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I hemmet.
- Se, mamma! Se då! ropade en frisk ungdom-

]ig röst, och ett solbrändt ansigte syntes skynda förbi
de långa syrenliäckarna på gården upp mot den röcl-
målade byggnaden.

Hvad i ali verlden bar du der, barn? frågade
modren undrande, der bon satt ocb sydde på farstu-
trappan.

- En hökunge!
Ocb med det gamma kom en ung flicka, klädd

nastan soin en gosse i blus ocb små bögskaftade stöllar,
springande fram tili trappan ocb efter benne bennes
bror, med en näsduk torkande svetten ur pannan.

- Hvar bar ni fått den ifrån? frågade modren,
i det bon betraktade den nastan fullyuxna fogeln, som
blickade skrämd ocb ond omkring sig med sinä gul-
bruna ögon ocb med ett hväsande ljud gång på gång
öppnade riäbben, liksoin ville den bitas.
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■ — Karl och jag hittade ett dufhökbo borta i
skogen i en kög tali, ocli jag klättrade upp och tog
en af ungarna lefvande, under tiden Karl stod nere

med bössan för att skjuta höken, om den sknlle för-
söka anfalla mig. Nu skall jag tämja den, sade Hiekan.

- Men tror du också, att den blir tam? frågade
modren.

Åh, Helmi är en hei mästare i att tämja djur.
Mins mamma inte fiskmåsen, som hon tämde i fjol,
sade Karl.

De brusto alla tre ut i ett hjertligt skratt, ty
försöket med fiskmåsen hade ej lyckats dess bättre,
an att just då Helmi skröt med att den var alldeles
tam och då hon för att bevisa det tog fogeln, för
första gången efter dess fångenskap, ut på gården, så

flög den helt giadelig sin väg ut tili sjös, för attaldrig
komma tillbaka.

Helmi och Karl bodde med sin moder på en liten
landtegendom närä staden Wasa. Deras far hade värit
köpman, men under de stora nödåren var hän tvun-
gen att göra konkurs. Hän tog då afsked af sin fa-
milj och for tili Ämerika, der hän ville ånyo förvärfva
förmögenliet, något som hän trodde vara omöjligt i
det af så många på hvarandra följ ande nödår hemsökta
fosterlandet. Derifrån hade hän sedän farit tili Japan,
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der hän erhållit en förmånlig anställning. Ehuru den
förmögenhet, hän hoppats kumia samla, lät vänta på
sig, kunde hän dock årligen sända ett litet underhåll
åt de sinä, så att dessa ej ledo nöd.

Modren var en tänkande och förståndig qvinna.
Hon insåg, att lifvet1 fordrar ansträngning af menni-
skans alla krafter, för att man skall kunna hålla sig
uppe i medgång och motgång, och att det är hvars
och ens pligt att vara beredd att hara ödet, huru det
än må gestalta sig.

Hon kunde ej tanka sig, att hon vid sin död
skulle lenma något af sinä barn hjelplöst i verlden
och beroende af andras godhet. Herför ville hon ge
åt sin dotter Helmi samma uppfostran som åt sonen.
Särskildt fingo de tidigt lära sig utländska språk ooh,
på fadrens uttryckliga önskan, främst engelska, hvari
de voro långt framom sinä kamrater. Liksom i bro-
drens studier deltog Helmi äfven i alla hans nöjen.
He fingo sjelfva städa sinä rum och bädda sinä sän-

gar, samt läppä och laga sinä kläder.
Den ständiga vistelsen i skog och mark och

det friska, fria lifvet hade i förvånansvärd grad ut-
vecklat Helmis kroppskrafter. Hon kunde talla med
sin bror i styrka, och behöfde ej skämmas för sig,
om det gälde att föra hammaren och yxan. Som
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ryttare och simmare tog lion afgjordt försteget fram-
för honom.

Den lilla egenclomen låg vid sjön ooh de hade
derför redan tidigt fått lära sig att segla. När det
blåste riktigt hårdt, ville Helini alltid sitta vid styret,
och i de svåraste vändningar styrde hon båten med
sftkerheten lios en gammal, bepröfvad skärgårdsbo.

Ett styoke från stranden fans vid en stor fjärd
en liten ö, soin liörde under egendomen. Denna fingo
syskonen tili sin fullständiga disposition, ocli der hade
de timrat åt sig en stuga af bräder, tili hvilken de sjelfva
hade snickrat stolar ocli bord, sarat en brits att sofva
på. Här vistades de ofta ett par dagar å rad för att
fiska, och de kokade sin mat emellan tvenne stora
stenar på stranden. Modren var aldrig orolig för dem,
ty hon visste, att de kunde sköta sig sjelfva och ej
tappa hnfvudet, då de råkade i något oförutsedt
trångmål.

Det var deras största fröjd att få bjnda modren
ut tili sin ö. Då dukades middagsbordet under tvenne
stora hängbjörkar utanför stugan och ali mat vartill-
redd af dem sjelfva: fisk, som de sjelfva fångat,
färska potäter, som de sjelfva odlat i täppan utanför
stugans enda fönster, och smultron, som de plockat
från sin egen ö, der dessa växte i ymnighet. Efter-
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middagskaffet kokades ock dracks kaffe på en hög bergs-
klack, derifrån man hade fri utsigt öfver den stora,
vackra fjärden, ock der en flaggstång med en blå-
hvit flagga var nppstäld. Sådana dagar voro rik-
tiga kögtidsdagar, ock man kade roligt af hjer-
tans grund.

Förkållandet mellan syster ock bror var det bästa
man kunde se. Det kade dock ej alltid värit så, ty
Karl, som kade ett mycket lifligt ock ostyrigt lynne,
brukade retas med Helmi, ock det slntades vanligen
med tårar ock ovänskap. En gång, när det var åska
ock kård storm, tog kan i vredesmod slupen för att
fara kem ock lemna kenne ensam qvar på ön. Men
kan kom ej längre än tili närmaste udde, då en vind-
stöt käftigt krängde båten, kvarvid kan fick ett kårdt
slag af segelbommen ock föll i vattnet. Det var tem-
ligen långt tili stranden, sjön gick kög ock kan sknlle
kaft svårt att nå land, om ej Helmi, som sett olyckan,
kastigt kastat sig i sjön ock simmat tili kans bistånd,
skjutande framför sig en lång planka, som låg vid
vattenbrynet. När kan kade fått säkert tag i plankan,
simmade kon med densamma tili land, då ock då med
ena kanden understödande den utmattade brodren.
Den tomma slupen dref sedän i land vid ett annat
ställe af ön.
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När de väl kömmit på det torral ooh Helmi gjort
upp eld i stugan för att laga varmt kaffe, under det att
Karl lag i halmen på britsen, der system täckt öfver
honom med två täcken, steg hau npp med en fart,
så att halmen yrde omkring, sprang fram tili henne,
tog henne om lifvet ooh sade:

Du är den präktigaste fhoka i verlden. Jag
är ett stort nöt, om jag någonsin i lifvet retas med
dig mer. Här har du min hand på det.

Helmi slog sin sotiga näfve i hans, så att
det klatschade, ooh dermed var en ömsesidig vän-

skap befästad, hvilken sedän ingenting i lifvet kunde
rubba.

Den hurtighet ooh den vana vid strapatser, de
genom detta härdiga lif erhöllo, skulle blifva dem tili
största nytta, långt förr än de kunnat ana.

Då Helmi var fjorton och Karl femton år, insjuk-
nade modren en vår i en svår sjukdom och lakaten
förklarade, att det ej fans något hopp.

De båda barnen voro som förändrade. De vistades
dagen om i modrens rum ooh vakade turvis hos henne.
Den sjuka låg der så blek och matt, men med ett
mildt drag af tålamod öfver det vackra, tärda ansig-
tet. Hon talade med dem om sitt eget lifs fröjder
och sorger och sökte på detta sätt göra dem bekanta
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med verlden, som de hittills så föga värit i tillfälle
att lära kanna. Dervicl lade hon dem på hjärtat, att
alltid göra det rätta; ej det som ansågs vara rätt,
utan det som deras eget samvete sade att var det,
ooh sedän lemna utgången i Gluds hand. Hän skulle
styra allt tili det bästa, ooh såg det också mången
gång mörkt ut i detta lif, så väntade så mycken större
fröjd och glädje i det kommande lifvet. Dit skulle
G-ud snart kalla henne, och der skulle de åter råkas
i helighet och glädje, sade hon.

En ljum sommarafton, då häggen spred sin doft
i det af den nedgående solen helystä sjukrummet och
lärkorna sjöngo uppe i luften, vinkade hon barnen
tili sig.

Yi råkas en gång i en annan verld, sade hon.
Döden är en vänlig engel, som öppnar för oss lifvets
port, och hafva vi gjort vår pligt och alltid velat det
goda ooh rätta, så kumia vi nöjdä lemna detta jorde-
lif. Yi stå alla och allestädes i lifvet och i döden, i Gluds
hand. Hvarför skulle vi då ängslas eller frukta? Gråt
inte, barn, tillade hon, då Helmi och Karl högt snyf-
tande knäböjde vid hennes säng. Jag går nu bort,
men Grud är alltid hos er, och från hans himmel skall
jag se ner tili er.
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Ett svagt leende spred sig öfver den döendes an-
sigte, och utan plågor slocknade hennes lif.

De båda syskonen knäböjde länge vid hennes
bädd, utan att yttra ett ord. Den första, som

bröt tystnaden, var Helmi. Karl! liviskade lion ån-

gestfull, ooh då brodren såg upp med ögonen sim-
mande i tårar, föll hon snyftande kring bans lials,
och hållande livarandra hårdt omfamnade greto båda
hejdlöst.

Det var en sorglig tid, som mi följ de för de båda
barnen. De liade med den innerligaste kärlek värit
fästa vid sin mor, liksoin lion vid dem. Det förr
så kara och vänliga hemmet föreföll dem nn så öds-
ligt och tomt, och hvarje föremål, hvarje plats och

allt, hvad de företogo, påminte om den bortgångna.
Ehuru de sökte dölja sinä tårar, för att ej ytterligare
öka hvarandras sorg, öfverraskade de ofta hvarandra
försänkta i bitter gråt.

De underrättade genast genom bref fadren om

modrens död. Mot hösten koni det bref från honom
Djnpt förkrossad öfver sin hustrus bortgång, kallade
lian barnen tili sig, sände dem respengar och förordnade,
att den lilla egendomen skulle skötas af en förvaltare.
Eörande sjelfva resan, bestämde hän, att den skulle ske
kring Syd-Amerika, emedan det alfarshus, vid hvilket
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hau var anstäld, liade förbindelser i de större städer,
de der skulle komma att anlöpa.

Förberedelserna tili resan och hoppet att få återse
sin far, sora de ej sett på så många år, skingrade
något deras sorg. Äfven väckte den långa resan deras
intresse vid tanken på de många olika länder ooh folk,
de skulle få besöka.

Så kom dagen för afresan. De gingo anna en
sista gång tili alla de ställen på den lilla egendomen,
hvilka blifvit dem kara genom de många glada minnen,
som voro fästa vid dem, togo afsked af ön med dess
stuga och llaggstång, hvars blåhvita flagga de för
sista gången liissade ned från dess höjd, och gjorde
ännu ett besök på modrens graf. När de kommo hem,
stod hästen förspänd vid trappan och kappsäckarna
voro lyftade i kärran. De togo farväl af tjenarena,
satte sig upp, och i raskt traf bar det mellan syren-
häckarna ut genom grinden, som stod öppen.

Ett litet stycke från gården gick landsvägen öfver
en backe, derifrån man liade utsigt öfver egendomen
och sjön. Här höllo de inne hästen för ett ögonbliok
och kastade en sista blick tillbaka på hemmet, från
hvars skorsten en blå rök vänligt steg upp i luften,
liksoin ville den vinka ännu ett sista farväl från mo-
dershärden, Och när de med ilande fart foro nedför
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backen, sågo de garnla Kajsa, trotjenarinnan, som

stod ocb nickade ocb neg vid landsvägsdiket, under det
hon med förklädet torkade sig i de vänliga ögonen.
Det var lion, som lemnat grinden öppen, under det
att bon giok ett styoke fram längs vägen för att så

långt som möjligt se en skymt af de båda barnen,
bvilka bade värit bennes ögonstenar.

'Vr-x/tv^-TYv



Stormen.
I Vasa gingo de ombord på en ångbåt som förde

dem tili Stockholm, derifrån de med ett stort engelskt
ångfartyg skulle fara vidare tili London. Det var
med en liflig kansia af vördnad för Sverges och Fin-
lands gemensamina minnen, de landstego här i Birger
Jarls stad.

Här, sade Karl med entusiastisk min och visade
med utsträckt arm på staden, hafva alla dessa stora
konungar lefvat, Gustaf Yasa, Karlarne, Gustaf den
andra Adolf, snillekonungen Gustaf den tredje.

- Och här var det den ädla Kristina Gyllen-
stjerna hjeltemodigt försvarade sig mot danskarna,
tillade Helmi stolt.

- Och här hafva bondens och frihetens hjeltar,
Engelbrekt och Sturarne, regerat Sverges rike, ifylde
åter Karl förtjusningsduetten.

De hade blott en dag att uppehålla sig i Stock-
holm ooh de använde den tili att vandra omkring i
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den vackra staden. Främst sökte de upp Stortorget,
der Kristian tyrann lät afrätta de svenska herrarne,
ooh sågo med rysning upp tili det gamla hus, der den
grymme konungen säges hafva suttit i ett fönster och
åsett blodbadet. Näst efter detta tyckte de mest om
att bese Riddarholmskyrkan med dess af från fienderna
tagna fanor omgifna kungagrafvar, samt slutligen Karl
den tolftes staty i den vackra Kungsträdgården.

Med saknad lemnade de Sverges ståtliga hufvud-
stad för att anträda resan tili London. Yädret var
hela tiden vackert och lugnt och de klara, blåa vå-
gorna goto sin friskhet i deras sinnen. Oresund passe-
rades midt på dagen i det härligaste solsken. Sundet
var liksom öfversålladt med fartyg. hvilkas segel blänkte
i solen, under det röken från ångfartygen tecknade
sig som tjocka mörka streck mot horisonten. I sö-

der bredde Danmarks hufvudstad Kjöbenhavn ut sinä
hvita husrader och höga torn, och på såväl den sven-
ska som danska kusten skimrade den ena staden efter
den andra fram. Detta allt var så nytt och fängs-
lande för syskonen, att de ej kunde se sig matta derpå.

Med alla ombord, passagerarena, kaptenen och
besättningen voro de goda vänner och alla beundrade
deras rättframma sätt att vara, och deras raska och
dugtiga vasen,,
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De begagnade sig nu af tillfället att öfva sig i
främmande språk, genom att försöka tala än med den

ena, än med den andra. De gjorde i början de mest

löjliga fel, men stodo tappert på sig ooh voro sjelfva
de första att hjertligt skrattä åt sinä misstag.

På fördäck stodo några oxar, ocb Helmi sade en
dag, sedän hon några] minuter blädradt i sitt engelska
lexikon, tili kaptenen, då hon stod nppe hos honom
på den stora ångbåsens komandobrygga:

You have a oxtail. sir, (ni har en oxsvans,
herre)!

Kaptenen såg på henne leende ooh sade:
AYhat do you say, miss? (Hvad säger ni, fröken?).

Helmi, som märkte att hon måtte hafva gjort
någon bock, tappade likväl ej modet, utan upprepade
hvad hon sagt.

Kaptenen strök sig vänligt skrattande om det
yfviga, bruna skägget och sade:

I have a oxstall aboard, will you say. (Jag har
ett oxstall om bord, vill ni säga).

Ja just så var det Helmi hade velat säga, fastän
hon hade blandat sig med ~tail“, som betyder svans,
och ~stall“, som betyder stall.

Den gladlynte kaptenen roade sig sedän flere
gånger med att skämtsamt fråga henne, om hon nu
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kunde skilja mellan „stall“ och „tail“, ocli fick alltid
ett Oh yes, thaixk you, sir! (åh ja, tack min herre)
tili svar, åtföljdt af ett klingande skratt.

När de kommo tili London fingo de veta, att ett
ångfartyg ännu samma dag sknlle afgå tili Lissabon.
De hade derför endast några timmar på sig, men då
de ej ville lemna den väldiga staden, utan att liafva
åtminstone farit genom den ryktbara tunnein under
Themsen, begagnade de sig af det tillfälle, som erbjöd
sig att bese staden med ett par af passagerarena. De
kände sig alldeles bortkomna i det ofantliga haf af
menniskor och åkdon, som böljade fram på de breda
gatorna och broarna, och de väldiga husen med sinä
af de dyrbaraste handelsvaror prunkande butiker na-
stan bländade dem.

Yet du, sade Karl åt Helmi, der de sutto
på taket af en omnibus. Jag tycker att Lon-
don med sinä tre millioner menniskor liknar en
ofantlig myrstack. Alla ha de här så innerligt
brådt och skynda om hvarandra, utan att alls bry sig
om de andra.

Och liksoin myrorna ha sinä underjordiska
gångar, ha vi här farit på de underjordiska jernvä-
garna, hvilka framföra passagerare djupt under stadens
gator, hus och torg, menade Helmi.
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Ooh tunnein under den stora floden, der ban-
tågen hela dagen gå fram ooh åter, under det de stör-
sta fartyg segla på vattnet ofvan passagerarenas hufvu-
den, det är ändå det roligaste ooh märkvärdigaste, vi
hittills fått vara med om.

De akulle gerna velat se Londons berömda kristall-
palats, hvilket är bygdt af endast jeni ooh glas; men
det var ej tid dertill, ty de måste vara ombord på
utsatt timme.

Det dröjde ej länge hanan de båda syskonen åter
voro ute på böljan blå. Det var på efterniiddagen
fartyget lemnade harmien, ooh mot natten blåste det
upp tili storm. Helmi och Karl gingo tidigt ned tili
sin hytt, ty de voro mycket trötta och blåsten var
kali och obehaglig.

Plötsligt hördes genomträngande rop om hjelp.
Vattnet spolade öfver allt i kajutan och stora och små
lådor, påsar, korgar och andra dylika föremål flöto
fram och tillbaka tvärs öfver golfvet. I förstörelsen
stod en hund och tjöt. Angröret tycktes också hafva
råkat ut för någon olyckshändelse, att döma af de
moln af ånga, som strömmade ut derifrån, och af ro-
pen från tvänne män, som klagade öfver att de blifvit
skållade af det kokande vattnet. En missionärs hustru,
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på väg tili Södra Amerika, ropade att skeppet gick
tili botten.

Så farligt var det dock ej. Men det blåste en
ganska svår storm, fartyget krängde dugtigt ooh ar-
betade hårdt i vågoma, som gång på gång stänkte
öfver däcket.

Deras hytt var närä skafferiet ooh. det buller, som
hördes derifrån, var verkligen förskräckande. Först
gick allt porslin i kras och tycktes småningom brytas
sönder i allt smärre styoken, då skeppet rullade fram
och tillbaka. frambringande ett ljud likt vågornas ras-
sel mot en klippig kust.

Helmi och Karl klädde skyndsamt sinäregnkappor
på sig och gingo upp på däck, der de togo plats på
ett skyddadt ställe och betraktade det storartade skå-
despel, ett haf i storm ooh natt för första gången er-
bjöd dem.

År du myoket rädd? frågade Karl.
Lite det minsta, svarade Helmi och strök det

våta håret från pannan.
Hvad tänker du nu på? frågade hän åter, då

Helmi en stund stod tyst ooh begrundade.
Jag tänker på, hvilken vattenpuss vår fjärd

der lieminä ändå är. Och vi som tyckte, att den var
så stor och farlig, svarade flickan och skrattade så,
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mimtert, att den i närheten stående rormannen helt
förvånad vände på hufvudet.

