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STUGORNAS VÄN,





Öfvervunnen.

nftonsolens röda sken förgyllde de små
stugorna vid stranden. Det var lördags-

afton och stilla och fredligt i hela naturen.
I gamle Valfrids stuga rådde dock ingen

helgdagsstämning. Jutte, sonsonen, vid sex
års ålder blifven föräldralös och sedän dess
farfars pojke, utgöt hela sitt femtonåriga hjärtas
harm öfver grannarnas stygga tunga.

»Det tjänar då aldrig här i världen något
tili att försöka vara både ärlig och hygglig,
det är då visst och sant», utbrast Jutte med
flammande ögon. »Är här något på tok i
byn, strax är det jag, soin gjort det, naturligt-
vis. Gummorna vilja förstås inte se några fel
på pojkarne sinä. Det är bara Jutte, som

Stugornas van. I



ingenting gör men drifver omkring, Jutte, sorti

ingenting kan annat än vara elak, Jutte, som

hittar på alla dumheter i byn. Och sant är
det» hän skrattade hånfullt »sant är det,
att jag så gör och inte ett grand bryr mig om

att vara hygglig.» Hän vände sig om mot
fönstret och knackade bullersamt på rutan.

»Å, Jutte-pojken, bry dig inte om, bry
dig inte om», mumlade gamle farfar, där
han låg på den med ett fårskinn öfvertäckta
sängen, lurfvig och skäggig som en urskogs-
människa. »Det reder sig nog, det reder
sig nog.»

Detta var gubben Valfrids ständiga tröst

och valspråk i möjliga och omöjliga fall. Stac-
kars Valfrids förstånd var af klenaste slag,
mycket liten boklärdom hade han fått, många
olyckor hade gått öfver honom; och af dem
hade han ingenting annat lärt än att det
går, som det går, och reder sig nog slutligen
på något sätt. Att han ibland svor, när hans
sjuka ben värkte alltför mycket, eller skickade
Jutte att »lana» litet ved från grannen eller
från skogen, hvilken ved han aldrig tänkte på
att återbetala det tog han icke så noga,
inte gick det an att vara så kinkig här i
denna världen.
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I en sådan luft hade jutte vuxit upp. Jutte
var farfars allt i alla, kokade, diskade, tvät-
tade, högg ved. Icke var lian en alldeles
oklanderlig värdinna, men farfar var icke heller
så noga. Hän låg mest på sängen och plåst-
rade sitt sjuka ben.

»Nej, hva’ står nu på?» ropade Jutte
plötsligt vid fönstret. »Friherrinnan kommer hit
med unga fröken.»

Gamle Valfrid hann knappt sätta sig upp i
sängen och låta fingrarna som en kani fara
genom sitt rufsiga hår, förrän dörren gick
upp och ett vänligt, vackert fruntimmer häl-
sande steg in med sin ljuskiädda lilla flicka
och en stor svart hund.

Misse, som suttit i spisen, krökte rygg
och fräste tili. Hunden rusade tili med ett
starkt skall.

»Stilla, Figaro, rör dig inte ur fläcken»,
ropade den förskräckta lilla Hiekan, och, i
det hon vände sig tili Valfrid och Jutte, urskul-
dade hon; »Figaro är en sådan snäll hund,
men lian har den fula ovanan att icke tåla
kattor».

Friherrinnan slog sig ner vid Valfrids säng
och öfvervann hans bestörtning med sitt vän-
liga deltagande.
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Och efter allehanda harklingar, spottningar
och ursäkter visade gubben sin sjuka fot, som

företedde den obehagliga anblicken af ett öp-
pet sår. Friherrinnan lofvade tala med sin
husläkare härom.

»Dora fär emellertid hämta salfva och
linnebindlar åt er», sade hon och reste sig;
»hon är road af alla sådana små utflykter.
Ledsamt, att ni icke kan öfvervara vår guds-
tjänst i morgon, då få vi en pastor hit ut. Men
den här Stora gossen är mycket välkommen,
om hän kan lämna er.»

Och efter ett vänligt adjö aflägsnade sig
friherrinnan med sin lilla flicka, hvilken vände
sie om och nickade åt den gramle.

O O

»Att inte det där nya herrskapet lämnar
oss i fred», sade Jutte föraktligt och såg
efter de bortgående; »nu skall det kantänka
bli ett trefligt tai på herrgården om oss, na-

turligtvis. De ha förstås icke nog med så-
dant tai här i byn.»

Jutte hvisslade stormodigt och gick ut.
Det riktigt jäste i honom af illvilja mot alla
människor.

Där ute vandrade några glada småttingar
vid mödrarnas hand och med rena kläder un-
der armen tili bastun, ur hvilken höjde sig en
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lätt blå rök. Jutte såg efter dem, och en

kansia af ensamhet, tomhet och längtan smog
sig öfver honom. Men med en hurtig knyck
på nacken förjagade hän alla sådana grubb-
lerier.

»Figaro», ropade en glädtig röst, och
Dora hoppade ner frän verandatrapporna pä
det vackra Granbo; »Figaro, gossen min,
kom, så gå vi på visit.» Och så snurrade hon
om på klacken ute på sandgången, under det
hennes ljusa hår stod som en sky omkring
henne.

»Men det mulnar», sade hennes far.
»Inte är jag socker, och inte är jag sait,

smälter jag lite', så smälter jag ej alit», skrat-
tade Dora. »Regnkappan och paraplyn med!
Och korgen med boken och påsen hör hit,
Figaro, du får bära korgen.»

