelsman, kara vän! baron
skall du bli, ja, grefVe skall du bli! Hvad vill du
sätta i ditt vapen?“

Dä utbad sig Skrynkelben såsom en nåd, att
tili sköldemärke få sätta i sitt vapen käppen, bvar-
med kungen slagit bonom på ryggen.

Det svaret var fint, tyckte kungen, ocb Skryn-
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kelken fick prinsessan, men slottsfogden kastades i
fängelse, der hän såg hvarken soi eller inåne.

Men när de niiton skräddarene och skomakaren
ooh smeden hörde, kuru det kade gätt Skrynkelken
väl i yerlden, yttrade de:

~Den mannen kanna vi ganska väl. Hän är
vår kaste vän.“

Ock när skräddarene fingo se vapenskölden, sade
de; „Han kar icke glömt sinä gamla yrkeskröder,
kan kar satt en aln i sitt vapen.“

Men skomakaren, soin trodde sig förstå sig pä,
allt, sade: „Det är en spannrem.“

Ock smeden sade: „I)et är puststängen.“
Ock så voro alla kelåtna; ock Skrynkelken kom

tili mycken ära ock mycket anseende, ock klef en ke-
römd man.







Rikelhakels äfventyr.

ar någon lärd, så var det herr Kikelkakel. Prån
morgon bittida tili sent på aftonen såg man
honom sitta med glasögonen på näsan och läsa

i någon gammal bok. På bordet framför honom lågoO o ~

papper ooh gulnade manuskript, ooh längs yäggarne,
från golf tili tak, stodo i akinnband inbundna böcker,
den ena digrare ooh yäldigare an den andra. På det
med många underliga sirater ooh snidverk prydda
gamla ekakåpet atod en stor jordglob, på spiselkransen
voro nppradade deglar ooh glaa, ooh i taket hängde
en uppstoppad krokodil. Ja, yar någon lärd, sä yar

det yiast herr Kikelkakel.
Så hade hän suttit der i ain studerkammare

sommar ooh yinter; på många, många år hade hän
icke yarit utom atadens tullar. Nu yar yåren äter
kommen. Plugorna surrade i rummet, på gatan akram-
lade kärror ooh yagnar, ooh utanför hana fönster kom
en hop akolgoaaar gående, akrattande ooh pratande,
med aina böcker under armen. „Nu är terminen
alut, nu akall det bli roligt att fara ut på landet/ 1,

ropade de åt hyarandra.
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Kikelkakel tittade förströdt upp frän sin bok.
Det friska skrattet utanför hans fönster bade stört
bonom i hans forskningar. Hän kom i båg, burn ban
sjelf förr i yerlden som pojke bade gladt sig åt, när sko-
lan yar slut, att få resa ut tili landet ooh springa i
skog ocb mark oob följa far på fisk- ocb jagtfärderna.

„Nej, det bar går inte an längre!“ utbrast Ki-
kelkakel, „jag måste fara ut på landet ocb friska
upp inig litet. “

Ocb så reste berr Kikelkakel ut tili skären,
för att tillbringa några veckor i det gröna, borta från
stadens qvalm.

Stället, dit Kikelkakel begaf sig, yar en liten
eustaka belägen, vacker bondgård. Man behöfde blott
gå några bundra stog genom en björkdunge, så be-
fann man sig nere yid bafsstrandon. Der sköt en
brant bergsklaok ut i sjön; yattnet yar temligen
djupt; litet säf ocb yass yäxte på ena sidan om klipp-
bällen; ocb just yid yattenbrynet låg en sten, liksom
enkom gjord för att sitta ocb meta på.

Det der allt märkte Kikelkakel med yälbebag.
När det led mot solnedgången, då fisken brukade
nappa bäst, skar ban sig ett präktigt metspö i sko-
gen, band ref ocb krok stadigt fast ocb gick tili bergs-
klacken, för att försöka sin lyoka.

Men det yille ej nappa riktigt. En ocb annan
;

löja naggade på kroken ocb nafsade bort masken.
Solens sista stålar skimrade redan på vattenytan, det
började skymma, oob änuu bade ban ej fått annat,
än en liten abborrunge ocb några girsar. Jag måste
flytta flötet djupare, tänkte Kikelkakel, de Stora ab-
borrarne bälla sig på bottnen.
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Och Kikelkakel satte en dugtig daggmask på
kroken, flyttade flötet ock kastade nt pä nytt.

Knappt kade hän gjort det, innan flötet plum-
sade under vattnet. Kikelkakel knyckte tili, ooh
flötet dök ännn djupare än förra gången.

Nu är det något, tänkte Kikelkakel och skulle
draga upp kroken. Men spöet hågnade och bugtade.
Det måtte vara en riktig huggare, sade Kikelkakel
för sig sjelf och hegynte varsamt kala in sin fångst.
Men när kroken kom tili vattenbrynet, såg hän att
det icke hängde någon fisk på den, utan att der från
bottnen fastnat någonting, som vid närmare betrak-
tande befans yara en gammal blomkruka.