Alla passagerare voro sjösjuka, men hittills hade
livarken Helmi eller Karl fått pröfva detta obehag.
De kände sig också ej litet stolta häröfver, ocb då
kaptenen gick förbi ocb frågade, huru de mådde, sva-
rade de, att de befumio sig förträffligt ocb att de all-
drig blefve sjösjuka, ocb det var ej utan att de tyckte
sig fömärmade af det litet skämtsamma leende, hvar-
med kaptenen besvarade demia förklaring.

Det dröjde emellertid ej länge innan först Helmi
ocb sedän Karl började kanna sig belt underliga tili
mods. Vid hvarje fartygets krängning ilade en obe-
haglig rysning genom deras kropp, ångestsvett perlade
fram på pannan, det svindlade för deras ögon ocb
de bade svårt att bålla jemnvigten.

Jag tror det är bäst, att vi gå ned sade
Karl då, blek soin ett lärft ocb sedän ban förgäfves
uppbjudit ali sin förmåga att se modig ut.

Är du sjösjuk? frågade Helmi med en ton, som
skulle vara skälmsk, men som Ijöd helt ynklig.

—Så förfärligt. Den som ändå vore så tapper
som du!

Ja det är visst att skryta med. Låt oss skynda
ner. Med mig är det alldeles förbi.

2
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Stödande hvarandra ragglade de förbi Törmännen,

som illmarigt plirande tog en ny tuggbuss, just som

de försvunno nedför salongstrappan.
Då dagen bröt in, började stormen aftaga. Skep-

pet fortfor emellertid att rulla och arbeta tungt, ooh

först vid middagstiden sågos några få passagerare
krypa ut ur sinä hytter. Andra sutto i salongen, der
det dock yar föga angenämt, ty vattnet droppade ned
genom springorna i taket.

Yädret fortfor att förbättras och mot aftonen
kommo många af passagerarne upp för att ujuta
af det klara solskenet på de få torra fläckama
på däck.

Då såg man tvenne bleka gestalter komma med
vacklande gång uppför salongstrappan. Det var Helini
och Karl.

Jag tror visst vi värit litet sjösjuka, sade
Helmi med ett matt leende, under det hon satte sig
på en tågrulle.

Jag tror så med, sade Karl med den ömkli-
gaste min i verlden.

Och inte så litet heller, fortfor Helmi.
Nej, inte så litet, medgaf Karl.
Hvilka var det som aldrig skulle bli sjösjuka,

sade Helmi efter en stunds paus.



Jag tror det är bäst för vår reputation, att
vi inte tala om den saken, hvarken du eller jag, sva-
rade Karl med ett skratt, hvari Helmi ej kunde låta
bli att instämma.

De följande dagame voro vackra, och tidigt en
morgon befann man sig rullande vid Tajos myiming
under väntan på dagsljuset och en lots, som skulle
föra fartyget tili Lissabon.
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Lissabon.
Helmi ooh Hari stodo uppe på däck, hela tiden

infarten tili Lissabon varade, ooh beundrade den vackra
utsigten öfver floden, med dess välodlade stränder,
der hvita byar och ståtliga landtgårdar framskymtade
samt här och der ett gammalt fäste på sin klippiga
höjd. Tid efter annan mötte de skaror af fiskarbåtar
med trekantiga segel, hyilka foro ut tili sitt dagliga
arbete. På däcket stod i hvarje båt en kari och kas-
tade med en långskaftad skopa vatten på seglet, att
det bättre skulle uppfånga den svaga morgonbrisen.

Ser du, Karl! sade Helmi plötsligt, båtarna
hafva ett öga måladt på bogen?

Ja, verkligen svarade Karl. Hvad månne det
skall betyda?

Om du skulle fråga någon, menade Helmi.
Karl vände sig då tili kaptenen och fick af denne

veta, att fiskarena här plägade förse sinä båtar med
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denna symbol för att, som de trodde, skydda sig ooh
farkosterna för allt ondt.

Den sydliga prägel, Portngals hufvudstad bar, in-
tresserade dem på det högsta, liksom de i öfrigt tyckte
att den på tre kullar bygda staden såg synnerligt sti-
lig ut. De kunde i hela timmar promenera fram och
tillbaka på „silfvergatan“ och „guldgatan“ ooh beundra
de i de talrika juvelerarbutikerna ntstälda, af diaman-
ter och ädla stenar strålande smyckena.

Som det var tidigt på förmiddagen, var det änhu
liflig rörelse på stadens salutorg. Mulåsnor, lastade
med korgar, hvilka voro fylda med grönsaker, gingo
i långa rader tili torget längs de angränsande gatorna
och på torget stodo stånd vid stånd, hvart ooh ett
skyddadt mot den brännande solen af ett stort para-
ply, under hvilket månglerskorna sutto i sinä granna
kostymer bland högar af skarlakansröda tomater, oran-
gefärgade, gröna och röda päron, äpplen, drufvor fi-
kon, bananer och flerehanda andra frnkter, samt ota-
liga grönsaker af alla slag. På ett ställe sågo de en
gammal man med underligt ntseende och i en lång
röd rock, som insamlade kopparmynt för något väl-
görande ändamål. Strax derpå mötte de en åldrig
prest i en violett kaftan, som gjorde sinä upp-
köp åtföljd af en gammal, fet tjenäre med vördigt
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utseende, hvilken bar en stor korg att lägga det
köpta nti.

- Nej, ser du, Helmi, på den der! sade plötsligt
Karl storskrattande och pekade på ett rödt träskul i
skuggan af några pepparträd, der en prydlig neger-
madam satt med en purpurfärgad sohal öfver axlarna
som fruktgudinnan Pomona sjelf. Strålande af stolt
förnöjelse och omgifven af flätade burar, korgar ooh
stolar af säf, belastade med ett omätligt förråd af gur-
kor, pumpor ooh växtmärg, de senare så stora, att en
hei märg skalle värit för stor för en enda familj, om
än så talrik. Uppstälda på ändan i rader sågo dessa
frukter ut som brokiga stenar, stälda tili skydd för
ståndet och madamen.

De förvånade sig öfver den mängd negrer och
mulatter, som de mötte nastan vid hvarje steg i staden.
Karl menade, att detta säkerligen var ett minne från
de tider, då portugiserna under prins Henrik Sjöfararens
ledning gjorde sinä djerfva upptäoktsfärder kring Af-
rikas kuster, derifrån de förde hem med sig skaror
af negerslafvar, hvilkas antal ökades allt efter som
Portugals sjömakt och de portugisiska kolonierna ut-
vidgades. De tyckte det tog sig utomordentligt löj-
ligt ut att se rika, feta negrinnor, klädda efter nyaste
modet i ljusa uppuffade klädningar och hattar med
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hvita plymer, samt ljusa handskar på de svarta hän-
derna.

En dag då Helmi ooh Karl hade gjort en tur i
det inre af staden, råkade de in i en sadan labyrint
af gränder, att de ej liittade ut derifrån. Gatorna voro

så smala, att de knapt kunde se himlen ofvan sinä
hufvuden, och på många ställen voro de så branta, att
de mera liknade trappor än vanliga gator. De för-
sökte tilltala personer, som de mötte, men ingen för-
stod de språk, de kunde. och sjelfva kunde de ej
ett ord portugisiska. De kände sig både trötta och
hungriga, ooh visste slutligen ej, hvad de skulle taga
sig tili.

Slutligen kommo de tili ett hus, soin de tyokte
att måste vara ett kloster. De yingde på klocksträn-
gen och då öppnades porten af en munk, klädd i brun
kåpa och med ett rep kring lifvet. Hän tilltalade dem
vänligt på portugisiska och de svarade på alla språk
de kunde, men resultatet blef, att de och den gode
munken stodo och sågo på hvarandra mycket förlägna
och skakade på hufvudet.

Då fick Helmi en lycklig ide. Hon knyckte sin
bror i armen ooh sade:

Hör du, Karl. Om du skulle tala latin med
munken?
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Tala lätin? Ja den soin kunde. Om det skulle

lijälpa att läsa upp ett stycke ur Yirgilins eller Cicero
så skulle jag nog reda mig, rnen att tala nej du,
jag iiittar inte på ett enda ord, soin skulle passa för
tillfället. Försök du.

Det är olyokligtvis med mig på samma sätt.
Yi kuuna ju båda från våra lexor precis samma glo-
sor, svarade Helmi ocli kunde ej låta bli att skratta
åt den sorglustiga belägenbet, bvari de befunno sig
trots sin lärdom.

Men plötsligt spelade ett skälmskt leende i ben-
nes friska, solbrända ansigte och hon sade;

Vänta, nu bar jag det.

Derpå stälde bon sig i position för munken ocb
skanderade allvarligt| och bögtidligt som på examen
på latin följande vers ur Aeneiden, under det Karl
med en bögst olycklig min såg ömsom på benue ocb
på munken:

„Trojaner vi aro, vilse vi gätt och försmäkta af hunger“.
Munken skrattade åt den komiska situationen, så

att bans stora mage skakade, ocb ban nickade tillika
vänbgt åt dem båda.

Carissimi liberi! Yenite in domum! (kara barn,
stigen in!) sade hän ocb klappade dem vänbgt på buf-
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vudet. Hän förde dem in i klostret, hvilket, oaktadt tili
det yttre fult ocli dystert, var en rymlig ooh ljus bygg-
nad med en vaoker och väl underhållen, lummig träd-
gård. På ömsesidor om en lång korridor voro mmi-

karnes celler, små rum med liårda trämöbel ock ett
krusifix öfver sängen, och från ändan af gången koin
inan tili klosterkyrkan. Henna var mycket vacker med
höga, målade fönster, på hvilka genomskinliga bilder
ur bibliska historien voro framstälda. Öfver altaret,
som var rikt smyckadt med blommor, fans en stor bild
af Kristus på korset, lielt och hållet af silfver, och
från de i bjerta färger målade fönstren i koret föll
deröfver en egendomlig, mystisk belysning.

De båda syskonen blefvo vänligt emottagne och
väl förplägade af munkarna med bröd, mjölk, sött vin
och de präktigaste frukter. Man försökte derunder,
så godt man kunde, göra sig ömsesidigt förstådda med
tillhjelp af latinet, men samtalet var i alla fall ej mycket
att skryta med. Dock lyckades de göra temligen reda
för den långa resa, på hvilken de hade begifvit sig ut.

Som denna dag var ett katolskt helgons födelse-
dagsfest, hölls det en stund efter barnens ankomst en
messa i klostret, i hvilken äfven folk folk från gran-
skapet deltog. Detta helgon hade en gång under en
långvarig torka genom sinä böner skalfat regn, sades

i
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det, och. derför skulle nu en procession ega rum i den
stora klosterträdgården, der i ett körn ett blomster-
altare var upprest. Under klockringning satte pro-
cessionen sig i rörelse från klosterporten. Först gingo
åtta små hvitklädda fliokor, bärande korgar med rosen-

blad, hvilka de strödde ut på marken, och strax efter
dem fyra hvitklädda gossar, som höllo i sinä händer
på keder hängande rökelsekar, från hvilka en lätt rök
hvirflade upp, under det de ständigt höllo karen i
svängande rörelse. Sedän koin en prest i full skrud
med ett silfverskrin, i hvilket förvarades ett ben af
helgonet, som en dyrbar relik. Efter honom kommo
andra prester i full omat, hvilka buro granna standar
med målade helgonbilder, och tili sist munkarna och
en skara folk i ortens vackra, färgrika drägter. Under
afsjungandet af en psalm tågade processionen ett hvarf
genom trädgårdens lummiga gångar och stannade slut-

ligen framför altaret, der alla utom presterna folio på
knä, under det messan varade.

Efter slutad ceremoni fingo syskonen sedän sitta
upp på hvar sin åsna, och den vänliga munken, som först
öppnat för dem, ledsagade dem ända ner tili hamnen.

Karl tyckte, att hän borde bjuda någon betalning
för maten ooh åsnorna, men munken afböjde det leende
och sade:



—■ Per gratiam Del! (För Guds barmlxertighet)
med hvilka ord munkame vanligen beledsaga den gäst-
frihet, de öfva mot alla främlingar.

Och efter ett lijertligt afsked vände munken till-
baka tili sitt kloster, drifvande framför sig de båda

åsnorna.
Det var ett stiligt äfventyr, du! sade Karl,

när de stego ombord på fartyget.
Alldeles soin i en gammal riddarroman, menade

Helmi förtjust.
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Llnien passeras
I Lissabon gingo de ombord på det portugisiska

skeppet „Nuestra Senhora“, en ståtlig tremastare, som

var destinerad tili Madeira och Buenos Ayres. De

stora ångfartyg, på hvilka de bittills gjort sin resa,
kade visserligen baft alla passagerareångbåtarnas be-
qvämligheter att erbjuda, men måbända verkade detta
i sin mån att göra sjöresan enformig. Den ena dagen
var lik den andra, i medvind som i motvind, ångma-
skinens ständiga stampande Ijöd natt och dag i deras
öron och hettan från ångpannorna spred sig i hytter
och salonger. Helt annorlunda kändes det att komma
ombord på ett segelfartyg. Här var allt lif och rö-
relse. An skulle segel sättas tili, än minskas, än
brassas tili vändning, allt efter vindens vexlingar. Kap-
tenen stod på halfdäck och kommenderade, ooh ma-
troserna skyndade fram och tillbaka på däcket, eller
äntrade, viga som ekorrar, upp i vanterna.
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Det roade syskonen obeskrifligt att deltaga i en

del lättare- arbeten ombord. De blefvo derunder syn-
nerligt goda yänner med båtsmannen. en gammal, vä-
derbiten sjöman, engelsman tili nation. När hän hade
nattvakten, sutto de alltid uppe på däck ooh språkade
med honom.

Deras yänskap daterade sig från första dagen, de
voro under segel.

Det var på eftermiddagen, då ankaret under sjö-
männens vemodiga sång lyftes i Lissabons hamn. En
mängd båtar, fylda med matrosernas anhöriga och

vänner, omgåfvo fartyget, och helsningar och afskeds-
yiftningar utbyttes ömsesidig. Alla ombord hade någon
att byta en vänlig nick ooh vinkning med, utom den
gamle båtsmannen. Hän stod tyst vid relingen och
blickade sorgsen ned i vattnet. Detta kunde ej undgå
att fästa syskonens uppmärksamhet, och de nndrade
öfver, hvad som kunde ligga så tungt på hans sinne.

Skola vi gå och tala med honom? sade Karl.
De närmade sig båda den gamle sjomannen.

Ki har ingen, som tar afsked af er, sade Karl
tili honom på engelska.

Nej unge herre, ingen, syarade mannen.
Erä anhöriga aro säkert långt borta i England,

tillade då Helini.
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Jag har alls inga svarade sj omannen, ooh hans
ögon hvilade länge med ett egendomligt uttryck på
de båda syskonen.

Stackars gamle man! sade Helmi på svenska,
men sj omannen måtte hafva läst hennes vänliga del-
tagande i hennes ansigte, ty hän sade med ett varmt,
trohjertadt tonfall;

Thank yön, miss!
Ensamma i verlden, långt skilda från sitt

barndomshem ooh sin far, voro äfven de båda sysko-
nen, ooh det var en egendomligt rörande grupp de tre
bildade midt i vimlet omkring dem, der ingen tycktes
ens märkä att de funnos tili.

Men det var ej tid att stå ooh fundera. Ankar-
kettingen skramlade mot däcket allt efter som den
nnder matrosernas sång halades in med det gnisslande
gångspelet, ooh snart lättades ankaret. Då Ijöd kap-
tenens kommandoord, seglen gjordes loss ooh fyldes
af vinden, ooh majestätiskt gled det stora fartyget ned
för floden, lemnande efter sig hela flottiljen af små-
båtar.

I solnedgången stodo Helmi ooh Karl på däcket
ooh sågo huru de sista konturerna af Europa små-
ningom försvunno vid horisonten. Det var som om
de med de sista bergen, hvilka blånande sjönko ned i
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Öster, skulle först riktigt sagt farväl åt hemmets verld
ooh allt, hvad de hittiUs värit vana att lefva tillsam-
mans med.

När de vände sig om, sågo de båtsmannen, Petter
var hans namn, stå ooh betrakta dem, under det hän
rökte djupa tag ur sin svartbrända kritpipa. Som de
ej hade någon lust att lägga sig, eller gå tili kojs,
som det hette på sjömansspråket, gingo de fram tili
honom för att språka en stund. De talade om sjö-
manslifvet ooh Petter visste mycket att förtälja om
dess mödor ooh faror. Ooh hur det var, hade hän
snart berättat dem hela sitt på vexlingar rika lif.

Som moder- ooh faderlös gosse hade hän gåtttill
sjös redan vid tolf års ålder ooh värit med om flere
hafverier ooh skeppsbrott. När hän blef man, köpte
hän sig sedän del i ett litet fartyg, som for på ka-
beljofiske tili Newfonndlands bankar. Det var ett
mödosamt yrke, sade hän, ooh ofta förstörde stormarna
våra redskap ooh garn. Men det lyckades mig dook
så väl, att jag snart blef ensam egare af skutan, lik-
vist tili en del på skuld. Men jag arbetade flitigt,
var bland de första på fisket ooh bland de sista, som
lemnade bankarna. Min hustru ooh minä två barn,
en flicka ooh en gosse, voro med. En vår, när vi
voro ute på fiske, råkade vi ut för en svår ooh lång-
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varig dimma, och plötsligen befunno vi oss inne mellan
isbergen. Yårt fartyg krossades ooh vi räddade oss
på ett isstycke, på hvilket vi drefvo omkring i fjorton
dagar, frusna och utsvultna, tili dess vi bärgades af
ett hvalfångarfartyg. Min stackars hustru och barnen
voro då så medtagna af de ntståndna lidandena, att
de mora kort afledo, och sedän dess har jagvärit all-
deles ensam i lifvet.

Hän tog fram en medaljong, bestående af en ame-
rikansk silfverdollar, hvars båda halfvor kunde skruf-
vas ifrån hvarandra, och som innehöll fotografier af
de aflidna, och visade dem åt sinä unga åhörare.

Då jag såg er båda, fortsatte hän, då de återlem-
nade medaljongen, kom jag ofrivilligt att tanka på
minä barn, som just voro i samma ålder, dåjagmiste
dem. Derför är det, som jag så offca stått och sett
på er, utan att kunna taga minä ögon från er.

Hän räckte en hand åt hvardera af dem. Utan
att kunna tala för rörelse, lade de sinä händer i hans,
och de vexlade alla tre ett trohjertadt handslag. Den
vänskap den gamle sj omannen sålunda erbjöd dem,
blef hän äfven sedän i tillfälle att visa i hand ling.

Efter något mer än en veckas segiing kommo de
tili fartygets första bestämmelseort, Madeira. Så snart
ankaret fälts på rädden, blef det lif och rörelse på
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sbeppet. En mängd egendomligt byggda båtar bommo
nemligen fartyget tili mötes, och säljare, utbjudande
Madeiras alla alster, sbocbade sig ombord ocb gjorde
bastigt däcbet nastan omöjligt att passera.

Sysbonen följde med baptenen i land, der de sbulle
få stanna ett par dagar, hvilba de tänbte använda tili
att bese ön och dess bufvudstad Funchal.

Det var en rätt svår rodd tili busten, tynordost-
passaden blåste hårdt och sjön var hög. På halfva
vägen flyttade man öfver tili två öbåtar för att i dem
gå genom bränningen.