Och så flögo de i väg, den tolfåriga glada
flickan och hennes ständiga vän och kamrat,
Figaro. Flon hade fått honom tili julklapp
af sin far för många år sedän, och hunden
hade så vuxit in i hennes hjärta, att hon hade
svärt att för ett par dagar skiljas ifrån honom.

5ÖFVERVUNNEN.



Det var också en präktig hund, klok, vacker
och tillgifven.

Med de gladaste känslor begynte Dora
läsa bibeln för gamle Valfrid, bibeln, som var
henne kärare än alla andra böcker. Men hon
kände sig litet besviken. Just när Dora trodde,
att han med andakt lyssnade, kunde han resa
sig på armbågen och intresserad fråga, om
det var i nasta månad som Brändö-Fia skulle
gifta sig, eller om skomakar-far fått bref af
sonen i Amerika frågor, som Dora alls ej
kunde svara på.

Men hvad den medförda lekamliga und-
fägnaden beträffade, lät gubben ej säga sig
två gånger. Brödskifvor, kakbitar, smörgåsar

allt försvann förunderligt snabbt i hans
breda mun, hvarvid hän lät höra en högst
belåten grymtning.

I hörnet satt Jutte och spände sinä mörka
ögon i den lilla föreläserskan. Underliga sa-
ker hon läser om tänkte Jutte och lyss-
nade. Något litet kände hän från skolan, den
lian knapphändigt besökt, men i det Stora
hela var allt nytt för honom. Ja, de rika män-
niskorna kunde ju ha räd och tid att lära
sådana vackra saker och inbilla sig, att män-
niskorna skulle bli goda.

O
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Lilla Dora var en ihärdig flicka. Hon ville
ej släppa den sak, hon en gång påbegynt,
Den gamla stugans invånare hade blifvit
hennes skyddslingar, något, som väckte stor
förvåning hos folket. Underligt, att den där
fina fröken brydde sig om det gamla gubb-
skrället och Jutte, odågan!

En dag tog Dora farväl för en månad
för att resa bort tili aflägset boende släktingar.
Hon förmanade skämtande Valfrid och Jutte
att se väl efter Figaro. »Bara hän lämnar
Misse i fred», menade Jutte.

Men Figaro lämnade icke Misse i fred.
En dag, när hon satt och solade sig på trap-
pan, rusade hennes fiende tili, och, som denne
använde ali sin smidighet, uthållighet och styr-
ka, slutade den vilda leken så, att Jutte fann
stackars Misse ihjälbiten vid dörren, när hän
kom hem med en börda ved från skogen.

Då lägade sinnet upp hos gossen. Ali bit-
terhet och ovilja mot människorna gaf sig luft
i hämndbegär mot Figaro. Juttes ögon gnist-
rade af stygga tankar vänta bara! Så kom
natten. Jutte skaffade sig nägra präktiga lock-
bitar och smog sig upp tili gården. Hvilken
tur! I trädgården tassade Figaro omkring,
ifrigt vädrande spåren af skogsfågel.
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Jutte hvisslade. I ögonblicket stod hun-
den vid hans sida, fredligt viftande med svan-
sen. Jutte lockade honom allt längre och
längre bort i den djupa skogen. Då grep
hän plötsligt fatt i hundens halsband och band
honom med ett rep vid en trädstam. Och så
begynte hän slå honom med en stör. Alla
mörkrets makter hade tagit Jutte fatt, hän
kände bara ett brinnande begär att hämnas.
Hän slog slog hvarken Figaros jämmer
och stönande eller tanken på Doras sorg kun-
de afhålla honom. Slutligen brast stören.
Figaro ryckte sig lös med en sista förtviflad
ansträngning och kröp stönande bort mot hem-
met genom buskar och snår.

Månen hade stigit upp på himmein, ljus och
skär som nattens drottning. En blek strimma
föll på Jutte, där han stod med det afbrutna
pinoredskapet i sin hand. En namnlös fasa
grep honom hvad hvad hade han gjort

men nej han var fullkomligt i sin rätt.
Lika mot lika, Figaro mot Misse.

»Ett nidingsdåd», sade haronen upprörd
och lutade sig öfver Doras hund, som med
slutna ögon och tunga andetag låg utsträckt
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på sin matta på verandan. Hän är alldeles tyd-
ligt slagen eller piskad.

Friherrinnan stod lutad mot baronens
skuldra med tårfyllda ögon, tyst betraktande
det ädla djuret.

»Hvem kan det vara?» sade hon sakta.
»Det är förskräckligt. Hvem bar kunnat vara

så omänsklig? Och det värsta - det varsta

hvad skall Dora säga?»
I samma ögonblick hördes snabba hästhof-

var, och en vagn stannade utanför trappan.
I nasta minut låg Dora frisk, glad och öfver-
lycklig i föräldrarnas armar.

»O, så härligt att vara hemma igen!
Men Figaro —■ hur är det med Figaro?»

Hon läste svaret i moderns ögon och kastade
sig med ett halfkväfdt skri ofver sin älskling.

»Figaro o o Figaro hvad ha
de gjort dig?»

Djuret såg upp med ett obeskrifligt ut-
tryck i sinä kloka, trofasta ögon. Han gjorde
en förtviflad ansträngning att resa sig upp för
att slicka Doras hand, men det lyckades ej
utmattad sjönk han tillbaka med ett sakta
kvidande.