Kikelkakel drog krukan upp pä klippan, för att
lösgöra kroken. Kanske är det en antiqyitet, en
forntida urna eller dylikt, tänkte hän och började
petä bort dyn och leran. Men då märkte hän, att
mynningen af krukan var öfyerbunden nied ett stycke
segelduk, som yar tjärad och beckad på det omsorgs-
fullaste. Endast det lilla hålet på bottnen afkrukan
var lemnadt öppet.

Det var märkyärdigt, tyckte Kikelkakel, hyad
månne der inne Annas för godt!

I det samma hörde hau eu späd stämma strax
i hans närhet säga:

„Ack, kära hjertandes herre! släpp mig ut! släpp
mig ut! Ni skall ej ångra er barmhertighet.“

Hyarifrån kom den rösten? tänkte Kikelkakel
och tittade hapen bakom sig. Men ingen lefvande
varelse kunde hän upptäcka, kuru hän än spanade
omkring sig.
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„Aj, aj! hyad jag kläms och har det svårt,“
suckade det igen.

„Hm! rösten måtte komina från krukan,“ sade
Kikelkakel, samlande ali sin lärdom. „I kung Sa-
lomoa tid hände det rätt ofta, att andar sutto fäng-
slade i gamla urnor och lerkärl. Låt se, hyad der
kan yara för något!“ Ooh Kikelkakel tog efterfänk-
samt upp sin pennknif ur fickan ooh skar af segel-
garnet, hvarmed presenningen yar fastsurrad öfver
öppningen.

I samma stund steg en tjook dimma, liksom en
hyit rök, upp ur krukan. Dimman tätnade allt mor,
sjönk tili marken, tog form och hamn, och ett tn tre
stod der en liten, knappt alnslång dverg, klädd i
gråa kläder med en röd toppmössa på hufyudet,
framför den förvänade Kikelkakel.

Herr Kikelkakel makade om glasögonen och
betraktado den lille pysen uppmärksamt.

„Hyad är du för en? ooh huru har du kömmit
dit in i krukan ?“ frägade hän af dyergen.

„Ack, det är en hei historia/1 svarade den lille
mannen och tog mössan af sig och hugade sig så,
att näsan nästan skrapade yid klippan. „Jag heter
Pikku och har från urminnes tider bott här i byg-
derna. Men när menniskorna ilyttade hit, förföljde
de mig och minä likar och kallade oss för tomtar
ooh yättar. Jag har knappt yågat yisa mig sedän
den tiden. Men nu hände det sig en klar månskens-
affcon, att jag gick och yandrade här på sjöstranden.
Luften yar så xnild, alla träd och örter ångade så
ljuft, och necken satt i yassen ooh spelade på sin
harpa. Necken är falsk . .
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„Det är gammalt och kändt,“ sade Kikelkakel,
~han är af Rans familj, och Ran är falskheten sjelf.“

„Men hau spelade så outsägligt vackert, “ fort-
satte den lille, „de hemlighetsfulla tonerna lockade
mig så underbart; ju mer jag lyssnade, desto mer
drogs jag af en oemotståndlig magt mot vassen; jag
yille se, huru necken riktigt såg ut. Jag steg på
yttersta kanten af den släta hergsklacken, just der
ni satt och metade nyss; jag sträckte mig litet öfver
vattenbrynet; vips! sköljde en våg öfver den hala
stenen, jag slintade och föll hufvudstupa i det djupa
vattnet. Puli, puli, puli, puli, puli! lät det hara, när
hubblorna perlade upp tili ytan efter mig. Strax
upphörde strängaspelet. Necken tog hastigt en tom
blomkruka, uppfångade bubblorna i den, band raskt
en px-esenning öfver krukans mynning, och i och med
det samma var min ande ohjelpligt fängslad i kär-
let. Ty ni bör veta, necken bar sin trädgård der
nero på sjöbottnen. Bland säf och sjögräs leda sling-
rande gångar, beströdda med finaste hvita sand; der
stå uppstälda tusen slags underliga saker från förlista
fartyg; och på terrasser af perlemor, koraller och
snäckskal äro radade en mängd upp- och nedvända
vaser ooh blomkrukor, stora och sinä, och i hvarje
af dem sitter fången anden af någon staokars tomte-
nisse, som Pallit i sjön och blifvit der.“

„Ja, jag har läst,“ sade Kikelkakel, „huru man
ofta om nätterna ser neckens döttrar, Nereiderna, ut-
breda sitt långa gröna hår öfver blindskären, för att
dit looka sjömännen.“