Öboarna sbötte landstigningen säbert och sbicb-
ligt, de vände båten rundt om med bogen utåt och
höllo den stadigt tili dess en stor våg bom. på hvars
bam de drefvö den i land med abtern främst. På
stranden voro rullar för att mottagabåten, och många
villiga händer voro färdiga att draga den uppför den
branta sluttningen, innan nasta våg bom. När de väl
voro i land, fingo de taga plats i en underlig vagn,
dragen af oxar, det enda slag af fordon, som man
träffar på ön. De långhornade, storögda, tåliga oxarna
släpade sedän, under det två barlar gingo framför, bä-
rande oljade tyger eller babtnsblad, som de lade under
medarna för att göra stenarna mer slippriga, vagnen

3
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eller rättare sagdt släden uppför en vacker, skuggig
gammal alle af plataner, som förde tili staden.

Det var första gången Helmi ocli Karl sågo en
riktigt sydländsk stad och de tyokte, att den var lika
vacker som underlig med sinä smala och. branta gator
och snöhvita hus, öfver hvilkas väggar doftande jasmi-
ner, rosor och präktiga skarlakansröda, gråa och gula
slingerväxter klängde i yppiga fes‘toner.

På Madeira vistas ständigt ett antal främlingar,
hvilka i öns härliga, varma och mildt fuktiga kiimat
söka bot för bröstsjukdomar och andra lidanden. Dessa
mottogo särdeles hjertligt de tmga resandena, hvilka
i deras sällskap fingo företaga utllykter tili flere punk-
ter af den natursköna ön.

Samma eftermiddag gjordes den första expeditio-
nen, några af sällskapet promenerande eller tili häst,
några i hängmattor, de senare burna af infödingar i
hvita skjortor och byxor samt sjömanshattar med
pråliga band och halsdukar.

Sedän den banade vägen tagit slut, nådde de på
ganska branta, stenlagda bergstigar, an uppstigande,
än nedstigande en by, der de hvilade på det skuggiga
torget, innan de klättrade uppför den långa brant, som

låg framför dem. Det var en förfärlig stigning och
ytterligt ansträngande, men den härliga utsigt, de hela
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tiden hade, gaf dem en rik belöning för deras mödor
ooh var isynnerhet storartad från den klipphöjd, der
de åter hvilade och intogo en måltid med en utsigt
utåt hafvet åt båda sidor, sådan som inga ord akulle
kuuna beskrifva.

Några få steg längre fram befunno de sig vid
kanten af en rak bergvägg, uppstigande lodrätt 2000
fot öfver hafvet.

Helmi, som alltid var djerf och oförvägen, kröp
trots de andra frantmrens rop och varningar raklång,
på magen tili branten af klippau, under det hon bad
Karl halla henne fast från fötterna. Den syn, som
utbredde sig för hennes ögon då hon stack hufvudet
öfver klippkanten, var öfverväldigande och obeskriflig.
Sedda från denna svindlande höjd sågo stora fiskar-
båtar på hafvet nedanför ut som flugor, och allting
annat syntes fönninskadt i samma proportion. Aldrig
hade hon sett något så skönt och aldrig känt sig så
svag och liten inför naturens oändliga majestät.

De kommo sedän tili en pittoresk bergsby, der de
mötte en procession med liket af ett litet barn, helt
ooh hållet insvept i hvita spetsar. De små vaxlika
händerna voro hopknäpta på bröstet och qvällsolen
lyste på barnets gyllene hår. Det bars på en liten bår
tili sin sista hviloplats af fyra barn, dess forna lek-
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kamrater. Det tycktes som om barnet endast sofvit
och sakta och ömt burits tili sin lilla bädd. Ingen
likkista eller annan symbol af döden spred sin hemsk-
bet öfver den rörande synen.

Från berget nedstego de en annan väg tili Fun-

chal ocli sista delen af färden skedde i ett slags små

slädar. I dessa slädar af korgarbete, fästa på medar

och skickligt styrda af två karlar, gledo de ned för
den branta, stenlagda kulien i svindlande fart. Att
rusa genom den balsamiska aftonluften, liksom ned

för en brant ut i hafvet, yar ett alldeles nytt, förtrol-
lande nöje. De kunde ofta icke se, hvart det bar, ocli
de trodde sig ibland närä att plnmsa i en väldig, mörk
afgrund. Stundom hängde vägen så fullständigt öfver
staden Funchal, att denna alldeles försvann ur sigte,

och under sig sågo de endast viken med de tin-
drande ljusen från de för ankar liggande fartygen.

Från Madeira styrdes kursen sedän i sydvest och
snart voro de inne i tropikernas och passadvindarnas
område. Det var en synnerligen angenäm segling.

Solnedgången var isynnerhet så härlig, att de al-

drig tröttnade att betrakta den. Någonting mer ly-
sande än hopandet af de fantastiskt formade skyarna
på en bakgrund af blandad purpur, orange, gult, grönt
och blått hade de ej kunnat tanka sig. Dessa solupp-
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gångars och solnedgångars skönhet förökade myoket
nöjet af deras resa; det var alltid något nytt för ögat,
någon ny ocli underbar effekt, hvarje qväll ooh. hvarje
morgon. Och nätteinä sedän! Huru sköna voro de
ej med sinä gnistrande stjernor på nastan svart grund.

De sutto mången natt på däck och betraktade
det högtidliga skådespelet. De talade då om sitt hein
der borta i norden, der det nu var vinter med snö
och bjellrors klang, och der man sriart skulle bereda
sig att hra julen. De talade om sin far, tili hvilken de
längtade att homma, ensamma som de voro i verlden.
Hur mycket skulle de ej ha att berätta honom om det
kara hemmet, om modren och hennes sjukdom, samt
om sin resa.

Tror du mamma ser oss nu, sade i ett sådant
ögonblick Helmi.

Ja, visst gör hon det, svarade Karl. Ser du
den der stora, klara stjernan derborta i norr, der vid
kanten af seglet. Jag satt just och tänkte, hur un-
derligt likt mammas blick dess sken är, så allvarligt
ooh vänligt och vackert. Tänk om mamma nu är der
och ser ner tili oss, som segla här i mörka natten på
det stora, vida hafvet!

De båda barnen betraktade länge den strålande
stjernan. De erforo en underbar kansia af frid och
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trygghet, liksom då de sora sraå efter slutad lek sutto
i sin moders knä och lutade sinä hufvuden raot hennes
bröst. Det var som om hemmets kärlek bredt sinä
bägnande vingar öfver de båda moderlösa.

Gång på gång möttes segelfartyg eller ångare
och då signalerade man åt hvarandra fartygens namn
ooh destinationsort. Stundom kommo fartygen så närä,
att ett sarntal kunde ega mm. Dessa samtal midt på
oceanen, sade Petter åt dem, aro stundom ganska nyt-
tiga, emedan man genom dem mängen gång erhåller
underrättelse om sådana fartyg, som saknats eller dröjt
för länge på resan, hvarför man blifvit orolig för
deras öde.

Yinden var temligen jemn och stadig, men stun-
dom steg en häftig by hoit plötsligt upp, och då gälde
det att fort få alla man tili väders för att beslå och
taga in segel med största möjliga hastighet. Oaktadt
alla segel voro bergade, låg skeppet dock ofta på sida,
så länge byarne varade, så våldsam var deras kraft.

När byn var öfver, lösgjordes seglen åter och i
den friska brisen sköt skeppet sin vanliga fart genom
vågorna.

Under det vackraste väder med tryckande hetta
passerades eqvatorn eller „linjen“ och efter urgammal
sed skulle de, som första gången voro med om denna
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tilldragelse döpas. Helmi ooh Karl voro de enda, med
hvilka detta var förhållandet, och som en duscli i
värmen skulle vara myoket uppfriskande, ville de ej
undandraga sig den något hårdhändta leken.

Efter slntad aftonmåltid sågo de från skansen
(så kallas det rum i fören, der matroserna bo) en öf-
verdådigt lustig procession komina upp på däck, före-
ställande Neptun med sitt följe af hafsgudar, utru-
stade med stora treuddiga spjut, väldiga snäokor, i
livilka de tntade af alla krafter, kronor af dref på
hufvudet samt drefgördlar kring de nakna midjorna.
Några skäggiga matroser hade draperat sig som hafs-
jungfrur. När processionen kom midskepps, tog gnbben
Neptun, som hade ett tili knäna hängande yfvigt
skägg af dref, plats på en tunna och höll ett tai,
hvari hän sade, att det kömmit tili hans kännedom,
att två menniskobarn från Finland, ett underligt björn-
land uppe vid nordpolen, funnos ombord, hvilka första
gången beträdde hans rikes allra heligaste, hvarför
hän enligt gammal sed nu ville helsa dem välkomna.

Helmi och Karl trädde då fram, och gnbben Nep-
tnn, åt hvilken en af hans hof langade en väldig pyts
med vatten, göt tili alla de närvarandes stora förlu-
stelse pytsen öfver deras hufvuden, så att de stodo
som i ett vattenfall.
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Syskonen tyckte att allt detta var ofantligtroligt,
ty de voro ju dagens lijeltar ooh. alla beundrade den
raskbet, med hvilken de underkastade sig det egen-
domliga dopet. Kaptenen gaf sedän manskapet en
grogg på man, ock matroserna tillbragte återstoden af
qyällen under glada sånger.

Senare på aftonen syntes en liaj simma i farfcygets
kölvatten. Ett stycke kött fästes på en väldig krok
ooh kastades ut. Det dröjde ej länge, innan hajen
sågs närma sig betet, simma några gånger omkring
det och sedän vända sig på rygg ocb sluka betet.
Som bekant, sitter bajens mun så långt under bufvu-
det, att den ej kan gripa sitt byte utan att vända sig
på rygg.

Ett kraftigt ryck på linan dref den skarpa kroken
djnpt i odjurets svalg, ocb nu började man bala bajen
ombord. Detta gick dock ej så lätt för sig. Det
vilda djuret gjorde tusende slingringar, dök djnpt ned,
piskade vattnet med sin starka stjert ocb spjernade
emot allt bvad det förmådde. Slutligen lick man
dock fisken ombord. Det var ett ståtligt djur, med
spräckligt skinn, och det skulle värit förenadt med
lifsfara att komma inom båll för dess stjert, med bvil-
ken det ursinnigt slog omkring sig. Slutligen gjorde
ett par välriktade yxbugg ända på dess lif.



Brand på pampas.
Det närmaste målet för resan var det vid La

Plata liodens mynning belägna Buenos Ayres, hufvud-
staden i Argentiuska republiken. De ankommo hit
utan vidare äfventyr och skulle dröja här ett par
veckor, under tlden „Nuestra Senhora“ lossade och
lastade.

Helini och Karl hade af fadren fått anvisning att
söka upp en engelsk köpman, mister Tom Smith, och
blefvo af honom och hans familj på det hjertligaste
emottagna. Mister Smith hade en dotter och en son,
Mary och Charles, i ungefär samrna ålder som de
sjelfva och med dem blefvo de snart goda vänner.
Det passade sig så bra, att syskonen Smith skulle föl-
jande dag fara tili familjens landtgärd, som var belä-
gen en dagsresa inåt landet, och de inbjödo Helmi
och Karl att göra dem sällskap, ett anbud som de
med nöje antogo.
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Derförinnan använde de tiden att med sinä nya
vänner bese den vackert bygda staden. Det var den
märkvärdigaste stad de hittills sett, tyckte de. Ga-
torna voro mycket backiga ocli mycket smutsiga.
Tunga, med flere par oxar förespända lastvagnar, ele-
ganta åkdon, dragna af eldiga hästar, i vida kappor
ocb breda hattar klädda män tili häst, flockar af in-
dianskor, bärande stora korgar på hufvudet, ocb indi-
aner med långt, svart hår ocb pipa i mun fyllde ga-
torna med det brokigaste virrvarr. Oaktadt gatorna
voro backiga, voro dock trottoarerna vid deras sidor
raka som linealer. Vid gathömen måste man derför
stiga ner längs stundom rätt branta trappor ocb så
upp igen på andra sidan tvärgatan. Den tjocka
smutsen gjorde emellertid, att man lätt kunde balka
utföre, ocb derför hade de promenerande stadiga käp-
par i händerna, nastan som om de värit alpvandrare.
Husen voro för det mesta bygda i en våning ocb
bade platta tak på hvilka invånarne sutto ooh njöto
aftonens svalka.

Ej blott de präktiga, med dyrbara varor fylda
butikemas fönster gingo ända ned tili gatan, utan
äfven boningshusen voro på samma sätt inrättade, så
att alla, som gingo på trottoaren, kunde se in i dem ocb
betrakta iunevåuarenas bemlif i de åt gatan belägna
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salongerna ooh förmaken. Med förvåning sågo Helmi
ooh Karl både äldre ooh yngre fruntimmer sitta i sinä
gungstolar ooh röka oigarrer. Mary upplyste då, att
det var afkomlingar från de i landet fordom inflyttade
spanjorerna; vi europeiska damer, sade lion, röka na-
turligtvis inte.

Se, hvad är det der för en, frågade Karl, då
de sågo en brokigt klädd, mörkbrun ryttare af reslig
växt, sittande på en ståtlig häst ooh med ett långt,
med ett brokigt band prydt spjut i handen.

Det är en gaucho, svarade Charles.
En gauoho? Hvad är det för något?
Det är en afkomling af spanska äfventyrare,

hvilka gifte sig med indianqvinnor. De äro ett un-
derligt folk, förakta stadsbon i grund ooh hans lif
inom hus, ooh föredraga att drifva omkring på de
vidsträckta grässlätterna, våra pampas, som ni vet.
De äro halfvilda herdar, från barndomen vana att sitta
på de vildaste hästar och slunga sin lasso. Någon
synnerlig aktning för andras egendom hafva de icke,
och att stjäla en häst anse de inte för något brott
och räkna inte häller så noga med ett menniskolif.
Att döda en menniska tycka gauchos inte vara en
stort större affär, än att döda en oxe.

Men lagen straffar väl sådant, menade Karl.
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—■ Det sker mycket säilän. Lagen har svårt, ja
omöjligt att liålla reda på dessa gauctios, hvilka bo
spridda här ocli der på de ändlösa grässlätterna, fria
som örnen och jaguaren, ocli lika vilda ocli obändiga,
svarade Charles.

Färden ut tili landtgården följande dag var ytterst
angenäm. De redo hvar sin eldiga springare och led-
sagades af tvenne tjenare tili häst. Efter några tim-
mars ridt voro de nte på den stora grässlätten eller
pampan. Så långt ögat nådde, utbredde sig grässlätten
jemn som ett haf, utan kullar ooh litan byar och går-
dar. Man var med ens försatt tili den sydamerikanska
vildmarken.

Är då hela landet en ödemark? utropade Karl
förvånad.

• Nej, ingalunda, svarade Charles. Marken här
är mycket fruktbar i dalsänkningama, och vi skola
snart få se präktiga landtgårdar med vidsträckta sä-

desfält ooh stora, betande hjordar.
Kidten öfver den med frodigt, högt gräs bevuxna

pampan var någonting så underbart, att Helmi och
Karl aldxig hade kunnat göra sig en föreställning
derom. Anblicken af det vidsträckta gräs- och blom-
sterfältet, som tyoktes hafva inga gränser, var stor-
artad, och äfver detta oändliga fält hvilade en högtid-
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lig stillhet, som blott nu och då afbröts af en okänd
fogels egendomliga läte. Då och då möttes väldiga
boskapshjordar, förda af herdar tili häst. De voro på
väg tili slagterierna i Buenos Ayres.

Ett litet stycke från vägen sågos några foglar
tungt flyga upp. Det var gamar som kalaserade på
något dödt djur, förmodligen en stnpad oxe. Dessa
obehagliga foglar förekomma i mängd på pampan,
npplyste Charles, och vädra efter döda djur. Om en
jägare ligger en natt på slätten, kan hän vara säker
på att om morgonen se flere gamar sitta på något

afstånd från honom. De tro att hän stupat af trött-
het och sitta der och vänta, att lian skall dö.

Mister Smiths landtgård var belägen i en frukt-
bar dalsänkning vid en i La Plata floden infallande
biflod. En timme före solnedgången kommo deresande
tili denna dal. Nu ombytte landskapet plötsligt sin
natur. Slätten var försvunnen och de befunno sig i
en skog af den yppigaste växtlighet. Skogens löf-
hvalf var så tätt, att himlen ofta ej kunde ses mellan
trädens kronor. Kring trädstammarna slingrade sig
krypväxter som frodiga guirlander, klängde ut på gre-
narna och hängde ned derifrån som fransar och festo-
ner. Öfverallt i träden flaxade och skreko papegojor
i lysande färger, röda, gröna och gula, med granna
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tofsar på hufvudet. Här och der klättrade en flock
apor högst uppe i trädkronorna, svängande sig från
gren tili gren. Brokiga hackspettar knackade på stam-
marna och. från sinä pungformiga, hängande bon tit-
tade härmfoglarne nyfiket på de resande, i det de lato
höra den mest lustiga konsert af allehanda ljud, soin

de hört klinga rundtomkring.
När solen gick ner och det hiet mörkt i skogen

de varma länderna hafva, som bekant, ingen skym-
ning hade de ännnblott tio minnters väg tili landtgår-
den. Det var väl att så var, sade Charles, ty det var
farligt att vara i skogen nattetid. Man var aldrig
säker för den vilda jaguaren, södra amerikas lejon.
På mången resande har den. då hän sorglöst ridit
fram under träden, kastat sig ned från en gren med
ett doft, genomträngande rytande.

Knapt hade hän sagt detta, innan ett långdraget
rytande ljud hördes i den tysta natten. Hästarne spet-
sade öronen och såväl Karl som Helmi sågo förskräckta
på sinä vänner.

Det der betyder ingenting, sade Charles; det
är ett slags häger, som ropar så der om qvällama. Det
låter hämskt nog, men det är ingenting mot jaguarens
rytande. Jag hörde det en gång; det var så att bio-
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det isades, ooh hästen stod och darrade under mig
som ett asplöf.

Yid mörkrets inbrott fiok skogen nytt lif. Från
alla kåll hördes de gälla pipen af bladsyrsorna, en
hvar sjungande på sin egen ton, nattfoglar fylde luf-
ten med klagande läten, från en art trädgrodor hör-
des liksom klara klocktoner och eldflugor flögo som
lysande gnistor öfverallt mellan löfven.

Slutligen var man framme och efter en lätt afton-
måltid gick man att njuta en välbehöflig hvila.

Här på landtegendomen tillbragtes några ange-
näma dagar. Man ströfvade omkring i de odlade
markerna, beundrande den tropiska växtlighetens yppig-
het, de praktfulla blommoma, de höga paimenia, de
pelarlika kaktusväxterna o. s. v. När man efter sinä
ntfärder kom hem tili landtgården, sträckte man be-
haghgt ut sig i silkeshängmattor i skuggan af stora
solfjäderspalmer. Yärmen var mild, luften fyld af
vällnkter, himlen klarblå; öfverallt, hvart blicken
trängde, gungade blommor och frukter för vinden; i
träd och bnskar qvittrade foglarna, ooh på den med
utsökta blomsterrabatter prydda sandplanen framför
landtgårdens verande kastade en plaskande springbrunn
sin svala vattenstråle högt upp i luften. Det föreföll,
som hade man hamnat i ett jordiskt paradis.
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Det blef ernellertid småningom tid att återvända
tili staden, ocli en morgon tidigt lemnade de i gladt
traf landtgården. De hade ridit ett par timmar, då
Helmi plötsligen tyckte sig kanna en stark röklukt,
som af brändt gräs ooh svedd jord.