Dora ville ej lämna sin älskling. Föräld-
rarna hade ali möda att få henne i säng
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första 1 kvällen. Huru svärt det var att böja
sig under Guds vilja! Om bara Gud ville
låta Figaro lefva!

Veterinären kom, efterskickad per telegram.
»Ett snart befriande från plågorna», lydde
hans utslag.

»Dora, mitt barn, de ha skickat bud efter
dig tili Elfvekrans på Stormvik; du har väl
lust att fara, icke sant. Det går icke an att
stänga in dig så här.» Friherrinnan drog
henne vänligt fram tili fönstret och visade på
vagnen, som körde fram. »Se där, tag
på dig hatt och kappa, Janne skall föra dig tili
Stormvik.»

»Nej, nej, mamma,» utbrast Dora häftigt.
Men plötsligt såg hon upp i moderns ansikte,
och, som om hon där läst svaret, ropade hon
tili: »Ja, ja, jag är färdig.»

Och så gick hon fram tili Figaro hon
visste, att afskedet var inne.

»Farväl, Figaro, Gud skall låta mig träffa
dig i himmein», hviskade hon.

När Jutte på eftermiddagen gick efter mjölk
tili Strömmas-mor, hördes plötsligt knallen af
ett skott. Elän stannade som fastnaglad. I
ett ögonblick hade hän uppfattat allt mjölk-
kannan föll honom ur handen, och knäna darrade.
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»En mördare en mördare», Ijöd det
som en klockringning i Hans inre. Och, fastän
hän tili det yttersta ansträngde sig att anföra
motbevis, blef det åter och åter: »mördare.»

En dag koni Dora för första gången pä
lång tid tili Valfrids stuga. Men den glada
Dora var det icke mera, ögonen voro så
djupa och allvarsamma. Hon satte sig som

vanligt vid Valfrids säng och begynte sin bibel-
läsning. Det var om Jesu lidande och död.
Vid hans bön på korset för sinä fiender stan-

nade Dora, pejlande sitt eget hjärtedjup
skulle hon kunna förlåta den, som förorsakat
henne den bittraste sorg?

Gamle Valfrid, som icke anade, att det
var Juttes dåd, betraktade noga sin lilla
fröken.

»Hon har blifvit så blek, stackare», sade
han medlidsamt, »men den Figaro var alit en

präktig hund.»
»Valfrid», sade hon, »jag har bedt Gud

att få träffa Figaro i himmein.»
Orden skuro som knifstyng i Jutte, där

han satt i vrån och skalade potatis. När Dora
var färdig att gå, bad hon Jutte följa henne
på hemvägen för att med knif taga upp en
rar Pyrola-art i skogen.

11ÖFVERVUNNEN.



»Hvar är Misse nu för tiden, hon har
värit alldeles osynlig i dag?» frågade Dora.

Jutte riktade ett forskande ögonkast på
henne.

»Vet inte fröken, att Fi Figaro bitit
ihjäl henne?» frågade han med en mörk rodnad.

Hon spratt tili och stirrade på Jutte. Doras
snabba uppfattning och instinkt sade henne
alit i detta ögonblick. Hon sjönk ned på en
sten med ansiktet gömdt i sinä händer.

Så satt hon en lång stund. Det var en
förskräcklig stund att utkämpa. Slutligen såg
hon upp med ett sådant uttryck af sorg, att

Juttes hårda hjärta begynte vekna.
»Jutte du du har dödat Figaro.»
Intet svar. Jutte stod blek och skälfvande

midt emot henne. Med ens brusade det tili
i hans inre.

»Ja», skrek hän, »hvad gör det? Lika
mot lika! För öfrigt angår det ingen i hela
världen, hvad jag gör. Små fina fröknar bedja
om att få möta sinä hundar i himmein, men

ingen ber om att få möta mig. Men det är
också detsamma, hvart jag kommer —• hit
eller dit.» Hän skrattade bittert.

Det var, som hade en god ängel med ens

rört vid Dora. Hon vaknade upp som ur en dröm.
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Hermes kanske själfviska sorg steg långt i
bakgrunden, och den varma medkänslan för en
stackars öfvergifven människovarelsefyllde hela
hennes hjärta.

»Jutte, Jutte», hon sprang upp och lade
handen på hans arm, »Jutte, säg icke så,
det ber jag dig. Gud bryr sig om dig Jesus
älskar dig jag bryr mig om dig du
skall bli en god gosse, du skall det, Jutte.»

Hon såg så bevekande vänligt på honom.
Det var en betydelsefull stund en af de
stunder i lifvet, hvilka änglarna följa med åter-
hållen andedräkt. Ljusets strålar höllo på att
intränga i det mörkaste gömslet af en männi-
skosjäl.

En eftermiddag knackade det på hos gamle
Valfrid. Hvem dömer om hans häpenhet, då
själfve den höge baronen, för hvilken gubben
hade en vidunderlig respekt, visade sig i dörren
med fru och dotter. »Det måtte väl aldrig
vara för vedens skull, som han utan
lof tagit från skogen, eller : för det eller
det», som med ens rann i hans minne.