„Jo, jo men!“ återtog Pikku, „sjelf tar necken
på sig sinä skor af sjögräs, hvilka lätt som ett gungfly
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glida fram pä yågen, och sveper kring sig sin vida
mantel af mist och dimma. Obemärkt nalkas hau
fartyget, fattar i styret ock för skeppet på grund.
Men då menniskoharnen komma dit ner tili neckens
trädgård, dö de genast, liksoin mörten, när hän kom-
mer upp på landbacken. Annat är det med oss
tomtar. Grå hara på stranden en dag, då sjön är
riktigt lugn, och betrakta noga vattenspegeln, och ni
skall se hnndratals små bubblor stiga upp på den
blanka ytan. Det är andedrägten af de stackars
Tättar, som sitta inspärrade der nere, tills någon
storm slår sönder deras fängelse och frigör dem. Ty
det är neckens fröjd, att ha dem der instängda. På
sjöbottnen går den gamle, eläke mannen och stökar
och städar och samlar upp yass och tång. „Det är
hra att lägga på blomburkarne,“ säger hän, och så
täppar hän ofta tili äfven det lilla andhäl, hän lemnat
en öppet. TJsch, ja! Det är inte roligt att sitta der
och kuckelura. Ni har räddat mig, herr Kikclkakel;
räkna pä min tacksamhet! Här på landbacken har
också jag någon magt. Önska hyad ni Tili, ooh er
åstundan skall uppfyllas.“

„BeTars! det yar ju rent af en tillfällighet, att
jag fiskade upp dig,“ sade Kikclkakel. „Men önska
något kan man ju alltid. Du sade att mennisko-
lifvet icke är mera yärdt än mörtens i sanden, när
det gäller. Det der har ofta oroat mig. Många
nätter har jag yakat, länge tänkt och myeket ar-
betat, för att uppfinna ett lifselexir, något slags tink-
tur eller balsam, som kunde åter i gång ställa lifyets
driffjedrar, när de afstannat. Helmontius trodde sig
linna detta medel i saften af cederträdet från berget
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Libanon. Ty cedern är ett nastan oförgängeligt träd,
och i den borde alltså en kraft tili odödlighet ligga
förborgad. Men Paracelsus sökte bjelpmedlet i prust-
roten, som skulle fördrifva ur kroppen alla elaka
yätskor. Andra ka sökt ntdraga det ur blodet af
hjorten, som är känd för sin långa lefnad. Men rik-
tigt pä det klara är man inte ännu. Det yore allt
hra, att ha en flaska med en sådan flygtig spiritus,
på byilken man ibland kunde lukta. Kan du skalfa
mig en sådan saft eller salfva?“

„Nej, det kan jag ej,“ syarade Pikku. „Om en
narr yill blifya odödlig, skola alltid omständigheterna
foga sig så, att ingenting ändå kan blifya deraf.“

Kikelkakel blef litet flat, men yirade ibop sitt
metspö ocb sadej

„Också är det ej, för att jag fruktar att gå tili
min stillhet, som jag yille ha on sådan saft. Det
yar bara för att hinna bereda flere nya medel, som
torde kunna nyttjas på mångahanda förundransfulla
sätt. Ivonsten är lång, lifvet kort. Yill man hela
en, måste man yeta, hyad som felas en. Ooh hade
jag hara riktigt öga för det felaktiga och bristfäliiga
i hyarje sak, yore det ingen nöd. Jag önskade du
kunde göra min blick så skärpt, att jag såge allt
det skefva i yerlden. Då blefve jag snart nog lärd
med besked.“

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

Kikelkakel räckte dem åt honom; den lille grå
mannen fingrade litet om dem, blåste på dem, gaf
dem tillbaka, och i nasta ögonblick yar hän för-
syunnen.
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Kikelkakel tog sakea lugnt såsom det anstär
en lärd maa, stoppade glasögonen i fickan ook van-
drade med metspöet på axeln hemåt.

Följande morgon, när Kikelkakel väl stigit upp
ooh fått glasögonen på näsan, tyckte hän att ingen-
ting var honom riktigt i lag. Det som hän funnit
hra i går, fann hän högst illa i dag. Med en mön-
strande min vandrade hän kring i stugan.

Vid vaggan satt hondens hustru ooh såg så he-
läten ut.

„Se, hvad lilla harnet mitt småler i sömnen!
Nu drömmer det visst om paradiset,“ sade hon.

„Prat, kära mor! Det löjet kommer sig hara
deraf, att pysen har litet knip i magen," svarade Ki-
kelkakel ooh gick ut på fältet.

„God morgon!“ helsade honden, „nu hlir växten
vacker, när solen skiner så hlank."

„Nå, så alldeles hlank är hän inte precis. Nog
fins det fläckar i solen, “ svaradeKikelkakel ooh gick
vidare.

Alit skulle hän ha reda på, allt ville hän än-
dra ooh ställa om.

„Så horde det vara," sade Kikelkakel.
„Nej, så skall det vara," sade honden. „Jag

tror herrn är en riktig grälmakare."
Det der hlef odrägligt i längden, tyckte Kikel-

kakel. Hän hade väntat sig så mycket nöje af sin
vistelse på hondgården, ooh nu längtade hän intet
högre, äu att siippa derifrån.
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„Jag måste se mi g om efter något litet vackert
ställe, som jag sjelf kan hli egare af och der jag får
ordna allt efter mitt eget tycke," sade Kikclkakcl
och tog farväl af honden.