—• Hvad kan det vara? frågade hon. Eller brän-
ner man kanske sved?

Det är nog en pampasbrand, svarade Charles
litet orolig. Låt oss rida upp dit på den der kulien,
så får vi se. Det händer mycket ofta att gräset på
pampan fattar eld genom herdamas oförsigtighet, ooh
då brinna stoi’a sträckor.

När de kommo upp på kulien, sågo de en stor-
artad syn. Långt ute på pampan sköto röda eldtun-
gor upp på en vidsträckt omkrets, ooh ofvanom hängde
i luften ett tungt rökmoln, som ett väldigt lock. Det
blåste svagt ooh elden utbredde sig derför temli-
gen långsamt. Eundt kring brandstället sväfvade
på något afstånd från elden flockar af gamar, livilka
gång efter annan slogo ned i gräset.

De passa på ödlor och ormar, hvilka fly undan
elden, sade Charles. En sådan här pampasbrand är

ett riktigt kalas för dem.
Hur länge brinner det så der? frågade Karl.
I llere dagar, svarade Charles.
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- Men om elden kommer ända lait?
Det gör den nog, och vi få genast bege oss i

väg, ty vinden ligger liität, sade Charles.
Är det också fara för landtgården? frågade

Helmi.
Nej, upplyste Charles, i det de redo ned för

kulien; elden skrider frarnåt så länge det terra pam-
pasgräset ger den näring, men när den kommer tili
en dal, hejdas den af fuktigheten. De saftiga växtema
kumia inte fatta eld, och branden upphör då. Derför
är det ingen fara med landtgårdarna här, hvilka alla
aro belägna i dalarna.

De lato hästarna gå i skarpt galopp, ty vinden öka-
des och elden spred sig med fart i det torra gräset.
Eöklukten blef allt starkare. Ekien närmade sig märk-
bart. Det gälde nu att komina undan. Lyckligtvis
voro hästarna goda och alla de unga skickliga ryttare.
Men oaktadt alla ansträngningar, vann elden tydligen
på dem. Hästarna bjödo tili sitt bästa. De glänste
af svett, och hvitt skum samlade sig kring betslen och
på länderna. Sedän började luften kannas het och
röken, soin drefs frarnåt af vinden, började besvära.
Då sågs liksoin gröna buskar sticka upp bland gräset
ett stycke framför dem. Det var trädtopparna i när-

maste dalsänkning. Annu några minuter och de voro
4
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inne i den skyddande skogen. De lato im kastama
gå fot för fot ooh insöpo med välbekag den svala,
balsamiska skogsluften. Efter ännu en kalf timmes

ridt kommo de tili ett landtligt värdskus, der en god
middag med de skönaste sydfrukter som dessert ock
efter middagen en siesta i gungande kängmattor bjöd
dem en välkommen godtgörelse för den ansträngande
kappridt, de värit tvungna att ställa tili med pampas-
brandens rök ock lågor.

litan några vidare äfventyr ock vid det gladaste
lynne ankommo de sedän på aftonen tili Buenos Ayres.

De dagar, som återstodo tili fartygets afresa, för-
flöto kastigt i mister Smitks älskvärda familj, ock en
morgon lyftes åter ankaret ock syskonen befunno
sig igen på det svallande kafvet.

Kosan stäldes nu åt söder ock efter en af oaf-
bruten medvind gynnad seglats styrde „Nuestra Sen-
kora“ in i Magkellans sund. Man kade nu från den
tropiska sommaren kömmit tili ett kalit kiimat. Yid
inseglingen i sundet kaglade det, ock landet var köljdt
i dimma; men sedän lättade dimman upp. På båda

sidor om sundet såg man då köga, klippiga fjäll resa
sig ock framför kusterna utbredde sig kela fält af kala,
spetsiga klippor, liknande vårdarna på en kyrkogård,
öfver kvilka vågorna ständigt skummande bröto sig.
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Landet var kait; endasfc här och der sågs ett enstaka,
i kampen mot stormarna förkrympt träd. Himlenvar
betäckt med tjooka, svarta moln, hvilka tyektes med
sin tyngd liksom vilja bringa det högt svallande haf-
vet tili ro. Längst upp voro fjälltopparna täckta med
skimrande is och snö, och längs bergväggarna glitt-
rade här och der ett skummande vattenfall. Inne i
hafsvikarna växte vid stränderna saftigt gröna bnskar,
erbjudande den enda ljusa anblicken i denna dystra
ödslighet.

Nastan vid midten af det långa sundet sågo de
den lilla staden Punta Arenas. Några flyktingar Kade
något årtionde förut här upptäckt guld i en flodbädd,
och då folk af denna anledningflyttade hit, uppstod den
lilla staden. Det var angenämt att midt i ödemarken
se den lilla, fattiga stadens grönmålade hus, hvilka
med sinä grå halmtak stodo vid breda, snygga gator.

Hela denna färd genom Maghellans sund hörde
tili det egendomligaste Helmi och Karl upplefvat un-

der sin resa. Naturen var så jättelikt storartad, men
tillika så ödslig, att de nastan tyckte sig sora försatta
tili en annan, fjärran planet, helt olika den leende,
vackra jord, de hittills hade bebott.

En dag när de voro närä det ogästvänliga Elds-
landets kust, kom en båt med några petscheräer, eller



eldsländare, tili fartyget. De hade ett frånstötande,
djuriskt utseende. Pannan var låg, kindknotoma breda
ooh framstående. ansigtet nastan fyrkantigt, liåret svart

ocli stripigt. De voro klädda i liudar ooli beväpnade
med båge ocb pilar. I deras båt såg man musslor,
fiskar och döda råttor; det var deras födoämnen.

Slutligen började sundet vidga sig och efter ännu

ett par dagars segling styrde „Nuestra Senhora 11 med
fylda, hvita segel som en stolt svan ut på Stilla haf-
vets omätliga vattenspegel.
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Skeppsbrottet.
Himmelen liknade ett genomskinligt hvalf af det

renaste blå, undantagandes längs södra korizonten, der
man kmide varsna ett lätt draperi af ljusa skyar,
kvilka aldrig bytte hvarken form eller färg. Stilla
kafvets långa, afmätta vågsvall koni ruUan.de framåt,
med ytan lätt krusad af små vågor, som glittrade i
solskenet. Då ooh då sågs en svärm flygfiskar, upp-
skrämda ur vattnet, under fartygets bog koppa npp i
luften, för att i nasta ögonblick likt ett silfverregn
nedfalla i sjön.

Långt bort kunde man varseblifva hvalfiskens
kögt uppskjutande vattenstråle. Tid efter annan syn-
tes en oformlig, väldig bläokfisk flyta på hafsytan,
för att vid skeppets annalkande långsamt nedsjunka i
det blå vattnet ock försvinna nr sigte. Men det mest
utmärkande draget i detta skådespel var den nastan
oafbrutna tystnad, som rådde. Knappt ett ljud för-

utom vattnets sqvalpning mot förstäfven.
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Då syntes en dag oräkneliga sjöfoglar, hvilka,
skriande ooh sviugande i spiralformiga kretsar, följde
med skeppet och emellanåt slogo ner på stag och rår.
Den sjöröfvarlika gynnaren fregattfogeln, med sin
blodröda näbb och sinä kolsvarfca vingar, sågs äfven
komma sväfvande omkring fartyget i allt trängre och
trängre kretsar, hvarefter den åter seglade upp i luf-
ten och försvann ur sigte. Snart varsnades äfven andra
tecken att man var i grannskapet af land, och det
dröjde icke länge, innan det glada budskapet om, att
det var i sigte, hördes ofvanifrån, afgifvet med
denna egendomliga ljudföriängning, soin en sjöman så
mycket älskar; „Land åhooj!“

Kaptenen, som i detsamma ifrånkajutan kom upp-
springande på däck, skrek högt på sin kikare, och
styrmannen prejade i ännu högre ton märsgasten med
ett dånande „hvartåt“? Den svarta kocken stack upp
sitt hufvud ur kabyssen och skeppshunden sprang upp
och skälde ursinnigt. Land åhooj! Ja, der låg det. En
knappt märkbar blå, bruten linie, som antydde den
djerfva konturen af ön Nukahivas, en af Marqvesas
öarna, skyhöga berg.

Under det fartyget efter ännu ett par timmars
segling långsamt gled in i en vik, sköto talrika kano-
ter ut från de kringliggande stränderna, och man be-
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fami sig snart midt uti en flottiij af dylika, hvilkas
nakna besättningar täflade om att komma om bord
och under dessa sinä fruktlösa försök skuffade och
trängde hvarandra.

Spridda här och der bland kanoterna sågos klun-
gor af kokosnötter flytande tätt tillsammans i cirkel-
kelformiga grupper, hvilka höjde och sänkte sig med
hvarje våg och närmade sig fartyget. I midten deraf
syntes någonting, som såg ut som en blankpolerad
kokosnöt, men dansade och snodde omkring ibland de
öfriga på det mest sällsamma sätt och snart visade
sig vara ingenting annat än hufvudet af en öbo, hvil-
ken sålunda förde sin vara tili torgs. Kokosnötterna
voro allesammans hopfästade medelst de delvis ifrån
skalet afrifna och derpå hårdt hopknutna fibrerna. Med
hufvudet instucket niidt ibland dem, framdref deras
egare simmande sitt egendomliga halsband.

Från vattenbrynet höjde sig landet likfonnigt åt
alla sidor, med gröna och långsluttande backar, tills
det ifrån svagt vågformiga höjder och måttligt höga
kullar småningon öfvergick tili storartade och maje-
stätiska bergssträokor, hvilkas blåa linier begränsade
utsigten nmdt omkring. Den sköna anblick stranden
erbjöd förhöjdes ytterligare af djupa, grönskande da-
lar, hvilka sänkte sig ned tili densamma med nastan
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lika långa afstånd sins emellan. Utför hvar ocli en

af dessa små dalar ilot en klar ström, soin här ooh

der bildade ett smalt yattenfall.

Infödingarnes boningar, livilka voro uppförda af tili

ett slags korgarbete smakfullt sammanflätade gula bam-

burör ocli täckta med dvärgpalmens långa, afsmal-
nande blad, lågo oregelbundet kringspridda långs med
dessa dalar, under kokospalmeriias skuggrika kronor.

Ön bebos af många särskilda vilda folkstammar,
hvilka, eburu de tala med hvarandra beslägtade dia-
lekter af ett gemensamt språk, samt hafva samma

seder ocli religion, likväl ifrån nrminnes tider hafva
fört ärftliga fejder med hvarandra. De mellanliggande
bergen, hvilka uppstiga ifrån sexhundra tili tusen me-

ter öfver hafsytan, begränsa hvart och ett af de jord-
områden, som tillhöra dessa liendtliga stammar, hvilka

aldrig öfverstiga dem annars än då de aro ute på

krigs- eller plundringståg.
Sedän man intagit vatten och tillhandlat sig frukt

ooh grönsaker af infödingarna, lyftes åter ankar och
färden fortsattes. Men vinden var knapp och man
kom ej på första dygnet långt förbi ön.

Då sågs kaptenen en afton orolig blicka mot ho-
rizonten. Himlen hade i vester, ifrån att vara klar
och blå, antagit ett egendomligt brandgult utseende
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och smala, blodröda strimmor lyste dunkeit kring
den nedgående solen, hvilken glödande som ett stort
eldklot sjönk i vågorna.

—Yi få storm i natt, sade kaptenen. Alla man
att refva.

Alla man att refva! upprepade besättningen,
och ilade uppför vanterna.

Knappt voro seglen beslagna, Innan en af dessa
förfärliga stormar bröt lös, som aro så vanliga i tro-
pikerna. På andra dagen sprang fartyget läck, och
halfva besättningen fick tarvis arbeta vid pumparna.

I tre dagar varade stormen och fartyget drefs
alldeles ur sin kosa. På tredje dagens afton kändes
en förfärlig stöt, och skeppet lade sig på sidan. Sedän
följde stöt på stöt, för hvarje gång fartyget höjdes
ooh sänktes af vågorna. Man hade råkat på grund.

Det blef en förfärlig uppståndelse ombord. Ma-
troserna gåfvo ej mer akt på några order, utan rusade
tili båtarna. Förgäfves stälde sig kaptenen i vägeu
med revolvern i hand, hotande att skjuta ned en hvar,
som ej lydde. Ingen brydde sig derom; ali disciplin
var upplöst och hvarken ord eller hotelser kunde förmå
folket att återgå tili ordningen.

Hvarje våg, som kom, spolade öfver däcket, på
hvilket det var omöjligt att hålla sig upprätt. Sönder^
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slitna tåg och trasade segel fladdrade i stormen och
allt löst på däck simmade omkring.

Helini ock Karl stodo vid stormasten, då olyckan
inträffade. De fattade hvarandras händer och höllo
med den andra armen sig fast i. masten, att de ej
skulle falla öfverbord vid fartygets svåra öfverhalnin-
gar. Bleka och förskräckta, men utan att förlora fatt-

ningen, blickade de på förstörelsen och villervallan,
beredda på det varsta.

I det samma började himlen klarna i vester och
man såg, att fartyget strandat några kabellängder från
en i hafvet utskjutande klippig udde. Det återstod
intet annat an att så fort som möjligt lemna skeppet.
Båtarna sattes ut och besättningen fördelade sig i dem.
Petter fiok befälet öfver den minsta båten, i hvilken
Helmi och Karl äfven fingo plats. Helmi hade, för
att vara mera fri i sinä rörelser, klädt sig i sin brors
kläder, och liknade fullkomligt en sjömansgosse. På
Petters uppmaning lindade hon nu den på bottnen af
båten liggande båtflaggan kring lifvet, hvilket väl be-
höfdes i den kalla blåsten.

Besättningarna på båtarna hade fullt upp att göra,
sä att de ej kunde ge akt på hvarandras öde. De
större båtarna, hvilka bättre motstodo vågorna, styrde
längre bort för att söka en såkrare landningsplats,



59

men Petter höll sin rätt på udden, emedan den hvarje
ögonblick var i fara att stjeipäs af vågorna. Här var
intet annat att göra än att med ögonskenlig lifsfara
försöka komma genom bränningen. Då fattades båten
af en väldig våg, lyftes npp lätt som en spån och
yräktes öfver bränningen samt kastades af nasta våg
npp mot stranden, för att med det återströmmande
vattnet sedän dragas tillbaka i liafvet igen.

Då båten lag bland det fräsande skummet liksom
inkltand mollan tvenne klippor, kände sig Helmi och
Karl af en stark hand lyfta i land på klipporna,
hvilka hindrade dem att ryckas tillbaka af den åter-
rullande vågen.

Der lågo de länge bedöfvade af fallet, och då de
åter kommo tili medvetande, syntes båten ej mera, ej
heller sågo de tili någon af dess besättning. De hade
sannolikt alla funnit sin död i vågorna.

I rätta ögonblicket hade Petters kraftiga arm
lyft dem ur båten, eljes skulle också de nu hafva
värit hafvets byte.

En förfärlig kansia af öfvergifvenhet lade sig öfver
deras sinnen. Det för deras ålder onaturliga mod, de
hittills visat, öfvergaf dem nu. De intogos af en
grän«lös förtviflan och greto så att deras hjertan ville
brista.
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Så fort de något kemtat sig, klättrade de högre
upp på den klippiga stranden tili dess de befunno sig
fullkomligt i säkerhet på det torra.

Solen var i nedgående, ooh efter några ögonbliok
skulle det bli alldeles mörkt. Det var derför hög tid
att söka upp en skyddad plats tili natten.

De funno snart en sadan mellan tvenne klippblock,
livilka bildade en trång, men torr grotta, i kvilken de
kröpo in.

Det var en obygglig natt. Stormen fortfor och
regnet öste ned. Tätä blixtar genombröto då ocli då
med sitt kemska blålivita sken mörkret, sorti sedän
syntes blott så mycket svartare. Yåta in på kroppen,
skälfde de af köld ooh fruktan, och på sömn var ej
att tanka. Bränningens dån hördes som en ständigt
mullrande åska genom stormen, ocli i det upprörda
tillstånd, hvari de befanno sig, tyckte de sig gång på
gång i dånet höra kanonskott ocli nödrop. Om de
ändå, suckade de i sin förtviflan, fått stanna qvar i
kemmet, eller redan vore framme kos sin far. Ock
kuru skulle kan ej sorja, då kan fick underrättelse om
skeppsbrottet!

Kort före soluppgången saktades vädret. Ett frid-
fullt lugn började råda, och luften blef åter värin. De
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uttröttade barnen folio nu i en tung, dvallik sömn,
efter att hafva svept öfver sig flaggan.

Karl vaknade först. Solen stod högt på lumien,
men hän ville ej väcka systern, som ännu låg djupt
insomnad.

Hän smog sig försigtigt ut från grottan. Hän
märkte då, att hau skadat sitt ena ben, ty det gjorde
ondt deri när lian gick. Hafvet gick ännu i dynin-
gar, men vinden hade vändt sig ooh af fartyget ooh
båtarna syntes ej ett spår.

Ät andra sidan sträckte sig den kala stranden ett
stycke upp och derefter vidtog en tropisk skog.

När hän sett sig en stund omkring, gick hän till-
baka tili grottan, satte sig på sanden och öfvertänkte
deras belägenhet. Yar ön bebodd, och om så var,
huru skulle de emottagas af infödingarna? Dessa tan-
kar sysselsatte honom, och huru lian än försökte fri-
göra sig från den dofva fruktan för framtiden, som
oemotståndligt trängde sig på honom, kände lian dook
sitt hjerta fyllas af oro.

Då påminte hän sig sin döende moders ord; alla
och allestädes, i lifyet och i döden, stå vi i Gluds hand.
Då återkommo hans mod ooh förtröstan, och lian fat-
tade det fasta beslut, att huru förtviflad hau än skulle
komma att kanna sig, dock aldrig låta sin syster märkä
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något, ntan ständigt visa henne ett gladt och tillits-
fullt ansigte.

Helmi vaknade nn och satte sig upp. Hon såg

förvånad omkring sig, ntan att i första ögonblicket
kuuna erinra sig, hvad som passerat.

Hvar är jag? frågade hon ännu halft i sömnen.

—På Eohinsons ö! svarade Karl mnntert. Nu
skall det bli äfventyr af!



Bland vlldarna.
Efter den utståndna förskräckelsen och mödorna

började de nu kanna törst och hunger. Det fans lyck-
ligtvis regnvatten nog i bergsskrefvorna, men hvari-
från akulle de få något att äta? På den kala stran-
den yäxte blott saltiga sjöväxter, och de musslor, soin

syntes här ocli der mellan stenarne, sågo föga aptitliga ut.
Det återstod för dem ingenting annat, än att be-

gifva sig inåt land, der de hoppades linna äthga fruk-
ter eller trälfa på några indianhyddor.

Men, sade Helmi vid detta förslag, om vil-
darna döda osa?

Det göra de nog inte, svarade Karl med en
öfvertygelse, som hän dock sjelf var långt ifrån att
hysa.

Hur kan du veta det? invände Helmi ängslig.
Dessa öar här i Söderhafvet besökas ofta af

fartyg, och infödingama aro vana att idka handel med
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de Irvitä. Helt säkert skola de vara hjelpsamma och
vänliga emot oss, om ej annat så i hopp om att er-
hålla belöning, då de oskadda återlemna oss tili första
skepp, som kommer tili deras ö.

Så låt oss då börja vår vandring. Jag är inte

rädd, och här kumia vi ju i alla fall inte stanna, om
vi inte vilja omkomma af hunger, sade Helmi då med
sitt vanliga uttryck af modig beslutsamhet.