»Jutte», sade baronen och räckte honom
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handen, »vi ha kömmit hit för att tala med
dig om något, hvilket du måste noga öfver-
väga. Och tili dig, gamle Valfrid, ha vi se-

dän också ett ärende. Saken är den, att vi
behöfva en ny trädgårdsdräng, och vi tycka
alla, Jutte skulle lämpa sig för platsen. Hvad
säger du härom? Med lönen skall du icke
bli missnöjd. Och med farfar ställa vi så
tili»

»Ta —ta tackar», utbrast Jutte med
stockad röst, medan det sved och brände i
haisen, »men —jag— du duger nog inte.»

»Gud skall hjälpa dig att duga, min gosse,»
sade friherrinnan mycket allvarsamt. »Jag
vet, att du har mycket att bedja om förlåtelse
för. Men hos honom är mycken nåd och för-
låtelse. Jag är säker på att du viii bli en
bra gosse.»

»Ja, ja», sade Jutte häftigt, med ett ångest-
fullt uttryck i sinä ögon.

»Han viii», sade Dora med eftertryck
och steg fram tili Jutte, »för han vet nu, att
Herren Kristus älskar honom. Det vet han,
icke sant?»

Jutte nickade.
»Nåväl, alit är klart», sade baronen.

»En annan sak, gamle Valfrid», fortfor han
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och vände sig tili den häftigt förskräckte gub-
ben, »är du mycket fästad vid din stuga,
eller hur?»

Se så, nu kom för honom uppgörelsens dag.
Han hade börjat vänta den, samvetet sade
honom, att det inte var mera än rätt och bil-
ligt.

»Gode herr baron, det var nog så med
veden att att jag är skyldig hela
halfva famnen och och»

»Hvad säger du?» Baronen rynkade ögon-
brynen. »Är det svar på tai? Jag frågar
dio; om stupfan ?»

»Ack, förlåt, herr baron» gubben Val-
frid skälfde som ett asplöf »det är så godt
att säga ut allt med ens.» Och det kom
ord som aldrig förr öfver gubbens läppar.
Felsteg och orättrådighet i det gångna lifvet
rullades upp, oaktadt de inte en smula hade
med baronen att göra. Ingenting kunde nu-
mera hejda den gamle.

Baronen och friherrinnan sutto alldeles tysta.
»Det är nog inte tili mig, som gamle

Valfrid skall vända sig med sin bekännelse»,
sade baronen slutligen. »Men låt det icke vara
bara rädsla, som tvingar er att tala om saken
för den högste domaren. Nu tili frågan:
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Jag ville gärna köpa er stuga för att på denna
vackra plats bygga en liten villa för minä
släkdngar från Sverige, som besöka mig om
somrarna. Går ni in därpå?»

Tankarna i stackars Valfrids hufvud sur-
rade rundt. Det var litet för mycket att tanka
på med ens. Och hvart skulle han sedän taga
vägen ?

Då hoppade Dora fram tili sängen med
något af sin förra glädtighet.

»Snälla Valfrid», sade hon och klappade
hans grofva, smutsiga hand, »säg nu bara
ja. Vet du, där uppe på gården i inspekto-
rens byggning ha vi lagat i ordning en kam-
mare åt dig och Jutte. Du vet inte, huru fina
tapeter där finns. Och jag har själf sytt gar-
dinerna. Och så kan du alltid vara med om

gudstjänsterna, och jag skall spela för dig på
piano och sjunga riktigt vackra sänger för dig.
Säger du ja?»

Då reste sig gamle Valfrid upp på golf-
vet trots sin sjuka fot.

»Ja, det vet jag bara», sade han med
snörflande röst för att kampa mot gråten, »att
sadan Guds ängel finns inte på jorden'som
min lilla fröken. Och hvad skall jag säga tili
herrskape', di må göra hvad som helst me'
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mej, gamla skrälle, me’ mej och stugan och
Jutte, för di ä’ allt tusen gånger klokare och
bättre än Valfrid, stackare.»

Och solen, som brutit fram genom moi-
nen, fyllde hela den lilla stugan med ett haf
af guld.

Stugornas vän. 2
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Mattis första flends

Iden lillarödmälade fiskarstugan bodde Fiskar-
Mäns med hustru och fyra barn. Gamle

»faafa», den hjärtans vänlige, hvithärige sko-
makaren, som bodde i farstukammaren, räk-
nades också med tili familjen. Huru hän fått
namnet »faafa», visste ingen, men hvartenda
barn i byn kallade honom så.

Matti, den näst yngsta af flskarens barn,
var »faafas» favorit, den gamle kunde icke
dölja det för sig själf. Det var också en
treflig parfvel, den Matti. Putslustig och glad
var lian alltid villig att hjälpa andra, ingen
kunde som hän stifta frid mellan syskonen
och roa lilltösen, d. v. s. minsta syster. Ingen
blef heller ledsen på Matti och, höll någon



på att bli det, kunde den där bedjande blic-
ken från hans bruna ögon genast blidka den
förolämpade.

»Faafa», sade Matti en dag och ställde sig
framför honom med Stora frägande ögon, »hvad
betyder det; ’Såsom ock vi förlåta dem oss

skyldiga äro’.»
»Jo, Matti-barnet, om någon bar gjort dig

illa, om du bar någon fiende, så måste du
förlåta honom, emedan Gud också förlåter
dig.»

»Men jag bar ingen fiende», sade Matti.
Och det var sant. Matti hade ingen fiende;
hän tyckte, att alla människor voro så snälla,
hän hade kunnat taga dem i famn, hvarenda
en.