Hau reste från den ena egendomen tili den an-
dra, men alla kade de något fel. Sjö skulle det
finnas pä det landställe, Kikelkakel ville ha. Men
vid saltsjön hlåste det så kyligt, tyckte hän, och i
insjöarne var det icke så helsosamt att hada. Alltid
fans det något att anmärka. Kikelkakel pröfvade
och valde, ooh intet köp hlef af.

Slutligen återvände hän tili staden nxed oförrät-
tadt ärende.

Den förste gamle hekante, hän mötte pä gatan,
var vännen Duns.

„Hvarför tittar du på mig så, hror Kikelkakel? 11

frågade Duns. „Tycker du att jag har förändrat
mig?“

„Nej, visst inte!“ svarade Kikelkakel; „men ser
du, jag har tänkt köpa mig en egendom. Hvad sy-
nes dig derom?“

„Gräf du i jorden, nog finner du något,“ svara-
de Duns, „men om den saken hinna vi sedän tala.
Ku skola vi gä på spektaklet.“

Ooh så tog hän Kikelkakel uuder armen, ooh
de följdes åt tili teatern.

Det var en lustig komedi, som man spelade.
Duns klappade ooh skrattade, så att hän höll på att
kikna; men Kikelkakel hyssjade och gäspade. „Hu-
ru kan man sitta och skratta åt sådana dumheter!“
puttrade hän.

Är det vänskap, det, tänkte Kikelkakel, att så
8
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litet bry sig om minä angelägenheter? Jag undrar
just, månne Duns kan bedöma en sak? månne man
kan föxdita sig pä mannen? Jag måste studera bo-
nom, innan jag tar bans tai i öronen.

Ocb så gick Kikelkakel ocb observerade ocb
gaf akt pä, den ena efter den andra af sinä gamle
vänner. Men dervid kom ban tili ännu stridigare
slutsatser, än då det yar fråga om att bändiä egen-
dom.

Trött oob missnöjd drog sig Kikelkakel inom
sin studerkammare. Hän Tidtog åter sinä förra ar-
beten. Men de böoker, byilka ban tillförene tyckt
om, bebagade bonom icke mera. Hän begynte för-
fatta ocb skrifva, men ban fick ingenting färdigt.
Skulle ban nedskrifya en mening, tänkte ban; å ena
sidan kan det vara så, men å andra sidan åter sä.

„Jag sitter bestämdt obeqyämt i min länstol;
jag trifs ej rätt, ocb derför vill ej arbetet lida,“ sade
ban. „Jag måste skaffa mig en soffa; det bär gam-
la skrället bara distraberar mig.“

Efter mycket letande ocb pröfyande lyckades
ban äfven fä sigte på en soffa, som yar bonom nä-
got så när i smaken. Ja, den yar jn alldeles ypper-
lig, tyckte bans gamla busbållerska, fru Snabeling.
Men Kikelkakel skakade betänksamt på bufyudet

ocb sade: „yisserligen! men egentligen är det tyärt

om,“ ocb så yardt af den bändein intet.
Redan många gånger bade ban yarit bos skräd-

daren, för att beställa sig en ny rock. Eörst blef
det fråga om färgen, om rocken skulle bli svart el-
ler blä. Sedän togs i öfvervägande om tyget vore
yäl starkt ocb burudan snitten borde bli. Slutli-
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gen återstod att bestämma knapparne. Skulle de
bli syarta eller blanka?

För att bättre kunna fundera på saken, gick
Kikelkakel ut att promenera. Haas Täg ledde utom
stadsporten. Hän gick och gick, med blicken häf-
tad på marken, försänkt i sinä tankar. Det blef
skymt, men hän kunde ej komma tili någon enhet
med sig sjelf.

„Blanka knappar aro starkare, men de af tyg
sticka mindre i ögonen,“ utbrast hän slutligen och
blickade upp. Då såg hän att hän befann sig på
en öde hed, der lian erinrade sig aldrig förut ha vä-

rit. Hän hade gått yilse, hän yisste ej, hyar hän
yar. Det mörknade allt mer och mer. Nattyinden
susade öfver tufyorna, ej ett tecken tili gångstig
kunde urskiljas bland den yissna, stripiga ljungen,
och ingen menniskoboning syntes tili.

Kikelkakel blef hemsk tili mods och yandrade
på måfå framåt, stapplande och trefyande bland tuf-
yorna. Då föreföll det honom, som om hän skulle
sett ljus skymta på afstånd, ömsom tindrande klart,
ömsom försyinnande. Hän styrde sinä steg i den
riktning, hän tyckt sig yarsna ljusskenet, och kom
omsider tili en tufya, ur hyilken det lyste och hyarur
uppsteg en lätt rök. Kikelkakel gick rundt om-
kring tufyan, men kunde ej upptäcka någon ingång.
„Är der någon ?“ ropade hän slutligen och bultade
med käppen i marken.