De satte sig i rörelse, och nu först märkte Karl,
att hän vid skeppsbrottet måtte hafva fått en riktigt
duktig stöt mot sitt ben, ty det gjorde ondt, då hän

gick, och hade börjat svälla vid knäet.
Efter en stunds vandring kommo de tili skogen,

der de genast tyckte sig hima något som liknade en

gångstig. I en däld upphörde denna dock åter.

De blickade nu omkring sig, ovissa hvarthän de
skulle styra sinä steg. Slutligen beslöto de att intränga
i en närä intill stående lund ooh hade i denna afsigt
gått några steg frammåt, då Karl upptog en på mar-
ken liggande späd qvist af brödffuktträdet, som ännu

var alldeles grön och med den fina barken nyss afflådd.
Den var ännu slipprig af fuktighet och tycktes hafva
blifvit bortkastad för helt kort tid sedän. Detta var
ett säkert bevis att menniskor funuos i närheten.
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Ett stycke längre fram låg en liten knippa af
sauma slags qvistar, hopbundna med ett bastrep.
Kunde den bafva blifvit bortkastad af någon ensam
inföding, hvilken, skrämd vid deras åsyn, kade skyn-
dat att underrätta sinä landsmän.

Kort derpå yinkade Karl åt Helmi att stanna.
Se ditåt, sade lian sakta och pekade åt liöger

in i skogen.
Helmi såg i den anvisade riktningen ocli blef

varse en skymt af två gestalter, som tili en del dol-
des af det tätä löfverket, och hvilka stodo tätt intill
livarandra, alldeles orörliga. De måste förut ha var-
seblifvit de skeppsbrutna och dervid dragit sig tillbaka
i den tätaste skogen, för att nndgå deras uppmärk-
samhet.

Karl tog sin stora, kulörta sidennäsduk och hål-
lande den i ena handen, nuder det hän med den andra
afbröt en qvist från en af de närstående buskarna,
trängde hän och Helmi igenom skogssnåret och gingo
fram tili de darrande gestalterna, i det lian svängde
den afbrutna qvisten som ett fredstecken.

De voro en gosse och en flicka af en smärt och
behaglig växt, klädda i en bastgördel, från hvilken
rödbruna löf af brödfruktträdet nedhängde. Gossons
ena arm var lindad omkring Hickäns hals, som tili

5
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hälften doldes af hennes yppiga hårflätor, under det

lian med den andra hade fattat hennes båda händer,
och sålunda stodo de tillsamman, med hufvudena lu-

tade framåt, i det de sökte uppfånga det svaga but-
ler, Helmi och Karl gjorde under sitt framträngande.

Infödingarna lato dem homma sig så närä, att

Karl kunde kasta silkesduken öfver axlarna på dem, i

det hän försökte låta dem förstå, att den var deras.

De började då gå framåt ooh de båda syskonen
följde dem, tili dess de förra plötsligen uppgåfvo ett

underligt halloh, hvilket besvarades från urskogen

och i nasta ögonblick framträdde man på ett öppet

fält, vid hvars bortre ända låg en lång, låg hydda,
framför hvilken stodo några unga flickor. Dessa hade
icke förr varseblifvit de främmande, än de med förvir-
rade skrik flydde in i den angränsande småskogen.

Kågra miuuter derefter genljöd hela dalen af vilda

skrän, infödiiigarna kommo springande fram från alla

sidor, och Helmi och Karl voro snart helt och hållet

omringade af en tätt sammanpackad, nyfiken folkhop.
Tili slut framkommo de alla tili en rymlig och

vacker byggnad af bamburör, i hvilken syskonen ge-

nom tecken uppmanades att inträda och der de ned-
kastade sinä utmattade kroppar på mattorna, som be-

täckte golfvet. Inom ett ögonblick var den bräckliga
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byggmngen alldeles uppfyld af folk, under det de,
som icke kunde förskaffa sig inträde, betraktade främ-
lingarna genom dess glesa rörflätning.

Man hämtade åt de nttröttade barnen späda ko-
kosnötter, befriade ifrån sin yttre trådiga hylsa ooh
med skalen tili en del knäckta. De förde genast en
af dessa naturliga bägare tili sinä läppar och tömde i
ett ögonblick dess vederqvickande saft, den s. k. ko-
kosin]'ölken. Derpå framsattes en kalebass med poi-poi,
en rätt, som beredes af brödfruktträdets frukt ocli
liknar klister, samt är af en gnlaktig färg ooh något
syrlig tili smaken.

De betraktade den begärligt, men visste ej, hur
den sknlle förtäras. Slutligen doppade Karl sin hand
i den degiga massan och drog den tili infödingarnas
högljudda munterhet npp, betäckt med poi-poi, hvilket
i Janga tradar hängde vid hvarje finger. Det var så
segt, att då lian förde handen tili munnen, lyfte de
klibbiga trådarna npp kalebassen från mattorna, på
hvilka den hade blifvit stäld. Detta bevis på tafatthet
framkallade ett oemotståndligt skratt hos åskådarna.

Deras munterhet hade icke saktat sig, då en in-
föding tecknade åt syskonen att se, hur hän bar sig åt,
hvarpå hän doppade högra handens pekfinger i skålen
ooh sedän med en snabb, konstmässig svängning drog
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upp fingret, betäckt med ett tjockt lager af poi-poi, hvil-
ket hän med en ny, egendomlig svängning hindrade
från att falla på golfvet, under det hän förde fingret
tili munnen, i hvilken lian instack det helt och hållet
för att derefter åter draga ut det, befriadt från dess
smetiga omhölje.

Men en utsvulten menniska bekymrar sig blott
om att tillfredsställa sin hunger, och de två syskonen
fortsatte derför att göra heder ät välfägnaden på sitt
otympliga sätt.

Efter en stund skingrades den omgifvande hopen
småningom och lemnade vid midnatstid främlingarna
ensamma qvar med hyddans invånare. Dessa försågo
dem nu med nya mattor att ligga på, och betäckte
dem med åtskilliga mjnka höljen af säftyg, samt lade

sig, sedän de släckt de brinnande blossen, ned bredvid
sinä gäster och folio snart i en djup sömn.

Många och stridiga tankar tyngde på Karls sinne
under de tysta timmar, som följde på de nämnda till-
dragelserna. Uttröttad af dagens mödor hade Helmi
lugnt insomnat bredvid honom, men smärtan i haus
ben var tillräckligt svår, att beröfva honom ali sömn.

Hvad skulle deras ödo blifva? Hittils hade vis-
serligen icke något våld tillfogats dem, ja, de hade

tili och med blifvit bemötta med välvilja och gästfri-
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het. Men hvilken tillit kunde man hysa tili de skif-
tande lidelser, som herska i en viides hjerta? Hans
ombytlighet och trolöshet hafva ju öfvergått tili ett
ordspråk. Vore det icke alltför möjligt, att öboarna
under detta vackra yttre sken dolde någon bedräglig
afsigt, och att det vänliga emottagandet endast var

hyckladt? Skulle de någonsin få återse sin far, som
snart skulle sorja dem som döda? Med hvilken styrka
trängde sig icke dessa tankar in i hans själ, under det
hän utan hvila vände sig på sin mattbädd.

Ur den genom dessa grubblerier framkallade öfver-
retningen sjönk hän fram emot morgonen i en orolig
slummer, ooh då hän med en sprittning vaknade upp
midt i en ryslig dröm, såg hän omkring sig de spa-
nande ansigtena af en mängd infödingar, hvilka stodo
lutade öfver honom och systern, som fortfarande låg
lugnt insomnad.

Hän såg derpå en underligt utstyrd krigare sanka
sin höga fjäderbuske under den låga ingången och
inträda i huset. Infödingarna betraktade denne med
den yttersta vördnad, och lemnade rum åt honom, så

snart hän nalkades. Tropikfågelns långa, präktiga,
svajande stjertpennor. tätt blandade med tuppens bro-
kiga fjädrar, voro ordnade i en ofantlig upprättstående
halfkrets på hans hufvud, under det deras nedre ändar
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voro fästa i en halfmåne af perlor, som omgaf pan-
nan. Omkring haisen bar hän here ofantliga halsband
af vildsvinsbetar. Genom de stora hålen i hans öron

voro stuckna två små hvalrosständer, med de framåt
vända ihåligheterna fullstoppade med nyplockade löf.
Hän var klädd i ett i tunga veck nedfallande, mörk-
färgadt tygstycke, ooh af knollrigt menniskohår be-
stående prydnader kring arm- ooh fotlederna fullbor-
dade hans drägt. I högra handen höll hän ett långt
spjut, ooh från gördeln hängde en rikt utsirad pipa
med skaft af ett smalt rör ooh prydd med små vimp-
lar af säftyg. En fullständig tatnering gjorde, att
hans kropp såg nt som en färgtryokt plansch.

Det var byns höfding, som kom för att tillför-
säkra de skeppsbrutne vänskap och gästfrihet, hvilket
allt skedde med åtbörder och tecken, då de ej förstodo
ett ord af hvarandras språk. Under detta samtal vak-
nade äfven Helmi.

Då höfdingen såg svullnaden i Karls ben, under-
sökte hän det och gaf genast tecken åt en gosse, som
skyndsamt sprang bort. Efter några minuter återkom
lian med en gammal öbo, hvilken var klädd i en lång,
från axlarne löst nedhängande grästygsmantel och höll
ett slags flätad solfjäder i sin hand. Det var stam-
mens läkare och trollkarl.



■> 71

Sedän hän betraktat det sjuka benet, vidtog hän
sin behandling, och började att nypa ooh bulta det på
ett sådant sätt, att Karl skrek högt af sinärta. Sedän
framtog hän några örter ur en påse och lade dem på
det sjnka stället. Derpå lindades benet i löfbindlar,
hvarmed behandlingen var fullbordad, ooh efter några
dagar var benet friskt.



En fest 1 byn.
De båda syskonen omhuldades på allt upptänkligt

sätt af infödingarna, livilka bygde åt dem en egen
hydda af rör med bäddar af mjuka säfmattor. De
togo dem för tvenne ynglingar ocb ingen anade. att
Helmi var en flicka.

Lifvet på ön var mycket angenämt. Klimatet var
det liärligaste ocb kokospalmer, bananer ocb brödfrukt-
träd funnos i ymnighet, isynnerbet de sistnämnda.
Prukten af detta träd liknar tili storlek ocb utseende
något en medelstor melon. När det temligen tuima
skalet blifvit borttaget, ser man en aptitlig glob af
bvitt kött, som belt ocb hållet kan ätas, med undan-
tag af ett litet kärnbus, bvilket med lättbet borttages.

Brödfrukten är emellertid alldeles otjenlig att äta,
innan den i en eller annan form blifvit underkastad
eldens inverkan.

Det enklaste sättet för dess tillredande är att
lägga ett antal nyss plockade frukter, medan de ännu
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aro gröna, bland askmörjan. Efter tio minuters för-
lopp svartnar det gröna skalet ooh sönderbrister, hvar-
vid det mjölkbvita innanmätet synes genom de upp-
komna sprickorna. Så snart frukten svalnat, affaller
skalet, ocli man bar då det mjnka, runda köttet i dess
renaste ocli angenämaste form. Det bar, sålunda till-
redt, en mild ocb behaglig smak.

En verklig delikatess blir den rostade brödfruk-
ten, om den blandas med den ur fint rifven kokosnöt-
massa pressade saften. Yanligen ställes dock bröd-
frukten att stå tili en deg, ocb formas tili ett slags kakor,
bvilka torkas ooh förvaras i jordhålor för att sedän
antingen gräddas i ugn eller med vatten tillredas tili
den grötlika rätten poi-poi. På många af Söderhafs-
öarna är brödfruktträdet det förnämsta vilkoret för
infödingarnas existens, ooh kunde brödfrukten icke
duga att förvaras för en längre tid, skulle infödin-
garna lätt blifva bragta tili hungersnöd; ty det bän-
der mången g&ng, att träden icke bära frukt, ocb vid
sådana tillfällen räkna öboarna bufvudsakligen på de
förråder, sora de hafva värit i stånd att samla ocb
lägga i förvar.

Polket var synnerligen vackert ocb af ett välvil-
ligt sinnelag. De unga flickorna bade för vana att
ständigt bära friska blomsterkran.sar i sitt bår, bvilket
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gaf dem ett egendomligt barnsligt utseende. Liksom
männen rökte de ett slags mild tobak ur konstigt ut-

skurna piphufvuden med långa rörskaft.
Något ansträngande arbete förekom ej bland dessa

öbor. Qvinnorna soin männen sysselsatte sig med att
fläta grästyg, hvilket de kunde tillverka i många yaokra

mönster, samt med att iståndsätta ooh underhålla sinä

redskap och hyddor.
Syskonen kade redan värit två veckor på ön, då

vid fnllmånens inträde en stor fest tillrustades. Då

samlade sig byns hela befolkning på en öppen plats
vid stranden, i en med rör inhägnad helig lund.

Tjogtals vildar skötte med kraft sinä stenstötar,
tillredande massor af poi-poi, medan andra åter hop-
samlade gröna brödfrukter och unga kokosnötter i de
omkringliggande skogsdungarna. Sedän allt var i ord-
ning för festen, ooh just då fullmånen höjde sin stora
gula skifva öfver det spegellugna hafvet, öfver hvil-

ket det göt en bred tlod af ljus, nedlades på ett slags
altare gröna brödfrukter i korgar af flätade kokos-

palmblad äfvensom knippor af mogna bananer, och
ett antal unge män slogo på klumpiga trummor, gjorda
af stora ihåliga trädstammar, hvilkas öfre öppningar
voro betäckta med hajskinn, medan stommame voro

utsirade med brokiga figurer och sinnebilder.
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Omkring tjugu gamla gubbar sutto med korslagda
ben på små pallar, som omgåfvo de ofantliga, i midten
af inhäguaden växande träden. De voro ett slags pre-
ster och nnderböllo en oafbruten entonig sång, hvil-
ken nastan belt och bållet öfverröstades af trummor-
nas dån. I högra handen böllo de af gräs fint sam-
manflätade solfjädrar med svart, konstrikt arbetadt
trähandtag, livilka voro i en beständig rörelse.

Kär månen gått upp, började alla de unga flic-
korna en fantastisk dans. Icke blott fötterna rörde
sig i takt, utan äfven deras armar, händer ooh fin-
grar. De svängde sinä mörka, olivfärgade gestal-
ter, böjde sinä lialsar, kastade sinä armar högt i
luften, och gledo, sväfvade och hvirflade omkring så
hastigt, att det nastan var omöjligt att följa dem med
ögonen.

För Helmi och Karl voro vid denna fest särskilda
sittplatser inrättade vid sidan af höfdingen, och de
unga fliokorna lade efter dansens slut på hans och de-
ras hufvuden kransar af hvita blommor, sådana de
sjelfva buro. Derpå steg höfdingen upp, omfamnade
syskonen och upprepade dervid flere gånger orden
„bani“-„bani“, hvilka ord, enligt hvad de hade lärt sig
förstå, betydde barn. Dervid utstötte alla de försam-
lade höga rop af bifall. '
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När de blifvit fria från den gamle höfdingens
omfamningar, sade Helini skratfcande:

Jag tror minsann, att hän upptar oss som sinä
egna barn.

Så ser det verkligen nt. Yi aro nu kmiglig
prins och prinsessa. Hvem skulle trott, att det skulle
komma att gå oss så väl i verlden, menade Karl.
Hvad tycker du, tillade lian leende, skola vi ej visa
vår glädje öfver den stora aran genom att dansa en
masurka i månskenet.

Det var Helmi med om och tili infödingarnas stora
hänryckning dansade de en ståtlig masurka med knä-
fall och fria fantasier, under det de sjelfva med öfver-
dådig glädtighet sjöngo takten och allt emellan klap-
pade i händerna.

Det var en egendomlig tafla, det hela skulle er-
bjudit en betraktare. Öfver det spegelblanka hafvet
och ön med dess yppiga palmskogar bredde natten
tyst och hemlighetsfull sin tindrande stjernhimmel, un-
der det den allt högre upp på himlen stigande månen
belyste nejden med sitt bleka ljus, som gjorde skug-
gorna mellan träden ännu djupare och tillsammans
med skenet från de kling festplatsen upptända eldarua
kastade en mystisk belysning på de båda dansande
barnen i deras sjömansdrägter ooh på de mörka, oliv-
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färgade infödingarna, hvilka, klappande i händerna
ocli utstötande höga jubelrop, sutto i en stor krets
oinkring dem.

När masurkan var slut, utförde byns krigare, be-
väpnade med sinä spjut, en vild krigsdans, än rusande
fram i fullt språng, än svängande spjuten öfver sinä
bufvuden, än åter hukande sig ned, liksom ville de
smyga sig öfver sin iiende.

Efter slutad fest tågade alla tillbaka tili byn med
höfdingen i spetsen ooh Helmi ooh Karl p& hvar sin
sida öin honom.

Under vistelsen på ön deltogo de i vildarnas sys-
selsättningar ooh visade sig dervid så läraktiga ooh
händiga, att de föreföllo de tili sitt förstånd outveck-
lad öboarna nästan som ett slags högre väsenden.
Isynnerhet hade de snart lärt sig att tillverka grästyg,
ooh Helmi hittade på att tili allas förtjusning knyta
ett slags spetsar af tina växtfiber, hvilka infödingarna
begagnade i stället för tråd. Med smala träpinnar
stickade hon åt höfdingen ett par väldiga röd- ooh
blårandiga strumpsockor af samma tråd, ooh denne,
som dittills aldrig sett en strumpa, gick mx ooh stolt-
serade i denna nya, af stammens alla krigare afun-
dade prydnad. Sedän stickade hon åt honom äfven
en dylik toppmössa, att begagna i hvardagslag, d. v.
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s. då hän ej bar Ml krigarskrud. Hän såg ytterligt
löjlig ut i denna utstyrsel ooh de hade innerligen ro-

ligfc åt honom, der hau med ett stycke grästyg kring
höfterna, ooh för öfrigt ingen annan klädnad än de

granna strumporna ooh nattmössan, gick omkring i
byn ooh lät beundra sig af sinä undersåtar.



Ett skepp
Emellertid började de längta bort från ön ooh från

vildama, hvilka oaktadt ali sin vänligliet föreföllo dem
frånstötande ocli vämjeliga, i synnerbet de flesta fnll-
vuxna, hvilka alla voro vanstälda genom tatueringen
och de ärr, denna ofta lemuat efter sig. De kände
behof att åter få vistas bland civiliserade menniskor,
hvilka hade airdra mål och andra intressen än det, att
endast vara tili ooh lefva som djuret i skogen.

De gingo flere gånger om dagen upp tili en kulle
och klättrade tnrvis ända tili toppen af en der växande
hög kokospalm för att speja ut öfver hafvet, om ej
något fartyg ändtligen skulle nalkas ön. Dag efter
dag förgick, utan att deras hopp gick i fullbordan, och
syntes ookså något segel långt borta i fjärran, fort-
satte det sin väg och försvann vid horisontein

Efter att deras hopp sålunda gång efter annan
gäckats, sågo de en dag tili sin obeskrifliga glädje ett
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fartyg nalkas ön ooh kasta ankar ett stycke från
strauden, hvarefter en båt sattes ut ooh började ro

mot land. De skyndade hem tili byn för att derifrån
springa ned tili Strandein Men infödingarna, livilka
äfven kade sett skeppet, kade sökt dem öfverallt, och
uppgåfvo nu yid deras åsyn liöga glädjerop. Höfdin-
gen sprang sjelf emot dem och gaf genast befallning
om deras instängande i hyddan, vid hvilken fyra kri-
gare stäldes tili bevakning. Deras böner, rop och för-

tviflan gagnade tili ingenting. Yildarna voro obevek-

liga, och de sågo nu tili sin fasa, att de voro fångar.
Fartyget dröjde blott några timmar för att förse

sig med friska frukter och vatten, och när båten åter-
vändt, lättade det ankaret och afseglade, utan att sy-
skonen haft något medel att gifva sin närvaro till-
känna för dess besättning. Med tårar af dyster för-
tvitlan sågo de genom hyddans glesa rörväggar skep-
pcts hvita segel allt mer försvinna, tili dess det blott
som en otydlig punkt syntes vid horisonten.