Far hade god hjälp af sinä barn. Båda
gossarne hjälpte tili att ro, när hän skulle ut
att vittja och lägga ut näten, och sedän fingo
de bära upp fisken tili herrgården, där köksan
köpte den för herrskapets räkning. Det ar-

betet var i gossarnes smak; ty vanligtvis blefvo
de bjudna på något godt i köket, i synner-
het om frun eller unga fröken råkade komma ut.

Ifrån dessa besök hemförde Matti en dag
en skatt, den dyrbaraste, hän ägde. Det
var så, att frun själf hade bjudit honom på
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namnsdagskaffe i en kopp, ljusröd med blom-
mor och kanter af guld, den allra finaste kopp,
hän i världen sett. Men hur hän nu fubblade
med sinä oviga fingrar koppen föll i golf-
vet och miste sitt ora. Frun blef dock alls
icke ledsen på Matti, hon hara räckte honom
koppen och sade, att hän finge behålla den
som minne. Och att Matti kände sig rik som

en kung, det må hvar och en veta.
En eftermiddag, när far gjorde i ordning

näten tili nattfångst, öppnades grinden, och en

kvinna i urblekta kläder trädde in på gården,
ledande en rödlurfvig flicka vid ena handen,
under det hon i den andra bar ett knyte.

»God dag, Fiskar-Måns», sade hon och
gick närmare, »du känner väl inte igen mig
mera, du heller, som alla andra. Ja, ser du,
ären nöta mig liksom dig själf och er alle-
samman. Se på mig, nog vet du ändå, att
jag är Bastu-Lisa, som bodde här för många
år sedän. Men knussligt och fattigt lär ni ha
fätt här i byn sedän dess, eftersom ingen
har råd att ge mig nattkvarter, mig och
ungen. Du är väl lika snål som de andra,
du Måns?»

Fiskar-Måns ryckte ofrivilligt tili. Hän
kände Bastu-Lisa; hon var en stackars kring-



MATTIS FÖRSTA FIENDE. 21

strykerska utan hem, en sådan som just ingen
brydde sig om.

»Vanta här, Lisa», sade Fiskar-Måns och
gick in. Mor blef mäkta häpen; en sådan gäst
var hon icke glad att få tili gården. Och
sä måste de vädja tili högsta rådet, gamle
»faafa». Ty det var en märkelig man tili att
förstå saker och ting och ge goda råd.

»Jaså», sade ’faafa’ lugnt, när far hade
berättat, huru saken förhöll sig, »jaså», och
så tände hän sin pipa.

»Men hvad säger ni, ’faafa’?» frågade mor
otåligt.

»Ja, hvad säger ni?» frågade far i lika
spänd väntan.

»Ingenting», sade den gamle dröjande
och blåste ett bloss ur pipan, »jag kommer
bara ihåg ett ord, som säger: härbergeren
gärna.»

»Men inte landstfykerskor», sade mor litet
häftigt.

»Jag kommer också ihåg ett annat ord»,
sade ’faafa’ lika lugnt och långsamt: »varen

barmhärtiga, såsom eder himmelske Fader
är barmhärtig.»

Far stod och såg ner mot golfvet. Därpå
vände hän sig plötsligt mot mor.



»Ja, mor, det hjälper inte Gud vill, att
vi skola ge husrum åt Lisa, stackare. Det är
rakt synd om henne, vet jag,»

»Men ungen då? Ska’ vi få ungeno o

här tili plåga och förargelse för våra barn?
Skall hon lära dem sinä gatkonster?»

Far ref sig i hufvudet.
»Ja den saken men det kan inte

hjälpas. Vi ska’ be Gud, mor, för den tråkig-
heten. Kanske flickan icke blir så svår.»

Och det tycktes verkligen så. Dagarna
gingo nastan lika lugnt som förut i fiskarstu-
gan. Bastu-Lisa med sin rödlurfviga flicka
syntes icke mycket tili. De vistades mest i
skogen, där de plockade liljekonvaljer och
gjorde vispar och kvastar af de späda björk-
risen, hvilka de sedän sålde på herrgärden
och i den en half mil därifrån belägna staden.

En solig, varm söndag, då mor, far och
»faafa» gätt tili kyrkan och barnen ensamma
voro hemma, visade sig Riku plötsligt vid
grinden. Hon stod och smågrinade litet slugt,
medan hennes mörka, spelande ögon öfverforo
gården, stugan och barnen.

Mor hade i hemlighet taiat med barnen
och sagt, att de skulle akta att lära sig något
fult af Riku, som var ett stackars barn, hvilket
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ingen lärdom fått, då hon ständigt flyttat från
ort tili ort. I stället skulle de visa sig vän-
liga och snälla emot henne, då Riku kan-
ske kunde lära sig något af dem, hade far
tillagt.

»Ska’ .jag komma och leka med er?» frå-
gade Riku efter en stunds tystnad. Och så
smällde hon grinden med en duns efter sig och
skuttade fram tili barnen.

»Mamma har gått tili byn», förklarade hon,
»och jag vill inte vara ensam hemma. Nu
ska’ vi leka. Men kan ni något?» Riku såg
litet föraktligt undrande på Fiskar-Måns’ fyra
okunniga telningar och skrattade.

Då blefvo Minä och Hannes helt stuckna
visst kunde de en hei hop saker, också

de. Och så lektes det »kurragömma» och
»katt och råtta» och »handelsbod». Riku var
liflig som en eld. De röda hårtestarna flögo
af och an i ansiktet, under det hon kilade
som en ekorre omkring på bruna, smutsiga ben.