Då öppnades en af ris och ljung undanskymd
lucka i jorden, några steg ifrån honom, och en liten
man med lykta i handen yisade sig.

„Hyem är der?“ frågade den lille.
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„Käre vän! var bara god ocb visa mig på rätt
led,“ sade Kikelkakcl, „jag bar förvillat mig.“

„Ab, det är ju berr Kikelkakcl!“ utropade den
lille mannen. „Det var gladt att återse er. Jag
skall genast stå tili er tjenst; men baf dock den
godheten, att först stiga ned tili mig ocb bvila er
litet.“

Ku kände ocksä Kikelkakel vid lycktskenet
igen: sin gamle bekante, som ban fiskat upp från
sjöbottnen. Kikelkalel var trött af den långa van-
dringen öfver beden ocb antog gerna den lilles in-
bjudning. De gingo genom luokan i marken ned-
för fiere trappsteg ocb befunno sig snart i Pikkus
boning. Den var rymligare, än Kikelkakel hade
förmodat. Midt på golfvet var eldstaden, der en
treflig brasa just som bäst sprakade. Röken bvirf-
lade upp genom ett dragbål i taket. I stugan var
allt putsadt ocb städadt, ej ett damkorn kunde upp-
täckas. Täggarne, på bvilka bängde allebanda be-
synnerliga saker ocb redskap, upptogos af bvar sin
långbänk; vid öfre ändan af rummet, framför bög-
sätet, stod ett bord af ek, ocb i börnet der bredvid
ett gammaldags litet skåp.

Pikku lyfte fram två små stolar tili elden ocb
bad sin gäst taga plats ocb varma sig. Men knappt
bade Kikelkakel satt sig ned, innan ban mönstran-
de började titta sig omkring ocb fäste sinä ögon
stint på Pikkus näsa.

„Nog bar fru Snabeling en näsa, soin är märk-
värdigt bvass, men en sådan en . . började Ki-
kelkakel redan. Dock bastigt afbröt ban sig sjelf,
tog af sig glasögonen, för att borttorka imman, som
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slagit sig på glasen, fattade Pikkus hand, skakade
den hjertligt och sade;

„Så när kade jag gjort mi g skyklig tili en opas-
sande anmärkning; men allt sedän vi sist träffades,
iaar jag icke känt igen mig sjelf. Jag bar en benä-
genbet att leta efter alla, äfven den alldra minsta
smäsaks, svaga sidor. Befria mig från den der för-
mågan, jag fick af er, att jemt se fel ocb brister, och
mästra ocb kriticera allt. Jag står ej ut dermed
längre, . . ocb ingen annan står nt med mig.“

„Jag kuude Täi tro, att det sä skulle gå,“ sva-
rade Pikku. „Intet är så ondt på jorden, att ej
något godt är med det. Men Tänta, vi skola försö-
ka att ställa saken på rätt igen!“

Ocb Pikku klef upp på stolen, reste sig på tä-
spetsarne ocb bultade med knytnäfven sakta Kikei-
kakel i nacken. „Se sä, burn befinner ni er nu?“

Kikelkakel drog ett djupt andedrag.
„Åh, förträffligt“, sade ban, „men buru skulle

man också kunna befinna sig annat än Täi, när man
sitter framför en treflig brasa, Tid sidan af en god
Tän, i en boning, bTars like man aldrig kunnat före-
ställa sig.“

„Ja, bär i min lilla stuga fins ett ocb bTarje,
som kan intressera en lärd man“, sade Pikku. „Om
det roar er, skola t! titta litet på bTad som hänger
bär på Täggarna.“

Ocb nu begynte Pikku att Tisa åt Kikelkakel
en mängd fint arbetade Terktyg ocb redskap ända
från stenålderns tider, då menniskorna ännu icke
kunde smida en spik. Ja, det tycktes som skulle
Pikku föredragit dessa saker framför dem från brons-
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ålderns och jernålderns tider, då folk redan förstod
sig på, kyad metallerna dugde tili. Men hvar sak kar
sinä förtjenster, sade kan. Än yar det en konstigt
förfärdigad yxa af flinta, än ett i ringar, liksom en
orm, yridet dyrbart guld armband, som kan fram-
köll för den förtjuste Kikelkakels klickar. Ock
den lille vänlige Pikku kerättade för sin gäst om
de gamles stendösar ock gånggrifter ock om deras
källristningar ock runor, ock mycket annat märkligt,
som kan sett ock undersökt i sinä dar.