Skola vi då för alltid vara dömda att qvar-
stanna på denna ö?

Och vår stackars far, som inte kan tanka an-
nat, än att vi omkommit vid skeppsbrottet.

Lika gerna kunde vi hafva fått dö i hafvet
med de andra, som att lefva hela vårt lif bland dessa
själlösa vildar.
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Så klagade de under utbrottet af sin hejdlösa för-
tviflan.

Då sprang Karl slutligen liäftigt upp från säf-
mafctan, pä hvilken de suitit.

Det här duger inte, sade hau, ooh knöt hän-
dema i raseri. Yi måste Litta på en utväg att lura
de bofvama.

Om vi skulle kumia sätta upp en signal, så
att man kan se oss från fartyget, när ett sådant nasta
gång nalkas ön, funderade Helmi. Det gäller nu fram-
för allt att vara kloka ooh försigtiga ooh inte förlora
modet. Eljes komma vi aldrig härifrån.

Om vi skulle sätta upp flaggan i ett träd, före-
slog Karl.

Tror du, att de skola tillåta det?
Nej, tyvärr skola de väl inte göra det.
Men jag vet ett medel. Yi måste begagna

oss af deras vidskepelse ooh fruktan för allt, som före-
faller dem öfvernaturligt. Du vet, att om de en gång
tro, att ett föremäl på något sätt står i beskydd af
osynliga magter, anse de det vara „tabu“ eller så he-
ligt, att ingen vågar vidröra det, emedan deraf skulle
följa olycka ooh död för hela byn.

Ja, jag vet nog det; men hvarifrån skola vi
få ett sådant föremål?

6
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Vi kuuna ju göra något slags afgud och ställa
den upp vid ett träd, i hvilket vi sedän kissa flaggan,
t. ex. i kokospalmen på kulien. Men det måste se ut,
som om något trolleri vore med i spelet.

Sagdt ock gjordt. De funderade kit ock dit ock
kommo slutligen öfverens om en pian, kvarvid de
skulle kegagna sig af ali den kunskap de egde i fysiken,
för att sätta sin trolldom i respekt kos infödingarna.

De gjorde en kula af karts från ett slags gummi-
träd, som ymnigt växte på ön, ock de öfvertygade sig
genom försök, att kulan blef elektrisk genom att gnida
den mot Helmis sidennäsduk. Denna kula utskuro de
tili likket med ett dockkufvud. Yidare gjorde de tre
mindre kulor af painun ärg, så att en af dem var dub-
belt så stor som de båda andra, ock dessa tre kulor
kängde de med fina trådar på ändan af en böjd trä-
sticka, så att de kunde svänga fritt.

En afton då infödingarna voro samlade på den
fria platsen utanför kyddorna, trädde syskonen med
blomsterkransar på kufvudet kögtidligt i deras midt.
Helmi köli med i ögonen fallande vördnad det lilla
hartshufvudet i sin utsträckta hand, ock Kari bar på
samma sätt stickan med märgkulorna.

När de kommo fram tili höfdingen, kvilken lik-
som de öfriga vildarna med förvåning åsåg deras före-
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hafvande, fäste Karl stickan i marken och förklarade
med gester och några ord, som lian hunnit lära sig,
att den stora kulan förestälde höfdingen och de mindre
kulorna dem sjelfva. Helmi giok oinkring bland vil-
darne, lät dem noga betrakta hartshufyudet och upp-
repade dervid „tabu!“ „tabu!“

Hon gick slutligen fram tili stickan med kulorna,
stack handen, livari hon höll hartshufvudet, innanför
tröjan och gned det en stund mot sidenduken, som
hon höll gömd der. Här hon trodde att hartset var
tillräckligt elektriskt, tog hon åter fram handen och
närmade hartshufvudet tili den större kulan, som ge-
nast drogs af elektrioiteten tili hartset, för att efter
några ögonblick åter stötas bort, när den blifvit mät-
tää med elektricitet. Sedän visa de hon för de förvå-
nade vildarne, huru denna kula, hållen på ett litet af-
stånd från de två andra, drog dessa tili sig, för att
sedän åter stöta dem bort så att alla tre kulorna sväf-
vade fritt, balancerande hvarandra.

Yid denna syn sågo vildarne förskräckta på hvar-
andra och ropade: tabu! tabu!

Helmi förklarade nu så godt hon kunde, att harts-
hufvudet, som var tabu, visste att höfdingen tagit dem
tili sinä barn, men att hän värit elak mot dem då
lian stängt dem inne, när fartyget kom tili ön; det
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sågs deraf att de små märgbulorna stöttes bort af den
stora märgkulan.

Efter denna ceremoni begåfvo de sig på samma
sätt som de kömmit, tillbaka tili sin hydda, och vil-
darne gåfvo med vidskeplig frnktan rum för de för-
skräckliga trollredskapen. Vid första tillfälle, då de
voro obemärkta, klättrade Karl upp i kokospalmen på
kulien, i livars topp hän med snören af rottågor fäste
den vid en kort stång fastgjorda llaggan, som genast
med ett gladt, hoppingifvande tladdrande utbredde sig
för vinden. Vid palmens rot lade de sedän hartshuf-
vudet på en liten altarlik upphöjning ooh instucko
rundt kring trädet en krets af trästickor, på hvilkas
yttre sida de med en röd aaft ritat ett kors och från
hvilkas spetsar stora kulor af palmmärg nedhängde,
hvilka rörde sig vid minsta vindfläkt.

Såsom de hade uträknadt, visade vildarna, då de
sågo denna tillrustning, en med frnktan blandad vörd-
nad för den samma. De trodde att en ande bodde i
hartshufvudet och att Helmi kunde tala med den, om
hon lade hartshufvudet mot sitt hjerta. De mänga
märgkulorna trodde de hafva något afseende på dem
sjelfva och vågade derför knapt närma sig trollkret-
sen, för att ej rubba dem och derigenom draga någon
olyoka öfver sig.
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Helmi och Karl voro mycket nöjda med sitt på-
hitt, och Edison var visst mindre stolt, då hän upp-
fann det elektriska ljuset, än de voro öfver detta sätt
att i sin tjenst använda elektriciteten, denna den fruk-
tansvärda blixtens fredliga kusin.

De gingo tili hvila med hoppet om snar räddning
lekande för deras inbillning och de drömde hela nat-
ten om fartyg, som kommo styrande tili deras ö, ledda
af den högt i palmens topp svajande flaggan.



Nattligt öfverfall oeh llykt.

Den ö, på hvilken de hamuat, var Nukahiva, den
samma, vid hvilken deras fartyg kort före stormen
hade värit i land. Ön var, såsom redan tidigare är

skildradt, mycket stor, ooh den beboddes af fiere,
sinsemellan fiendtliga stammar, hvilkas områden begrän-
sades af de höga bergen. Under den tid af mer än

en månad, som syskonen hade värit hos vildarna, hade
emellertid inga fiendtliga sammanstötningar egt rum.

Men en natt, vidpass en vecka efter flaggans
uppsättande, väcktes de af ett förfärligt skrän. De
skyndade sig ut ur hyddan ooh sågo den största upp-
ståndelse råda i byn. Höfdingen samlade med höga
rop sinä krigare omkring sig, och en midt i byn upp-
tänd stor eld belyste med ett hemskt sken de fanta-
stiskt med hvitt och gult målade krigarena.

Byn hade blifvit öfverfallen och striden pågick
öfverallt i skogsbrynet, Höfdingen rusade, så fort de
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öfriga krigarena hunnit samla sig, med sitt folk emot
fienden på den hårdast ansatta punkten, pilar hveno
i luften ooh stridsrop Ijödo. Alit efter som försvaret
hann ordnas, omgafs byn på den anfallna sidan af väldiga
vakteldar, hvilka underhöllos af qvinnorna och barnen.

Helmi och Karl betraktade den hemska och egen-
domliga scenen. Spöklika gestalter skymtade fram
mollan eldarna, hållande långa med hårtofsar behängda
spjut i ena handen och en träsköld i den andra, än
rusande fram för att angripa någon bland buskarna
dold liende, än böjande sig undan en hvinande pii,
än smygande sig fram, nedhukade mot marken. Rök
och gnistor hvirflade högt öfver palmernas kronor ooh
eldens sprakande och flacldrande fylde luften med ett
underligt, brusande ljud. Barnen skreko af fruktan,
och en mängd ur sin nattliga hvila störda foglar flögo
med gälla klagande ljud omkring eldarna.

Då striden hade varat omkring en half timme,
märkte Helmi och Karl, under det de från kulien vid
kokospalmen ängsligt betraktade tumultet, en mörk ge-
stalt försigtigt smyga omkring. Gestalten, som kom
i riktning från hyddorna, såg sig omkring åt alla sidor,
under det den nalkades det ställe, der de voro. Af
fruktan att det var en fiendtlig krigare, drogo de sig
undan i skuggan af några buskar.
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Emellertid nalkades gestalten hastigt tili trädet
med flaggan och stannade orörlig då den kömmit dit,
samt tycktes speja omkriilg sig. De vågade knapt
andas, der de voro gömda endast några alnar ifrån
honom, utan att dock i mörkret kunna urskilja honom
annat än som en dnnkel skugga.

När gestalten nu gick omkring trädet, råkade den
träda ut ur de omgifvande buskarnas skugga och af-
tecknade sig mot natthimlen. De sågo då tili sin
stora öfverraskning och glädje, att det var Petter,
b&tsmannen.

Under giacla rop störtade de nu fram ur sitt göm-
ställe.

Gnd väre lofvad att jag ändå slutligen
fann er! utropade hän och tryckte deras händer;
men här är ingen tid att förlora. Nu gäller det att
skynda.

De aflägsnade sig nu alla tre skyndsamt och för-
sigtigt i riktning från de stridande och drogo sig ned
tili stranden. Der bemäktigade de sig en kanot och
rodde med tysta, men raska årtag tätt under land, så
att trädens skugga skyddade dem för upptäokt, mot
det fiendtliga området. Kort före daggryningen gingo
de i land, hvarefter de stjelpte kanoten och sköt den
sålunda ut i hafvet, der den af morgonvinden, som
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började blåsa upp, drefs tillbaka åt det håll, hvarifrån
de kömmit. Då det var sannolikt, att vildarna skulle
söka efter de försvunna barnen, skulle den stjelpta
kanoten leda dem tili den tro, att dessa vid sin flykt
omkommit i vågorna.

För att ej lemua några fotspår efter sig, fortsatte
de sin flykt i vattenbrynet och efter en timmes van-
dring kommo de tili de berg, hvilka utgjorde gränsen
för de båda indianbyarnas områden.

Här fans längst ute på en udde och dold af väl-
diga klippor en rymlig grotta, hvilken Petter hade
rikligt försett med födoämnen, samt med oklufna ko-
kosnöttskal, fylda med dricksvatten. Afven fans här
en kanot med åror.

Se så, nu aro vi i säkerhet! sade Petter för-
nöjd, då de alla tre lyckligt ooh väl voro inne i grot-
tan. Här skall ingen söka oss. För det första är

grottan svår att upptäoka och för det andra våga sig
infödingarna inte så närä de fiendtliga grannarnes om-
råde, i fall det inte är fråga om ett verkligt öfverfall.
Men nu skola vi framför allt få oss litet mat; det
behöfs nog efter den ansträngande flykten.

Hän satte fram på en flat stenhäll, hvilken fick
göra tjenst som bord, rostade brödfrukter, samt några

bananer och kokosnötter, hvilka sistnämndas klara,
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kyliga saft aldrig förr smakat så härligt och känts så
nppfriskande.

Huru kom det sig, att Petter lefde och kuru kunde
hän just i rätta ögonblioket framträda som syskonens
räddare? Vi skola låta honom sjelf heratta sinä äfventyr.

- När båten af den återsvaUande vågen drogs
ner i bränningen så lydde hans berättelse var
den nastan full med vatten, men hölls dock ännu upp-
rätt. En del af männen öste ut vattnet med sinä hat-
tar, under det de öfriga skötte årorna. Vi hade rakat
in i en stark hvirfvelström, som bildats mellan stran-
den och bränningarna och som gaf aliopp åt det af
stormen mot land jagade vattnet. Denna ström förde
oss med svindlande hastighet rundtom udden och se-
dän en lång sträcka längs kusten, hvarefter båten åter
vid en annan udde fördes ut tili hafs. Det gälde nu
endast att länsa undan för stormen. On gjorde här
en djup bugt, och vi drefvo mot dess långt borta
svagt synliga andra strand. Så fortgick det hela natten
ooh i daggryningen voro vi åter närä land. Stormen
hade saktat sig, och vi kunde lyckligen landstiga och
voro räddade. Efter en stund sågo vi rök uppstiga
bakom några klippor. Yi begåfvo oss dit och funno
tili vår glädje de öfriga kamraterna, hvilka alla äfven
blifvit räddade.
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Men denna glädje var för mig blandad med den
förfärligaste oro, genom ovissheten om ert öde. Da
båten af den väldiga vågen hade slungats upp på
stranden ooh ett ögonblick låg stilla vid tvenne klip-
por, innan vågen rullade tillbaka, lyfte jag er upp på
stenarne, ty jag kunde inte tanka annat, än att den i
nasta sekund skulle stjelpa eller krossas. Men då vi
nu alla voro räddade, skulle det ju värit bättre, om
ni fått stanna lios oss, då ookså ni nu hade värit i
säkerhet. Ekuru jag kandlade i god mening ooh med
en, som jag trodde oundviklig död för ögonen, gjorde
jag mig nu bittra förebråelser ooh kunde inte annat,
än anse mig vara ofsaken tili de olyckor, i hvilka ni må-
hända skulle råka.

Att genast återvända ooh uppsöka er, var inte att
tanka på. Sjön gick ännu hög efter stormen, och vi
hade under natten och mörkret drifvit så långt bort,
att det skulle värit omöjligt att återfinna det ställe,
der ni landsattes. Men jag gaf likväl inte hoppet för-
loradt ooh lofvade mig sjelf att försöka allt, för att upp-
söka och rädda er.

Efter några timmars hvila beslöt den skeppsbrutna
besättningeu att bryta upp och sjövägen uppnå öns
yttersta udde, för att der afvakta, att något fartyg
skulle passera förbi och upptaga dem. Som denna
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udde låg i motsatt riktning mot det håll, der ni be-
funno er, vägrade jag att följa med, oaktadt alla öf-
vertalningar och i trots af kaptenens nttryckliga be-

fallning. Yi voro inte mer ora skeppsbord och jag
ansåg mig inte längre vara skyldig att lyda honom,
så mycket mer som min pligt kallade mig åt an-

nat håll.

Nåväl, kaptenen lät mig göra som jag ville, och

vi skildes. Jag började vandra i riktning mot det
håll, der jag lemnade er, och följde ständigt kusten
åt. Jag har nnder minä många sjöresor ofta besökt
denna ö, som är en af Marqvesasöarne, och jag visste

att vildarna här i allmänhet aro fredliga, samt känner
äfven något litet deras språk.

Efter två dagars vandring kom jag tili en
by, der jag först blef mycket vänligt emottagen.
Men på andra dagen af min vistelse der insjuknade
höfdingens äldsta son, ooh man trodde då, att det var
jag, som hade förtrollat honom. Jag blef bevakad i
höfdingens hydda, och om den sjuke hade dött, så

akulle också mitt öde värit afgjordt. Efter två veokors
sjukdom tillfrisknade hän lyckligtvis. Då fördes jag
nnder bevakning af tio krigare tili gränsen af byns
område, der de lemnade mig med tillsägelse att aldrig
beträda deras mark. Jag kom nu efter flere dagars
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mödosam vandring ocli balfdöd af hunger tili en by,
der man åter höll mig fången, tili dess jag nnder ett
nattligt öfverfall blef i tillfälle att lijelpa infödingama
mot deras fiender ocb rädda liöfdingens lif genom att
med min knif sträcka tili marken en yilde, soin redan
satt sin fot på hans bröst ocli skulle genomborra bo-
nom med sitt, med en bvass hajtand försedda spjut.

Un bade jag enligt vildarnes sed rätt tili böfdin-
gens lif ocb tili allt, bvad som fans i byn. Jag be-
gagnade mig häraf för att sända ut spejare åt alla
håll för att taga reda på, om inte man någonstädes
sett tili er, men efter flere dagars väntan återkommo
de utskiokade utan att medföra några underrättelser.

Då bröt jag åter upp ocb koni slutligen tili denna
by. Min ankomst belsades med en stor fest, ty byns
läkare, som är trollkarl, bade förutsagt, att en bvit
man snart skulle yisa sig i byn ooh att de, så länge
ban var bos dem, skulle segra öfyer alla sinä fiender.
De yisade mig ali upptänklig ära ocb gåfvo mig en
hedersvakt af fyra fullt beväpnade krigare, byilka

följde mig öfver allt. Jag bade inte värit länge i
denna by, innan en dag en inföding kom springande
ocb bade att förkunna något, som satte bela byn i
den största uppståndelse. En rådplägning bölls, ocb
man kallade mig tili den samma. Der fick jag veta,
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att den nämnda infödingen hade seit ett stort skepp
uppe i skogen bredvid graimbyn ooh att det var detta,
som hade satt byn i sådan förskräckelse. Hans utsago
bekräftades sedän af några andra, hvilka genast blif-
vit sända upp tili berget, som utgjorde gränsen mel-
lan byames områden, för att beskåda undret. Man
ledsagade mig upp tili berget ooh jag såg derifrån en
flagga svaja från toppen af en kulle öfver den mel-
lanliggande palmskogen. Det var denna flagga, som
vildarne med sitt sätt att uttryoka sig i bilder, kallade
„ett skepp emedan de aldrig sett en flagga annor-
städes än på skeppen. Som jag flere gånger förut
värit här uppe och skådat omkring öfver nejden, men
aldrig förr sett flaggan, anade jag genast, att ni voro
qvar på ön och hade satt upp denna signal.

När jag koni tillbaka tili byn, förklarade jag för
rådsförsamlingen, att här förelåg en hotande trolldom,
som ovilkorligen skulle bringa ofärd öfver dem, derest
de inte kunde genom ett nattligt öfverfall bemägtiga
sig flaggan. Jag tog nu fram medalj ongen med min
aflidna hustrus och barnens porträtter, höll den för
mitt ora och sade:

—• Anden säger mig, att två hvita barn aro der-
borta och att om någon af er stam lyckas få se dem
utan att sjelf bli sedda, så kan inte blott faran afvär-
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jas, litan ni kumia också eröfra flaggan ooh derigenom
blifva oöfvervinneliga i hvarje strid.

Jag öppnade sedän i hemligbet medaljongen ocli
visade åt dem minä barns porträtter, hvilka de be-
traktade med häpnad ocb fruktan, hvilken än mer
ökades då jag åter obemärkt slöt medaljongen ocli de
blott sågo ett vanligt silfvermynt. De trodde att allt
detta var andens verk.