Slutligen tröttnade hon. Det kom ett

styggt uttryck i hennes ögon.
»Det här går så stillsamt tili. Kan ni

ingenting mer?» Och så nöp hon lilla syster
så hårdhändt i kinden, att hon började gråta.

»Fy skäms», ropade Minä och stötte henne
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omildt ifrån sig »låt bli genast, säger
jag.»

»Se, hvad har Matti där för grant?» ro
pade Riku plötsligt och nappade något ifrån
honom, hvilket hän med ali möda sökte gömma
under rocken.

Ack, det var Mattis rikedom, den fina Ijus-
röda, guldkantade, örlösa koppen! Hän hade
tagit den ut på gården för att i lugn och ro
med syskonen få betrakta alla dess behag.
Alltsedan Rikus ankomst hyste hän en hem-
lig fruktan och hade dolt koppen under en

Sten, under det leken pågick. Nu skulle hän
just smyga sig in med den, då Rikus skarpa
öom märkte hans förehafvande.o

»Din finaste leksak, säger du», skrattade
Riku. »Då få vi lof att se, om den duger
tili något, kara Matti!» Och med en snabb
rörelse svängde hon sig om på hälen, böjde
sig bakåt och måttade, såsom när man kastar
en sten och så slungade hon koppen med
en skicklig armrörelse högt upp i luften. En
susning ■— därpå ett klingande ljud och
där låg den granna koppen på backen i små,
små bitar.

Matti och hans syskon stodo som för-
stenade. Matti sjönk ner på marken med hän-
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derna för ansiktet i bitter gråt, men Hannes
störtade upp efter den skyldiga. Dock —•
Riku var sin kos, snabb som tanken. De
kunde bara höra hennes stygga skratt från
skogen.

När »faafa» tidigare än far och mor,
hvilka stannat hos släktingar i staden, åter-
vände hem, fann hän sinä fyra mantra vänner
försänkta i sorm

O

Minä, som skulle ha vällingen färdig, tills
»faafa» komme hem, var så bortkommen, att

hon hade glömt göra upp eld i spisen, och
Matti, stackarn, var rödsvullen af gråt.

Då samlade hän barnen omkring sig i för-
väntan på Minas välling och stämde upp sin
älsklingspsalm; Jesus är min vän den bäste.
De små tunna rösterna sjöngo med, så godt
de kunde, det var ett sådant nöje, när någon
gaf sig tid att syssla med barnen en stund.
Därpå tog »faafa» upp bibeln och läste om
Herren Jesus och hans kärlek tili de små bar-
nen.

Matti hade suttit tyst, med hufvudet stödt
mot händerna. Plötsligt såg hän upp med
en djupt spörjande blick i sinä bruna ögon.

»'Faafa’ Jesus var ju liten gosse också?»
»Ja visst, barn.»



>'Faafa’, inte hade väl hän då någon
fiende?»

»Vet inte, barn, men nog tror jag, att någon
kunde vara ovänlig mot honom.»

»Tror ’faafa’ att att någon kunde
Sföra så illa mot honom, att hän ville ta bort
O 1

hans käraste leksak?»
Gamle »faafa» kunde inte hjälpa, att det

sved i hjärtat. Stackars hans lille Matti!
FFaafa’, tror tror 'faafa’, att Herren

Jesus hade någon vackrare leksak än •—-

än min kopp?»
Nu var det slut med Mattis mod, rösten

svek honom, hän började snyfta, och alla
syskonen efter.

»Faafa» harskade sig, hostade, snöt sig.
Hän tog vänligt Matti under hakan och

tvang honom att se upp.
»Jag vet inte, hvad för leksaker vår käre

Frälsare hade, när hän var barn», sade hän.
»Men jag tror, att, om någon skulle tagit ifrän
honom hans käraste, visst hade hän kunnat
älska denna fiende. Hän kunde aldrig annat
än älska. »

Men nu var vällingen framsatt, och allt
annat glömdes för ögonblicket. Och, när se-
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dan »faafa» lät sig öfvertalas att följa barnen
på en liten båtfärd, återkom löjet pä deras
läppar, ooh det var bara Matti, som då och
då med en tung suck tänkte på förmlddagens
ledsamheter.

Första gången i lifvet hade Matti fått en

fiende. Huru hän stred och kämpade, när hän
kom tili femte bönen i Fader vår! Ville hän
förlåta? Nej, det var en svår sak. Flans
vackra, älskade kopp! Och så somnade hän
för första gången ifrån aftonbönen, kämpande
mot hämnden och sin egen onda vilja.

»Tänk, att den stackars ungen blir hela
åtta år i morgon och kan inte en bokstaf»,
sade mor medlidsamt tili far, när Riku just
slank ut genom dörren med sitt stop mjölk,
som hon hvarje morgon fick af mor mot vill-
kor, att Lisa skulle göra dagsverken vid slåtter
och skörd.

»Elak är hon, den hiekan», fortfor mor,
»visst risar modern bittida och sent men
inte är det bara hjälpt med riset. Jag tyeker
synd om ungen.»

»Det gör jag med», sade far och såg tank
fullt framför sm.