Sålunda yisade Pikku åt Kikelkakel den ena
sällsamma saken efter den and ra, tills Kikelkakel
slutligen sade:

„Tack skall du ka för den angenäma stund, jag
tillkragt kos dig! men nu är det tid, att jag beger
mig kem. Yägen är läng ock yillsam.“

„Åk, dermed är ingen fara“, syarade Pikku ock
tog fram ur skäpet ett par stöflar. „Do kär pjek-
sorna se små ut,“ sade kan, „men de töja sig efter
foten. Det är ett par sjumilsstöflar. Jag yill låna
dem åt er. Men innan ni går, kar ni dessutom rätt
att önska något, efter jag yar nödsakad att återtaga
min förra gåfya.“

Kikelkakel såg ned.
„ Tack för anbudet! 11 sade kan. „Ni är alltför

god; men det är icke så lätt att kitta på. I dag
silfyer ock guld, i morgon spånor ock vissnade löf...
Kung Midas af Pkrygien utbad sig af Bacckus för-
mågan, att allt, kyad kan yidrörde, skulle blifya guld.
Strax fann kan sig från topp tili tå klädd i gyllen-
dukskläder. Dörrlåset, som kan tog uti, förbyttes
tili guld. Sjelfya flugan, som satte sig på kans näsa,
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blef guld. Eörnöjd bröt hän en ros, för att inandas
dess doft. Men blomman blef gnld i bans hand. Hän
kände sig bungrig ocb ville äta. Men maten för-
vandlades på bans läppar tili gnld. Lycklig ban,
att Baccbus bjelpte honom ur klämman. Kun g
Rhampsinit afEgypten bade så mycket gnld, att ban,
för att föryara det, måste läta bygga ett tora, bvar-
till ban ensam egde nyckeln. Men byggmästaren
bittade på att i muren inpassa en lös sten, som ban
allena kände tili, ocb frånröfvade bonom ändå bans
skatter . .

„Men“ anmärkte Pikku „på kung Midas
yäxte också öronen ut tili ett par åsneöron; ocb
kung Rbampsinit bade genom orättvisa ocb förtryck
samlat sinä skatter: orätt fänget är snart förgånget.“

Jo, jo!“ sade Kikelkakel, „. . . men tacka yill
jag de yises sten! Det yore något!“

„Den kan ni söka sjelf, om ni yill. Den bar
jag ej,“ syarade Pikku.

„Hm, jag yille bara säga,“ bostade Kikelkakel,
„att' orsakcn, bvarför jag fann mig missbelåten med
min förra önskan yar den, att jag ej riktigt uttryckte
byad jag tänkte. Finge jag önska ännu en gång, så
skulle jag utbedja mig den egenskapen, att ständigt
yilja bringa det ena i noga harmoni ocb öfyerensstäm-
melse med det andra! Då blefye lifyet bebagligt.“

„Dot går an,“ sade Pikku. „Räck bara bit edra
glasögon! 11

Ocb Pikku andades litet på dem ocb gaf dem
tillbaka igen.

„Se bär äro äfyen stöflarne! Drag dem på er,
då yi komma upp på marken. Men ta g ej steget
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ut, när ni yill boge er af. Stick den ena fotspetsen
endast några tum framom den andra! annars bure
det af längre, än ni yill. Kanske råkas vi ännn en
gång. Parvai!“

Pikku ledsagade nu Kikelkakel uppför trappan
ut pä keden ooh yäude honom i riktning mot staden;
ocb Kikelkakel drog stöflarne på sig ooh gjorde såsom
Pikku bedt honom.

Knappt hade ban rört på ena foten, innan ban
stod framför porten tili sitt hein i staden.

„Det var iiink manöver“, tänkte Kikelkakel ocb
drog försigtigt stöflarne af sig, bvarefter hän bultade
på porten. Hän hade ej tagit nyckeln med sig, ooh
porten yär stängd; det yar ju midt i natten. Efter
en stund kom fru Snabeling ooh öppnade ooh blef
ej litet föryånad, att se herr Kikelkakel i strump-
fötterna på gatan med stöflarne i hand. Men hon
kände sedän gammalt, att hennes lärde husbonde
hade sinä egenheter; och så mumlade hon hara något
och frågade inte yidare efter, hvar herr Kikelkakel
värit, utan lyste honom uppför trappan.

Kikelkakel gick in i sitt mm, stälde stöflarne
längst bort i yrån i sitt klädskåp, gick tili sängs,
drog nattmössan öfyer öronen, blåste ut ljuset och
somnade.

Det var redan längt lidet pä morgonen, och
fru Snabeling hade redan flere gånger gläntat på
dörren och frågat: sofver herra? dåKikelkakel ändtli-
gen vaknade. Sedän hau riktigt mornat sig och
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kömmit sig i ordning, yar det första, hau gjorde, att
äta frnkost.

„Mera sås tili potatisen!“ sade hän. „Mera
potatis tili säsen!“

Derpä gick hän ut i staden ooh köpte åt sig
den nya sokan, som hän sä länge stått i underhand-
ling om.

Men när hän fått en ny soffa, ville hän äfven
ha nya stolar. Ooh när hän fått nya stolar, ville
hän ha hord, som passade tili stolarne. Sedän skulle
hän ha allting annat, som lämpade sig efter det
öfriga.

„Jag bor för trångt, jag mäste flytta“, sade hän
åt fru Snabeling.