Nu utsändes tvenne spejare för att försöka få syn
på er ocb de återkommo på qvällen med det besked,
att de sett två bvita barn sitta under flaggan. Detta
styrkte deras tro om sanningen af min utsago äfven
rörande flaggans egenskaper.

När jag sålunda fått bekräftelse på min förmo-
dan, började jag minä tillrustningar. Jag sade, att
det var nödvändigt, att jag i tre dagar skulle få en-

sam ocb utan att man öfvervakade mig gå nt i sko-
gen ocb tillbedja anden. Jag upptäckte dervid denna
grotta ocb försåg den i bemligbet med lifsmedel, ocb
när allt var i ordning, förklarade jag, att tidpunkten
nu var inne för öfverfallet. Alit giok lyckligt, ocb
1111 gäller det att hålla oss dolda. Det är nem-
ligen mycket möjligt, att de anfallande blifvit tillbaka-
slagna, ocb om de få tag i oss, är vårt öde lätt att
förutse.



När lian slutat sin berättelse, tryckte de båda sy-
skonen nnder djup rörelse den gamle mannens händer
och tackade lionom för hans uppoffrande vänskap, som
bragt honom att för deras skull utsätta sig för så
många faror.

Jag tänkte på minä egna kara, som döden
ryckt ifrån mig, sade sjomannen ocb aftorkade, i det
ban vände sig bort, en tår, som trillade ned i hans
yfviga skägg.

96



Räddningen.

Pedan bade de i två veckor värit gömda i sin
båla, ocb ä.nnu bade intet fartyg synts tili. Lifsmed-
len började taga slut ocli det var svårt att anskaffa
nya sådana. Det enda, de kunde samla in, då någon
af dem vågade sig ut nr grottan, var från träden fallna
kokosnötter. Yatten fingo de deremot ymnigt från en,
ett stycke från grottan flytande bäck. Matportionerna
knappades alltså in tili det allra nödvändigaste.

Från sjelfva grottmynningen kunde man ej se

liafvet, rnen genom att stiga npp på en klippafsats
inne i grottan, bade man en fullständig fri utsigt öf-
ver de klippor, bvilka dolde grottans ingång. På denna
afsats höllo de turvis vakt från dagens första gryning
tili dess mörkret inbröt.

Af sin skjorta liade Petter gjort en stor Irvit
flagga, som lian bade fäst på en lång stång, dock så

att stången sköt fram ett godt stycke ofvanför flag-
7
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gan; denna skulle nemligen vara „på half stång“,
sade hän, tili tecken att nöd var på färde. Så snart

ett fartyg syntes nte på hafvet, skulle flaggstången
fästas i en klippremna ofvan grottan, der den stod
fullkomligt fritt, ooh lätt kunde upptäckas från sjön.

Då inträffade en svår olycka. Yistelsen i det

heta klimatet och ovanan vid den af endast frukter
bestående födan ådrog Karl en svår sjukdom. En mor-

gon låg hän i häftig feber och fömådde ej stiga upp.
Helini och Petter turade om att stå på utkik och

hålla vård om den sjuka. Mot qvällen tilltog febern
och fortfor sedän i tre dagar, hvarunder hän nastan
beständigt yrade. Än talade hän om skeppsbrott och
blodiga strider med vilda infödingar, hvilka kommo

för att döda hans syster och den kare gamle Petter,
men hvilka hän ensam förjagade. An såg hän hem-
met der långt borta i Österbotten, med dess välkända,
röda' byggning, dess blommande syrenhäckar och ön

med sin flaggstång. An åter tyckte hän sig vara vid
modrens graf och gret och klagade högt.

Det var en hjertslitande syn för den gamle sjö-
mannen. Djupt bedröfvad och med förgråtna ögon
satt Helmi nedböjd öfver brodren och baddade hans
hufvud med en i friskt vatten doppad duk. Hon
lyssnade med oro på hans andedrägt, höh hans hand
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i sin ooh räckte honom allt emellan kalit vatten nr en
kalebass.

På tredje dagens afton yrade hän vildare än förut
ooh de började redan frukta, att det var slutet som
nalkades. Petter lemnade sitt utkik och stod med
mössan mellan de hopknäpta händerna vid hans fötter,
under det hans blickar med ett nttryck af djup sorg
hvilade på den med febern kämpande gossens flam-
mande ansigte. Helini låg böjd mot brodrens hufvud-
gärd och snyftade.

Då blef den sjuke plötsligt lugnare. Hän yrade
nu om modrens död. Hän tyckte sig stå vid hennes
dödsbädd och upprepade hviskande hennes ord: alla
och allestädes, i lifvet ooh i döden, stå vi i Guds
hand! Ja, ja, jag hör det, moder! hviskade hän.

Derpå blef hän småningom stilla och somnade.
Krisen var öfverstånden. Febern hade fullständigt
försvunnit, puisen slog långsammare och andedrägten
var lugn och jemn. Hän sof ända tili långt in på
förmiddagen följande dag och var räddad.

Tack väre hans ungdom och hans från barndo-
men härdade kropp, återkommo krafterna hastigt och
en vecka derefter var hän fullkomligt återstäld.

Då Ijöd en dag från Helmi, som då råkade hafva
utkik, det glada ropet:
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Ett skepp! Ett skepp!
Karl och Petter rusade tili, ooh. man såg med af

glädje klappande hjertan ett stort tremastadt fartyg
för fulla segel glida fram förbi en ndde, elmru lång-
samt, ty yinden yar temligen svag.

Nn sattes flaggan upp på klippan och den lätta
duken ufbredde sig i sin fulla längd.

Skulle den ses från fartyget, eller skulle detta
fara förbi, lemnande de skeppsbrutne att omkomma
bär af hunger eller falla i de uppretade infödingar-
nas våld?

Majestätiskt som en jätteiik svan seglade skeppet
långsamt framåt, och intet tecken gaf vid kauden, att
man ombord kade observerat signalen.

Da sågs en hvit rök livirfla upp från akterdäck
och några ögonblick derpå rullade den dofva knallen
af en kanon öfver vågorna. Seglen brassades och far-
tyget vände upp mot vinden.

Man hade ombord varseblifvit signalen.
Nu gälde det att utan dröjsmål skjuta kanoten

på yattnet och lemna ön, innan vildarne, hvilka na-
turligtvis äfven sett skeppet ooh troligen äfven tlag-
gan, samt hört skottet, hunno ut med sinä kanoter
från den långa viken. De skeppsbrutne hade emellertid
godt försprång, ty byn låg längst inne i en djup vik.
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Petter ooh syskonen rodde af alla krafter, ooh den
lätta kanoten fiög öfver vågorna. Äfven från farty-
get sågs en båt lägga nt.

Men de skeppsbrutne hade ej hunnit långt, innan
de sågo en hei flottilj af vildar komma roende från

viken. När desse blefvo varse flyktingarna, uppgåfvo
de höga tjut ooh började sätta efter dem. Här gälde
det nu en kapprodd på lif ooh död.

Yildarnas kanoter, hvilka voro talrikt bemannade,
vunno på dem med hvarje årtag. Men matroserna,
hvilka sågo den ursinniga jagten, lade äfven ut alla
sinä krafter, ooh i samma mån som faran nalkades,

närmade sig ookså hjelpen.
Nu voro vildarna så närä, att de kunde begagna

sinä bågar, ooh en skur af pilar for hvinande öfver
båten. Ingen blef dock skadad, men en pii fastnade
med sin af ett utskuret benstycke bestående hulling
i Helmis rookärm. En ny svärm af pilar följde strax
derpå, men utan att träffa, ehuru flere pilar slogo
ned i vattnet tätt vid kanotens sidor.

Då hördes knallarna af några revolverskott; vild-
arna störtade sig hufvudstupa i vattnet ooh började
simma raot land, under det de ännu afsköto en ooh
annan pii, som dock ej nådde fram. Nu var ookså
slupen framme ooh matroserna upptogo flyktingarna,
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samt återvände derpå tili fartyget, der desse blefvo
mottagna med den största hjertligliet. De båda bar-
nen lingo bo i kaptenens kajuta ocb erhöllo nya klä-
der, då deras egna redan voro i det bedröfligaste akick.

Det var ej blott af en slump, fartyget hade nal-
kats ön. När Nuestra Senboras besättning npptogs
af ett förbiseglande skepp, underrättade kaptenen kon-
sulerna i närmaste hamnar om skeppsbrottet ooh att
en matros ooh sannolikt äfven tvenne bam voro vid
lif ooh vistades bland infödingarna på ön Nukahiva,
på det att de akulle anmoda de fartyg, hvilka akulle
komma att paasera i närheten af ön, att apana efter
dem. Det var på grund af denna uppmaning fartyget
nu, något afvikande från ain rätta kura, hade aeglat
omkring ön, och aändt en slup i land på flere atällen
för att höra efter de skeppabrutne, tili dess man slut-
ligen upptäokte den hvita, på half atång avajande sig-
nalen. Den af ayakonen i den andra byn uppaatta
flaggan hade man deremot ej aett tili. Den hade aan-
nolikt blåat ner, derest den ej af vildarne blifvit bort-
tagen. Äfven der hade en båt värit i land, men vild-
arna hade vid deaa åsyn dragit sig tillbaka tili sko-
garna. Måhända föreatälde de sig, att fartyget hade
kömmit för att hämnas de hvita barnen, hvilka de
trodde hafva omkommit.
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Helmi förvarade pilen, som lastuat i hennes ärm,
tili ett minne från deras vistelse på ön af ooh de fa-
ror ooh lidanden, de der fått utstå.



I andras tjenst.

Partyget yar destineradt tili Valparaiso i Chile,
på hvilken stad nu kursen sattes.

Yid skeppsbrottet kade såyäl Petters som sysko-
nens alla tillhörigheter gått förlorade ooli de befunno sig
fullkomligt utblottade på den främmande orten. Det
gälde sålunda att försöka taga sig fram på egen hand,
då man kom i land.

De sutto alla tre långa timmar tillsammans ock
uppgjorde planer för den närmaste framtiden, och det
beslöts, att man skulle stanna i Valparaiso tili dess fa-

dren åter hunnit sända respengar, eller man sjelf hunnit
genom arbete hopsamla den nödiga summan. Petter,
som förklarade att hän ej mer skulle lemua dem, innan
de kömmit tili målet för sin resa, skulle söka erhålla
arbete vid något af stadens skeppsyarf, och Helmi och
Karl skulle äfven söka erhålla något för dem lämpligt
arbete. Tanken att sålunda vara hänvisade tili egen
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kraft ooh företagsamhet lifvade deras mod, och med
godt hopp landstego de i den främmande staden dit de
utan vidare äfventyr snart välbehållna anlände.

Redan följande dag fick Petter arbete mot en hög
dagspenning, hvaraf hän dagligen kunde lägga af mer

än hälften, ooh genom kaptenens förmedling erhöll Karl
plats på ett handelskontor. Tyska konsuln, hvars fa-

milj bodde på en landtgård ett litet stycke utanför
staden och hvars fru var sjuklig, antog Helmi som

vårdarinna för de yngre barnen mot fritt uppehälle
och en liten lön. Nu skulle allt värit bra, om ej sysko-
nen sålunda värit tvugna att skiljas; ty Karl skulle
bo med Petter, men det var öfverenskommet, att hän
alla aftnar skulle komma och helsa på Helmi. Det var

väl en dugtig promenad, men Karl tyckte att ett så-
dant litet stycke väg betydde rakt ingenting.

Det gälde nu först att anskaffa åt Helmi frun-
timmerskläder, hvartill hon erhöll penningar af kon-
suln, och på aftonen gingo de sedän alla tre tili ett
klädstånd för att hjeipäs åt vid valet. Det kunde
naturligtvis ej blifva fråga om någon modern frun-
timmersklädning, utan man köpte en sådan drägt, som
begagnades af tjenstefliokorna i staden.

När allt var uppköpt, gick Helmi in i bodfruns
rum och efter några ögonblick stod en ung flicka
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dem ett knyte i hand skälmskt nigande på tröskeln.
Den lille matrosgossen var försvunnen, ooh man skulle

haft svårt att kanna igen honom i den leende bond-
flickan.

Karl, som redan nastan hade förgätit hur hon såg
ut i sin egenskap af syster, kunde ej afhålla sig från
ett hjertligt skratt, ooh gamle Petter skrapade sig bak
orat ooh sade leende:

Hvart har nu vår hnrtiga lilla vän tagit vägen.

De gingo nu alla tre tili fartyget för att taoka
kaptenen för hans hjelpsamhet. Den gamle sjöbussen
såg helt förvånad ut, då hän såg en ung flicka
komma ombord ooh käckt smälla hand med honom,
ooh hän lyfte smått förlägen på hatten.

Äfven hän hade så vaht sig att se Helmi klädd
som gosse, att hän ej genast märkte, att det var en

af hans från vildarna räddade unga vänner hän hade
för sig.

De skildes sedän med ett hjertligt farväl, ooh,

kaptenen gaf dem hvar sitt guldmynt att, som hän
sade, användas i nödens stund eller bevaras tili ett

minne af deras bekantskap. Under sådana vilkor
kunde de ej vägra att taga emot hans gåfva.

Emellertid blef det afton ooh Helmi for ut tili
konsulns landtgård. Här blef hon vänligt emottagen
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af alla. Familjen satt ien bersä i trädgården, nju-
tande af aftonluften ooh svalkan från en sorlande
springbrunn. Den bestod, utom af konsuln ocb hans
fru, af tvenne fullvuxna döttrar, bvilka hvilade i livar
sin bängmatta af ljusblått silke, samt en liten flicka
ocb gosse, bvilka sistnämnda skulle anförtros åt ben-
nes vård.

Hon fiok nu heratta ora sinä öden, ocb bennes
lifliga skildring af bemmet, resan, skeppsbrottet ocb
äfventyren på ön åbördes med spändaste intresse. Kon-
sulinaan kunde ej afhålla sig att då ocb då yttra ett
„stackars barn‘£

, „arma varelse“ eller något annat dy-
likt utrop af deltagande, de unga damerna ryste smått,
då bon talade om fångenskapen bos vildarna, ocb vid
skildringen af deras puts ocb trollerier tog konsuln
oigarren ur munnen ocb skrattade godt, under det de
öfriga instämde i munterheten.

Den turska tlickans rättframxna, käcka ocb red-
bara vasen vann bela familjens hjertan, ocb de små

barnen gåfvo sig ej tillfreds, innan de fingo klifva
upp i bennes famn.

Det var med ett ord, en angenäm afton för alla,
ocb Helmi tyckte att allt skulle hafva värit belt för-
träifligt, blott Karl ocb Petter bade värit med.



108 •<■•

Emellertid var det redan sängdags och sedän
qvällsvard var intagen, gick man tili hvila, hvarvid
Helmi fick sofva i samma mm, som barnen. Sedän
hon klädt af och tvättat dem, och lagt dem i deras
små sängar, satt hon ännu en lång stund vid fönstret
ooh såg på eldflugornas och de stora nattfjärlarnas
flygt, under det hennes tankar ilade tili barndomshem-
met, den väntande fadren, bror Karl och gamle Pet-
ter. Slutligen tog dock tröttheten öfverhand, och hon
klädde af sig, läste sin bön och gick tili hvila, för
första gången på länge ntan oro ooh bekymmer för
morgondagen.

Tidigt följande morgon var hon uppe, klädde bar-
nen och städade rummet, så att allt var i den full-
ständigaste ordning, när de andra blefvo synliga. I
huset funnos flere negrinnor som tjenarinnor, och när
en af dem skulle komma för att städa Helmis
rum, blef hon helt förvånad öfver, att detta redan
var gjordt.

När konsulinnan fick veta detta, sade hon åt Hel-
mi, att hon skulle betrakta sig såsom höraude tili fa-
miljen och att hon derför ej behöfde göra några gröfre
sysslor, hvilka voro öfverlemnade åt tjenstefolket.

Fru konsulinna, svarade Helmi, jag har från
barndomen gjort allt sådant sjelf, och jag skulle inte
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kumia om morgonen gå ut ur mitt rum, utan att
lemua det efter mig fullkomligt anygt och ordentligt.

- Om du tycker om det, så gör det gerna. Jag
ville endast befria dig från ett tungt och groft arbete,
sade kousulinnan.

Jag tackar hjertligt för konsulinnans godhet.
Men utan arbete skulle jag rakt förgås, och isyuner-
het känner jag mig helt illa tili mods, om jag iute
gjort fullkomligt klart för mig sjelf. Det skulle vara

riktigt pinsamt att veta, att andra få komma ooh ställa
i ordning, hvad jag ostädat. Jag tycker, att jag då
inte skulle kuuna hafva riktigt rent samvete.

Hvarför skulle man då ha tjenarinnor? inföll
Carmen, den äldre af döttrama skrattande.

Mamma sade alltid, att tjenarena funnos i ku-
set för att göra sådant, som man sjelf inte hade för-
måga eller tid att göra. När vi gingo i skolan i sta-
den, fick vår tjenstetlicka göra myoket, som vi, Karl
och jag, eljes gjorde sjelfva, för att vi skulle hinna
läsa våra lexor, sade Helmi.

Det är nog alldeles riktigt, medgaf konsuliu-
nan. Men här är tjenstefolket så billigt och man har
vanligen ett så stort antal tjenare, att de eljes mån-

gen gång skulle gå sysslolösa, om familjens medlem-
mar sjelfva skulle göra en del af sysslorna.
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Helmi ej blott fortsatte, som hon börjat, utan äf-
yen den yngre af flickorna, Inez, som från första ögon-
blicket fattat en varm vänskap för henne, började
följa hennes exempel. Genast då hon steg upp, bäd-
dade hon sjelf sin säng, klädde sig och kammade sitt
långa hår utan hjelp, under det hennes syster lät bi-
träda sig af en svart tjenarinna. När båda systrarna
voro i ordning, städade Inez rummet under det systern
redan låg och vaggade i sin hängmatta i trädgården.
Ahven under dagens lopp fann hon många saker. som

hon kunde göra och som dittills gjorts af tjenstefol-
ket. Detta arbete och den ständiga omtanke och på-
passlighet, det kräfde, omskapade inom kort hela hen-
nes väsende. I stället för att vara matt tili kroppen
och ofta tryckt af en kansia af ledsnad och tomhet,
blef hon spänstig och glad och munter tili siimes, och
när hon, trött af arbetet, för en stund sträckte ut sig
i sin hängmatta, var det med en förut fullkomligt
okänd känsla af välbehag.

Hvad det är skönt att kuuna arbeta och i det
minsta hjelpa sig sjelf, sade hon en dag tili Helmi.

Och så nyttigt det är sedän, vet du, svarade
hon. Hvart skulle vi kömmit, Karl och jag, om vi
inte fått lära oss det? Jo, vi skulle allt värit i en
vacker klämma.
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När Karl första dagens afton kom och helsade på
sin syster, skrefvo de gemensamt bref tili fadren, ty
pesten skulle gå följande dag. De berättade omständ-
ligt allt, hvad som hade händt dem under resan, samt
sade att lian ej skulle eroa sig för dem, emedan de nu

hade det bra och nog skulle reda sig. Så fort de för-
tjenat tillräckligt, skulle de fortsätta resan, hvilket de
hoppades skulle kanna ske rätt snart.

När Karl tog afsked för att gå tili staden, frå-
gade hau Helmi, som följde honom ett stycke på vä-

gen, om hon nu verkligen hade det bra der.
Jo, det kan du tro, svarade hon. Det är bara

två saker som jag inte tycker om, och den ena är att
jag måste vara skild från dig och Petter, och den an-
dra att jag måste hafva på mig den här obeqväma
kjolkostymen, som gör att man känner sig som knuten
in i en säck.