O

Matti hade stätt i dörren och täljt på en

barkbåt. Orden folio som smältande vårsol
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på hans hjärta. Hän hade icke haft ro och
fred dessa dagar hän ville så gärna likna
Herran Jesus, som var sä god men

längre kom det icke. Nu märkte hän, huru
vanlottad stackars Riku var, huru hon skulle
behöft vänlighet. Mattis hjärta fylldes plots-
ligt af blygsel öfver sitt stygga sinne och af
längtan att få göra henne godt.

Den dagen blef storartad rådplägning ibland
Fiskar-Måns’ barnskara. Där höjdes ifriga
röster för och emot. Men Matti segrade som
alltid.

Följande morgon blef Bondas-Hedda, som
bodde i närheten och gick ner tili stranden
efter vatten, öfver måttan häpen vid åsynen af
fyra barn, som styrde ut i en båt kk 4 på
morgonen. Hvad hade Fiskar-Månsarna för
funderingar ?

Men, om hon haft ett mycket, mycket
skarpt öra, som kunnat uppfatta något af
himmelens musik, skulle hon ha hört änglarna
sjunga i den tidiga morgonstunden. De sjöngo
sin glädje öfver att kärlekens makt hade seg-
rat i några barnahjärtan.

I den lilla mörka bastukammaren vaknade
en flicka med rufsigt rödt hår som en sky
kring hufvudet. Hon gned sig sömnigt i
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ögonen och sträckte sig gäspande på halm-
bädden.

Mor Lisa hade redan gätt ut och lämnat
ett halfätet grötfat kvar tili morgonmat.

Riku kröp tili spisen och begynte äta,
glömsk af tvål, vatten och öfrig toalett. Då
Ijödo några märkvärdiga ljud utanför
Riku spände öronen och ställde sig ögon-
blickligen i försvarsställning med gnistrande
ögon. Hon hade bara väntat, att Matti och
hans syskon skulle komma och betala henne
för sist.

>Jesus är min vän den bäste», Ijöd det
utanför dörren.

Hvad hvad är det för ett spektakel?
Rikus öeon stodo som runda klot i hufvudet.o

Där Ijöd ännu en vers. Nej, det var för
tokigt, sådant hade hon ännu aldrig upplefvat.
Hvad betydde det? Nog hade Riku hört
sjungas utanför dörren på namnsdagar och
födelsedagar men aldrig hade det värit
psalmer och hvad var det i dag för en
bemärkelsedag?

Med ens gick ett Ijus upp för henne
hon skulle ju i dag bli åtta år gammal! Det
hade mor sagt för någon vecka sedän. Meno o
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icke blef det mycket klarare för det skulle
fiskarbarnen sjunga för henne?

Fort på med den trasiga klädningen och
så g-länta i dörren. Matti Minä Hannes

lill-tösen och gamle »faafa» ja, det var

nog så.
»Nej, ut går inte jag», sade Riku vid sig

själf och stängde dörren. »De göra bara illa
ät mig, det där är bara konster af dem.»

Och så tittade hon i stället ut genom
fönstret. Men hvad hängde där utanför? En
vacker krans med liljekonvaljer och gröna
blad rundt kring det lilla fyrrutiga fönstret.

»Äro de tokiga?» ropade Riku högt, och
hjärtat hoppade på ett besynnerligt sätt.

Nu öppnades dörren sakta och försiktigt.
Matti steg fram med en sliten bok och strå-
lande varma ögon.

»Gratulerar här får du min gamla
abc-bok och så skall jag lära dig, om du
vill, Riku.»

Men Riku, hon sade ingenting. Hennes
ögon öfverforo än en gång Matti och hela
skaran. Men ingen af gratulanterna säg
ondskefull eller hämndlysten ut.

Då snörde det plötsligt tili i Rikus hals;
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»Giatulerar här skall du få min gamla abc-bok.»



något underligt, som hon ännu aldrig känt,
uppfyllde hennes hjärta hon visste knap-
past, hvad hon gjorde eller ämnade göra
hon flög med ett högt snyftande Matti om
haisen och kysste honom.
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jConungens gåfva.
Berättelse af H. S.

huru muntert bjällrorna klingade, och
A J huru lätt släden gled öfver den snötäckta
isen! Där borta på andra sidan viken låg
Petters heru; efter några ögonblick skulle hau
få hälsa på alla sinä kära.

Hvad skulle mor säga, när han visade fram
sitt betyg? Läraren hade sagt, att han värit
riktigt nöjd med Petters flit, och detsamma
sade också de vackra vitsorden i betyget.
Petter vände sitt glada ansikte mot fadern,
som körde, och utbrast: »Far, vet ni hvad
det är roligt att gå i skolan! Och roligast
af alit är att läsa geografi. Ni skulle bara
höra, huru vår lärare kan berätta.»

Stugornas vän. 3



»Jaså», sade far och såg tankfullt rakt
för sig. Han var så tyst i dag, men det var
visst de många julbestyren, som lågo honom
i hågen. Ack, julen! Petter kunde knappt
halla sig stilla i släden. Nu var det inte mera
än fyra dagar kvar. Och den tiden behöfdes
nog för att hjälpa far och mor.

Seså där lyste eldskenet' från spisen ge-
nom stugfönstret. Hej, Brunte! Petter måste
stiga upp och skrika åt hästen. Ett par duktiga
skutt i galopp så stannadeBrunte vid trappan.