Ooh sä hyrde sig herr Kikelkakel en vacker
våning i den vackraste delen af staden. Taken må-
lades, väggarne tapetserades, golfven honades. „Stil
skall det vara!“ sade Kikelkakel ooh lade sig tili
taflor, statyer ooh vaser. Hans gamla höcker ooh
manuskript fördes upp pä vinden. Det ena skulle
ju vara i öfverensstämmelse med det andra. Också
det gamla ekskåpet skulle hort ooh ersättas af ett
nytt. Men då sade fru Snabeling: „der skall skåpet
stä!“ och så blef det stående i sin vrå.

„Jag vet ej, hvarför icke jag, liksom andra, kan
ha ett sommarnöje“, tyckte Kikelkakel och köpte
sig den lilla landtgården, hän spekulerat på. Ja, der
var ju skönt och godt att vara! En skuggig alle
ledde upp tili en lummig park, der byggningen stod,
med en klippt syrenhäck framför sig.

„Men,“ sade Kikelkakel, „ efter häcken är klippt,
bör också allön vara klippt“, och lät klippa allen
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Och då häcken och allen voro klippta, skulle äfven
parken vara det. Snart var der bara klippta gån-
gar ooh jemnskurna träd, hvart man såg.

„Det ligger någonting tröttande i luften här!“
sade Kikelkakel och reste in tili staden.

När man lefver på stor fot, måste man äfven
se stort folk hos sig, tänkte hän; och så skickade hän
kring bjudningskort och inhjöd stadens högtuppsatte
och förnäme på kalas.

„Kantänka herrn!“ sade hans gamle hekanta,
„sina forne vänner tycks hän inte mera vilja kan-
nas vid.“

Men hos herr Kikelkakel rustades det tili och
fejades det på det ifrigaste. Yaktmästare och betjenter
kommo och gingo; sjelf hade Kikelkakel bestält sig
hos skräddareu splitternya kläder på yttersta modet.

Alit var färdigt. Med granskande blick van-
drade Kikelkakel genom rummen. Jemkande om de
tjocka sidengardinerna, att de måtte falla i likfor-
miga veck, skred hän fram öfver de mjuka mattorna
bort tili kaminen, der porslinsdockorna uickade så
enformigt. „Puh!“ suokade Kikelkakel, „jag kän-
ner mig så ensam.“

„ Herrn skulle gifta sig,“ läspade bakom honom
med det samma fru Snabeling.

„Hvaba?“ frågade Kikelkakel ooh tittade i spe-
geln och bleknade. „Hör på, fru Snabeling!" äter-
tog hän, . är allt i ordning i matsalen?"

„Ja, så vidt jag kan se,“ svarade fru Snabeling.
rMcn vill herrn vara god och ett ögonblick låna åt
mig sinä glasögon, så ser jag bättre."

„Yar så artig!“ sade Kikelkakel och gaf dem.
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~Nå, minsann är icke der hara en kaka på bor-
det!“ utropado hon, återräckande glasögonen, „det
mäste Tara tvä. Det passar ju inte annars!“

„Nu är det för sent,“ inyände Kikelkakel.
„Hyem hinner nu mera springa i snöslasket ocb lit-
ratta det ärendet!“

„Jaså, är det på det yiset,“ sade fru Snabeling,
„att ingen annan kan uträtta kommissienen, så nog
kan jag göra det.“

„Tag dä åtminstone yäl på sig, så att ken inte
blir yät om fötterna!“ svarade hastigt Kikelkakel,
som redan hörde någon komma.

Strax erinrade sig fru Snabeling, att i ett gam-
malt klädskåp i husbondens garderob låg ett par
ytterstöflar. „Herrns eller minä, det kan yara just
det samma“, tyckte hon. Ocb så drog hon stöllarne
på sig, tog ett fat under armen ocb giok.

Nu kommo gästerne. Den ena yar finare än
den andra. De luktade belt rart på långt båll, ocb
stjernor ocb ordensband ocb byita bandskar bade de
alla, ocb så smålogo de så förbindligt, när de tryckte
berr Kikelkakels band, der ban bugande stod vid
salsdörren oeb tog emot sinä gäster.

„Aj! jag tror fracken sprack i ryggen,“ tänkte
ban; men den sprack inte.

Alit stod i bästa samklang, det ena med det an-
dra, med undantag af Kikelkakel sjelf, som icke
trifdes rätt i sinä egna rum ocb kläder.

Det förargliga är, tänkte ban, att jag skall ba ett
sådant simpelt namn. Jag måste ändra det. Kikel-
kakel det låter ingenting. Bokstafsföljden är
icke riktig. Det borde yara ett -syärd, eller -bjelm-
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eller -borg i slutet af namnet; eller något G-yllen-,
eller Silfyer- i början af det. Gyllenkikel eller Ka-
kelborg, se det skulle klinga annorlunda!

Men lyckligtvis tycktes de främmande icke märkä
bans bryderi ooh tankspriddhet. De voro inbegripne
i ett lifligt samtal; de pratade ooh skakade pä huf-
vudet och höjde pä axlarno; synbarligen rådde der
två olika åsigter i sällskapet. „Dppifrän nedät skall
man börja!“ sade den ene.— „Nej, nedifrån uppåt!“
syarade den andre.