Tili Japan.
En söndag, då Karl var och hulsade på sin syster,

företogo alla de miga sig en promenad utåt lands-

bygden, följande loppet af en liten å. De hade med
sig mat för att äta sin middag ute i det gröna, och

Inez hade förbeliållit sig att få vara den, som bul-
lade upp.

Det var en angenäm vandring. Vädret var vac-
kert, luften mild och skuggan under träden sval. När
dalen öppnade sig, hade de åt ena sidan en vidsträckt
utsigt öfver Yalparaiso ooh hafvet, och åt andra sidan
sågo de Andernas snöhvita toppar glänsa mot den
klarblå himlen.

När det blef middag, slogo de läger under några
höga träd på en kiille. Eld gjordes upp, matförråden
togos fram och hängmattor spändes mellan träden.
På en öfver gräset utbredd snöhvit duk framsatte se-
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dan Inez de välsmakligaste rätter* ooh man intog sin
måltid under fröjd ocli gamman. Derefter hvilade
man sig ooh pratade, några utsträckta i hängmattorna,
andra sittande på marken.

Hvad detta land dock är skönt! Fins det nå-
got på hela jorden, som kan förliknas med det? utro-
pade Carmen, der hon sakta gungade i sin hängmatta
af blått silke.

Jo, Finland! svarade Helmi käckt.
Det inte blott kan jemföras, ntan det är myc-

ket vackrare ocli bättre, tillade Karl.
Finland? Björnlandet der nppe i norden? Det

vore då underligt. Men låt höra hvilka härhgheter
det bar att bjuda på, fortfor Carmen öfverlägset. Har
det guld och andra dyrbara metaller i sinä berg; har
det palmer och andra ädla fruktträd, hvilka ensamt
för sig kanna föda en hei familj; har det dessa här-
liga blommor och denna yppiga växtlighet; har det
dessa urskogar ooh dessa himmelshöga berg med snö
på hjessan; och har det denna angenäma, sköna värme?

Nej, sade Helmi, allt det der har Finland inte.
Men det har det som är bättre. Det har jern och
med jern kan man uträtta en hei mängd nyttiga saker,
som guldet inte duger tili; i stället för palmer har det
sinä präktiga furor, som våra fartyg hemta ända hit

8
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tili er och som ni beliöfver för att bygga edra skepp
och edra hus; det bar hvete, koru, hafra och råg, och

det är något som man blir frisk och stark af. Fins

det någonstädes i verlden så dugtiga arbetare, som i

Finland? Och hvad äro edra urskogar mot en milslång
tallin o hos oss. Ni skulle vandra i den höga ljungen
under de snsande träden, när det doftar så skönt af
barr och göken ropar i fjärran. Och vi ha varmt nog
under de långa, härliga sommardagarna. Men bar ni

sådana svala, ljusa sommamätter, som vi i Finland,
säg! Och bar ni vår härliga vinter med sinä mjuka,
hvita drifvor, sin bjellerklang, sinä kälkbackar och sin
präktiga skrinnskois ? Ni skulle bara vara med en

månskensqväll med 'tio grader köld och på skidor ila

som en hvirfvelvind nedför backarna. Yet ni, då kän-

ner man först att man lefver. Så friskt svallar blodet
och hvar sena spännes.

Ja, det kan allt bero på tycke och smak, vid-
höll Carmen; men den långa, mörka vintern måtte

dock vara någonting fasligt.
Då trifs man så bra hemma vid brasan eller

kring den tända lampan, svarade Helmi.
Carmen gaf tili ett sakta anskri och blef blek som

ett lärffc. Helmi följde riktningen af hennes skrämda
blick och såg en orm af det giftigaste slaget glida
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fram mot Inez, som låg utsträckt i gräset med hufvu-
det lutadt mot armen. Den var redan alldeles närä henne
ocli höjde just sitt hufvud för att rikta ett bett mot
hennes nacke.

Snabbt som blixten grep Helmi omien med tvenne
fingrar vid haisen tätt bakom hufvudet ooh slungade
den med en hastig rörelse långt bort bland buskarna,
såsom hon vid liknande tillfällen sett vildarna på Nu-
kahiva göra. Det hela var ett ögonblioks verk ooh
Inez hade ej ens en aning om den fara, hvari hon
sväfvat. Men hade ej Helmis rådighet och oförskräckt-
het värit, så hade ingenting kunnat frälsa henne från
en fasansfull död.

Jo, det är just ett hyggligt land det här, sade
Helmi, darrande af ångest öfver den fara, hvari Inez
hade sväfvat. Tacka vet jag Finland. Det är ändå
i alla afseenden det bästa land som flnnes.

Ja, det säger jag med, instämde Karl. Det
kan nog vara angenämt att resa omkring i verlden
och se olika länder och folk; men riktigt nöjd och
lycklig kommer jag aldrig att känna mig, innan jag
är herrana i Finland igen.

Inez, som nu först fick veta i hvilken dödsfara
hon hade sväfvat, slog sinä armar kring Helmis hals,
kysste henne och sade;
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Finland måste vara ett godt land, då det liar
så präktiga flickor som dn. Det skulle ingen annan

flieka i kela verlden göra efter, ock knapt nog någon

gosse keller.
Ormen kade med ens gjort slut på glädjen ock

det goda kumöret. Man samlade i kop sinä saker ock
begaf sig kein.

Att Helmi för sin raska kandling äfven af kon-
suknnan ock konsuli! öfverkopades med beundran ock
taoksägelser, beköfva vi ej tala om. Föräldrarna slöto
sitt från döden räddade barn kärleksfullt i sinä armar

ock tryokte äfven Helmi ock Karl tili sitt af glädje
klappande bröst. De förklarade, att Helmi från detta
ögonbkck ej mera var en tjenarinna i deras kus, ntan
en medlem af familjen, likasom också kennes bror.
De skickde efter gamle Petter, att också kan skulle
få vara med om den fest, som tili Helmis ära för-
anstaltades på landtgården, ock Petter kom i för till-
fället kyrda kelgdagskläder, kelt skinande af stoltket
öfver den ära, som vederfors kans skyddslingar.

Efter kalfannan vecka var ett fartyg redo att
afgå tili Japan ock en morgon några dagar förut un-
derrättade konstiin Hekni, att kan köpt biljetter för
öfverresan åt kenne ock Karl samt skaffat anställning
som båtsman åt Petter. Så tungt det än var att skil-
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jas från den vänliga och älskvärda familjen, emottogo
syskonen dock med glädje den frikostiga gåfvan, och
en vacker dag gnngade de åter på det blåa hafvet,
följda af sinä vänners varmaste lyckönskningar ooh
fröjdande sig af hoppet att snart få återse sin far.

Hesan gick lyckligt och utan några äfyentyr lan-
dade de i den japanska staden Jokahama. Petter, som
yar bekant med staden från gammalt, förde Helmi
och Karl tili ett hotell, der de skulle bo, emedan far-
tyget om några dagar skulle segla yidare.

Yid ingången tili hotellet tog yärden emot dem
med ödmjuka bugningar och sedän kom en flicka ooh
bjöd i knäfallande ställning te i små koppar med lac-
kerade briokor. Seda togo de af sig skodonen, ty
japaneserna anse det vara mycket osnygt att komma

in med skodon på fötterna.
Gästrummen voro stora och blänkande rena samt

fullständigt utan möbel. Men när Helmi, Karl och
Petter kömmit in, buro tjenarinnorna fram fyrkantiga
kuddar att sitta på, och så hemtades åter te i de små
kopparna. Derpå serverades middagen. Små fyrkan-
tiga, lackerade, endast ett qvarter höga bord med små
portioner mat i lackerade koppar sattes fram och

gästerna inbjödos att äta. Det gick något trögt, ty
knifvar, gafflar eller skedar funnos ej, utan man fick



» 118 -<►<-

äta med tvenne smala träpinnar. Under måltiden satfc
en lifligt pratande skara tjenstefiickor rundt omkring
nedhukade på golfvet för att vara tili tjenst om man
önskade något.

Det var redan sent på qvällen ooh tid att gå tili
hvila. Tjensteflickorna buro in i rutannet för hvar
och en af gästerna en tjock matta, en rund hufvud-
kudde ocb en lång stoppad nattrock att sofva i.

Tidigt på morgonen då solen sken på de oljade
pappersrntor, hvilka tjenstgjorde som fönster, stego de
upp. Afven värdsfolket var uppe och de anvisades
att göra sin toalett efter japansk sed på gården. Der-
efter bjödos de att promenera i trädgården. Det var
en högst märkvärdig trädgård. Fastän den ej var
större än en måttlig gårdsplan, fans der en sjö, en

bäck, ett vattenfall, och ett berg medklippor och grot-
tor. Men allt var så htet, som om det värit afsedt att
vara en dockträdgård. Genom ständiga skärningar och
ympningar hade träden och buskarna fåtts att växa

helt små, och dessa stodo som i en vanlig park i rader
och grupper omkring sjön och vid de små, prydliga
gångarna samt vid bäcken, öfver hvilken små dock-
broar ledde. I sjön simmade guldfiskar ooh många
af dem hade genom inskärningar fått dnbbla eller fyr-
dubbla stjertfenor. Allt detta föreföll myoket under-
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ligt, men på gamma gång städadt, fint ocli nätt. Alla
japanska trädgårdar äro dylika, upplyste Petter.

Det var aftaladt, att de på förmiddagen skulle
bryta upp för att resa tili Tokio, Japans Imfvudstad,
för att der, sammanträffa med fadren. Men Petter
förebar än den ena, än den andra orsaken för att
skjuta upp affärden, ock slutligen ailägsnade ban sig,
sägande med en hemlighetsfull uppsyn, att hän hade
litet att uträtta i staden ocli snart skulle vara tillbaka.
Hän kom ookså efter en stund. Men hän var ej en-
sam. En lång, ståtlig herre med kortklippt, gråsprängdt
skägg var i hans sällskap ooh med ett glädjeskri
kastade sig Helmi ooh Karl i sin fars utbredda armar.

Yi vilja ej skildra återseendets glädje, ooh här
kunde vår berättelse nu sluta, om vi ej hade att till-
lägga, att Helmi ooh Karl fingo af sin far höra en
nyhet, som fylde dem med obeskriflig fröjd. Hau be-
rättade att hän på de senaste månaderna hade gjort
så lyckliga atfärer, att hän samlat en liten förmögen-
het, ooh att hän derför beslutat återvända tili Einland,
ooh redan om några dagar var färdig att resa. Helmi
ooh *Karl önskade intet högre, än att snart få åter-
vända tili den kara hembygden, som för deras hjer-
tan fortfarande stod som det bästa ooh härligaste land
på jorden.

■ ■



En bitter sorg.
Det fartyg, med livilket vara resande foro, var

destineradt tili Hongkong. Det var en medelstor trä-
ångare, men klumpigt o eli gammalmodigt bygd. Akter-
delen af fartyget var afsedt uteslutande för europeiska
passagerare, ooh försalongen med dess däck för kine-
ser oclr malajer. Öfverallt i aktersalongen ooh. på-
akterdäck hängde pistoler, bössor, sablar ocli stora
kmfvar. Parvattnet mellan Ennä och Japan oroades
nembgen ofta af malajiska ocb kinesiska sjöröfvare,,
ocb då gälde det att försvara lif och gods.

Petter kunde som gammal sjöbuss ej trifvas nere
i salongen, utan var för det mesta på däck, vandrande
fram och åter och språkande med besättningen. Under
en sådan promenad fäste hän sig en afton vid tvenne
kineser, hvilka sutto och hviskade i skuggan af for-
maatein Angmaskinens buller och stampningar gjorde
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att de ej märkte konom, oaktadt kan var tätt bakom
dem. Deras uppsyn såg illslug ooh mordlysten ut,
ock ögonen spelade på ett sätt, som talade om, att de
hade något dåd i sirniet. Hän kunde ej köra hvad de
afkandlade sins emellan, men erfor ett oemotståndligt
bekof att vaksamt gifva akt på deras förekafvanden.

En afton samlade sig niörka moln på biinlen ooh
solen gick blodröd ned. Straxt efter solnedgången
blef det mörkt som i en säck. Soin gammal sjöman
visste Petter, att en storm var i antågande, och lian
gick af ock an på däcket, betraktande de jagande
moinen ock de skummande vågorna. Då märkte kans
skarpa, vid mörkret vana blick en grupp män, som
köllo sig afsides i en vrå på däcket, der skuggan var
djupast. Hän närmade sig försigtigt ock igenkände
ntan svårigket bland de öfriga de tvenne kineserna,
kvilka tycktes leda den öfverläggning, som tyst ock
kemligketsfullt fördes mellan männen. Efter en stund
skildes de sedän ock smögo sig bort åt okka kåll.

Petter fann allt detta vara mycket misstänkt. Hän
var nu öfvertygad om att något brottsligt anslag var på
färde, ock för att kuuna kålla öga på bofvarna, satte
kan sig i skuggan af en tågrulle närä ingången tili
aktersalongen. Timme efter timme förflöt. Eartyget
köjde ock sänkte sig i vågorna, maskinenrasslade ock
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pustade, ooh. den i styrka alltjemt tillväxande vinden
pep i tågverket. Der kan satt i sin ensamliet ooh
vakade öfver sinä vänners säkerhet, tänkte hän på
sitt långa lif ooh på de kara, hän hade mist. Det
gjorde hän alltid, då hän sålunda satt ensam för sig,
men aldrig förr hade lian känt sitt bröst fyllas af en
så djup längtan att åter få förenas med dem, som nu.

Hän lutade hufvudet i sinä händer ooh slöt ögonen
för att bättre kumia hålla sinä tankar samlade. Då

såg hän dem så tydligt ooh hörde deras kärleksfulla
röster som fordom. Ofrivilligt räckte hän mot dem sinä

armar,
Hvad var det? Hän fiek tag i en person, som

smog sig förbi i mörkret ooh hastigt ville undvika
hans händer. Hän såg, att det var den ena af kine-
serna. Mannen höll en lång knif i handen och bakom
honom samt vid andra sidan af ingången tili salongen
skymtade flere mörka skepnader fram.

De voro redan framme vid trappan, då Petter
rnsade tili, grep den främste i strupen och ropade;

Hvart hän, skurk?
Petter hade stält sig med ryggen mot ingången,

ooh nn uppstod en brottning på lif och död. De båda
kämpande hindrade de öfriga bofvarna att komma
nedför den smala trappan. Då srnög sig kinesen
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fram och stötte sin knif ända tili skaftet i Petters
bröst. Stöten var dödande, och utan ett Ijnd sjönk
den gamle matrosen ned, dragande sin motståndare

med sig i fallet, så att deraie handlöst tumlade ntför
trappoma.

De båda fallna spärrade åter vägen för bofvarna.
Emellertid kade kaptenen ocli passagerarena vaknat af
tumultet ooh rusade tili, beväpnade med pistoler ooh
sablar. Ett välriktadt skott från kaptenens revolver
sträckte en af bofvarna tili däcket och af ett följande
skott sårades en annan. De af besättningen, som voro

på däck, skyndade tili, och efter en föriviflad strid
gåfvo sig illgerningsmännen fångna. Man kom med

lyktor och bloss och fann att bofvarna hade utifrån
hommat tili försalongen och besättningens rum, för
att vara skyddade från angrepp på detta hali.

De tili fånga tagne erkände sig tillhöra ett band,
som tagit tili sysselsättning att plundra fartyg. Det
hade värit deras aftigt att mörda passagerarena, kap-
tenen och den öfriga besättningen, bemägtiga sig alla

penningar och dyrbarheter samt sedän vid lämpligt
tillfälle sanka fartyget. Utan Petters vaksamhet och

modiga sjelfuppofffing skulle detta hemska dåd också

hafva lyckats dem.
Helmi och Karl sörjde djupt sin trofaste väns och
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hjelpares död. Hän låg der på sin bädd lika trygg
och lugn, som alltid; men öfver det väderbitna an-
sigtet var utbredt ett drag af frid ocb mildhet. Het
var som bade kan velat säga dem, att de ej sknlle
sorja, ty hän hade nn hunnit den stora, fridfulla ham-
nen, dit inga stormar nå och dit hän så länge längtat
för att få råka de sinä.

Enligt bruket om skeppsbord syddes den döde in
i ett stycke segelduk, jernskrot lades vid fötterna ooh
sedän bands hän vid en planka. Maskinen stannades
ooh fartyget låg stilla. Hela besättningen stod upp-
stäld tili hedersvakt och alla passagerarc bevistade
likbegängelsen. Med gripande rörelse uppläste kap-
tenen jordfästningsorden, under det Helini och Karl
knäböjde på hvar sin sida om den döde. Sedän en
psahnvers afsjnngits, läste kaptenen Hader vår och
Herrens välsignelse. Sex inatroser lyfte sedän upp
plankan med den döde, buro honom tili relingen och
sänkte honom sakta ned i hafvet. Annu en stund
stodo alla med blottade hufvuden i allvarliga tankar.
Herpå började maskinen åter arbeta och fartyget af-
lägsnade sig långsamt från den redbare sjömannens
sedän för alltid okända graf i böljornas svala bädd.

Mången gång talade Helini och Karl med sin far
om den präktige sj omannen, som de hade att facka



för så mycket. Hau hade, tyckte de i sin tacksamhet
värit liksom sänd af försynen för att ledsaga ooh skydda
dem under resans svårigheter ock tili sist togs hän
åter bort från dem, i det hän för deras räddning gaf
sitt lif.

Den kara, redliga Petter! Aldrig, nej aldrig sknlle
de glömma honom!
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Hemåt!
De anlände lyokligen tili Hongkong ock gingo

der ombord på en stor ocli beqväm engelsk ångare,
destinerad direkte tili London genoin Suez-kanalen.
Ängaren afgick straxt efter deras ankomst, så att de
ej fingo tid att bese staden ocli på närä håll göra sig
bekanta med kinesemas egendomliga lif ock seder,
om kvilka de liade läst så mycket. Äfven i öfriga
bamnar, der ångaren tog in, var nppehållet så. kort,
att de blott helt flyktigt knnde se sig omkring.

Det intresantaste på kela färden tyckte de var
resan genom Eöda kafvet ock Suezkanalen. Det
väckte kågkomsterna från deras barndom, då de med
så mycken beundran kade läst om israekterna, Moses ock
Farao, om Kambyses ock Alexander den store. Hvad
skulle väl dessa forntidens kjeltar kafva tänkt om vår
tid ock de nu lefvande menniskornas magt öfver ele-
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nienten, menade de, om de hade kunnat se kanalen
och se de största fartyg segla längs densamma genom
öknen, som kostat dem ooh. deras krigshärar så många
försakelser och så många menniskolif att genomtåga.

Efter en lycklig och angenäm resa kommo de
slutligen tili London, derifrån de begagnade första lä-
genhet att resa tili Finland. En vacker högsommar-
dag landade de i Wasa, derifrån de genast foro tili
det gamla hemmet.

I solnedgången sågo de den landtliga kyrkan,
bredvid hvilken modren var begrafven, skymta fram
mellan björkdungarna, ooh då solens sista strålar goto
sitt purpursken öfver grafven, knäböjde de alla tre
vid densamma i stilla bön.

Deras bröst fyldes af en innerlig tacksamhet mot
verldarnas och lifvets kärleksfulla styresman, som låtit
dem efter sorger och faror lyckliga och glada återse
sin fosterbygd och det kara, saknade hemmet med
dess dyra och oförgätliga minnen.