„Herrarne bekämpa hyarandra lika ifrigt som
de berömda rikena Lilleput och Blefuscu“, inföll
Kikelkakel, medlande. „Lilleputtarne ansågo, att,
då man äter ägg, man bör siä hål i storändan; men
inyånarne i Blefuscu yille öppna ägget i lilländan.
Månne yi icke kunde komma öfyerens om, att bägge
sätten gå an?“

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

Och sä blef det ändtligeu supo utaf.
Nu gäller det att godtgöra saken och anyisa

enhyar hans rätta plats yid bordet, tänkte Kikel-
kakol och placerade sinä gäster så, att „storändarne“
kommo att sitta bredvid sinä lika tänkande, och
„lilländarne“ bredvid sinä. Men der blef ett miss-
nöje! alla tyckte de sig förfördelade. „Skall jag
sitta här?“ sade den ene, „och jag der?“ mumlade
den andre. „Man brukar dock placera folk efter
deras rang och yärdighet.“ „Det syns, yärdinnan

saknas!“ yttrade en helt högt.
„Ja, det fattas yerkligcn!“ utbrast Kikelkakel

och skrufyade om peruken. Det syindlade för hans
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ögon, luften kändes så qyaf i rummen, kan öppnade
dörren tili kalkongen ock tittade ut, för att andas
litet frisk yinterluft.

Då hörde lian i det samma på gatan i snön ett
kraftigt knarrande traxnp, tramp! och fru Snabcling
stod der med fatet i känderna.

„Kors i alla dar! Fy Tale! att löpa på det yi-
sct,“ iiåsade ken. „Knappt kade jag rört mig ur
stället, Innan jag soin ett yrvädcr rusade framät.
Det riktigt var på yippen, att jag mistat käde syn
ock körsel. Puk ja! så yände jag om igen som ett
annat spektakel. Nu är jag kär, kvem yet kuru
länge, tili s jag äter far af.“

„Yänta litet!“ ropade Kikolkakel ock yinkade,
„yänta litet! jag kar något att säga.“

Men fru Snakcling yar icke den, som väntade.
Tramp! tramp! yar kon sin kos igen.

„Nå, der reste frun! Ja, det måtte jag säga;
kaka söker maka!“ pustade Kikelkakel ock slog
dörrn igen.

Ändtligen klef kalaset slut.
De främmande kade redan aflägsnat sig, ljusen

i kronorna yoro släckta, endast i Kikelkakels sofrum
krann ännu ljus. Då knackade det sakta på dörren
ock Pikku steg in.

„G-od afton! kerr Kikelkakel/ 1 sade kan. „Min
yäg gick kär förki ock jag stack mig in som kasti-
gast, för att köra, kuru det står tili. 11

„Kommer såsom efterskickad!11 utropade Kikel-
kakel ock slängde glasögonen ifrån sig. „Nu kar
jag riktigt koppat i galen tunna. Bäde pengar ock
yänner ka strukit. Den andra gåfyan, jag önskade
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mig, bekom mig ej en bårsmon bättre, än den första.
Hnru jag än systematiserat, xnig sjelf bar jag icke
kunnat passa in i systemet. Min lust att rätta det
ena efter det andra tar aldrig slut. Men mun efter
matsäcken kan jag into rätta. Nej! bulta mig i
ryggen igen!“

„Rätt så!“ sade Pikku ocb gaf med sin lilla
knytnäfye berr Kikelkakel en puff i nacken, sä att
den lärde mannen liksom vaknadc ur en lång dröm.
„Den bästa harmoni är den, när bjerta ocb mun
stämma öfverens. Arbetsam ooh ärlig är ni förut; baf
dertill ett förnöjsamt sinne, så går ni lugn ocb lyoklig
er yerld igenom. Ett förnöjsamt sinne är den bästa
gåfVa en menniska kan fä; den gåfyan unnar jag
gerna åt min räddare, åt er.“

Med dessa ord försyann Pikku.

Herr Kikelkakel sålde bela sitt granna bobag ocb
flyttade tillbaka tili sin forna studerkammare. Snart
stodo de gamla, i skinnband inbundna böckerna åter
på sin förra plats, på yäggarne mellan bokbyllorna
bängde kartor öfver alla yerldens delar, ocb från
morgon bittida tili sent på aftonen såg man bonom
sitta som förr ocb läsa i sinä papper ocb manu-
skript.

Men på gatan ntanför gingo menniskorna i
brokigt yirryarr förbi bans fönstcr, den ena bit, den
andra dit, enbvar i sinä bestyr. Ocb Kikelkakel
gick fram tili fönstret ocb kastade en blick på yimlet
der ute.



„Yär Terld är ändä den bästa yerld yi ega,“
sade ban. „Allting annat må man ångra, icke att
man uppstod tidigt, tidigt arbetet begynte.“

Ocb solen sken in i rummet, ocb solsken yar
i bans bjerta.
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