Ack, huru varmt det kändes att sitta vid
mors sida på bänken! Och hvad småsysko-
nen voro glada! I kammaren låg en ny liten
syster i vaggan. Petter tyckte mest om att
se på henne, medan hon sof. Då skrek hon
icke, och så hade mor mera tid med honom
och de andra.

Det roligaste på hela aftonen var, när
Petter stack sitt betyg i mors hand och stod
och gaf akt på hennes ansiktsuttryck.

»Min lille gosse», sade hon och klappade
honom på hufvudet, medan det lyste tili i hen-
nes ögon, »Gud välsigne dig!» Men så drog
hon en djup suck. Petter blef hapen; hvar-
för suckade väl mor? Snart glömde han dock
alit under buller och ras med syskonen.
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Och julen kom, den kara, oförlikneligt
glada julen! Halmen breddes på golfvet,
granen med granna papper sattes in i rummet,
hvit bordduk kom på bordet, far, mor och barn
klädde sig i högtidskläder. Blott ett sak-
nades. I år hade mor icke råd att baka
hvetebrödsbullar, sade hon.

Och julen gick. Huru väl Petter än trif-
des hemma, tänkte han dock med stor glädje
på skolan. Den kara geografien lekte ständigt
i hågen.

En afton, när småsyskonen gått tili hvila
och far satt vid spisen och täljde nya pinnar
tili räfsorna, såg han upp på Petter med en
underlig blick.

»Hör du, min gosse», sadehan långsamt
och lät knifven hvila, »jag måste säga dig nå-
got, men du skall icke bli ledsen för det. Ser
du, vi —-vi —ha interåd att skicka dig i skolan.
Mor och jag behöfva din hjälp i arbetet.»

Mor strök sig om näsan och böjde ner
hufvudet. Petter satt alldeles stel. Han kunde
inte förstå detta. Icke få gå i skolan, icke
råka läraren, icke läsa geografi! Det sved och
brände i haisen.

Far betraktade honom med varma, sorgsna
ögon. För första gången märkte Petter, att
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far såg gammal och mager ut. Och där, i
skenet af brasan var mors ansikte blekare än
förr. Gossens hjärta krympte ihop. Hade de
blifvit så fattiga, hade nöden kömmit in i stu-
gan?

Mor steg upp och tog fram aftonmaten
från skåpet. Petter såg, huru hon förde för-
klädet tili ögonen. Då brast sorgen lös, han
rusade upp, sprang ut ur stugan i den stjärn-
klara vinterkvällen och stod bittert snyftande
ute bland de höga drifvorna. Men, när mor
sedän kom tili hans säng och läste aftonbönen,
böjde hon sig ner och hviskade ömt: »Sörj
icke, kara min gosse, vi måste väl få någon
råd ännu.»

Petter var en flink och rask arbetare, så
liten han än såg ut. Far kunde skicka ho-
nom hvart som helst, han var säker på att
han uträttade sitt ärende väl. Körslorna gingo
med fart, Petter pratade icke bort tiden. Far
var riktigt nöjd med honom och menade, att
han skulle bli en bra torpare med tiden.

Men Petter själf hade andra tankar, dem
ingen kände tili. Han drömde om sin geo-
grafi nätterna igenom. Ack, hvad han läng-
tade efter sin skola! En gånof fick han kanske
kompia tillbaka tili skolan, och dä skulle han icke
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sofva om nätterna, bara läsa, läsa, läsa! Och
sedän sedän skulle han bli student och lärare.
De tankarna höllo modet uppe. Han vågade
aldrig fråga, hur det skulleblifva med skolgången
nasta höst, och såg med oro på, huru långsamt
växten sköt upp på fars ägor. Det förstod
Petter sig på. Och missmodet växte med de
tunna, glesa rågstråna, som begynte gå i ax.

En vacker sommardag hade en främmande
herre kömmit tili byn och hyrt sig in i den
nätta fiskarstuo-an vid stranden. Där satt han
i sin kammare och studerade i sinä böcker från
morgon tili kväll. Han skulle vara doktor, sade
fiskarfolket, det hade de hört af honom själf.

En söndag kom Petter inrusande tili mor
och skrek med strålande ögon, att alla bar-
nen i byn skulle tili doktorn på eftermiddagen.
Den slitna jackan putsades, håret kammades,
och med gladare sinne än Petter sprang visst
ingen ner tili fiskarstugan.

Det var ett märkvärdigt besök. Doktorn
satte sig midt ibland barnen ute vid sjöstran-
den. Och han begynte berätta för dem am
en, som hade så stor kärlek tili dem, att han
lämnat sin härliga himmel för deras skull.

>Om någon af er, gossar eller flickor»,
sade doktorn, »har något bekymmer på sitt
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hjärta, var då viss om att Jesus känner detta
bekymmer. Och ni få be honom taga bort
det. Han hör hvarje barn, som beder, och
förstår märkvärdigt bra att hjälpa er. Men
han hjälper icke .alltid just som vi själfva vilja.
Kom bara ihåg, huru innerligt Jesus älskar er

hvar och en, ännu högre och starkare än nå-
gon far och mor på jorden.

Petter kom hem med orden ännu ljudande
i sinä öron. Tänk, att han aldrig förr så
där hört talas om Frälsaren. Aldrio- hade han
trott, att barnen fingo tala tili Jesus som tili
en människa. Tänk, att han brydde sig om
att höra på dem! Han måste berätta alit för
mor.

Om kvällen, när Petter gick tili sängs, kom
det plötsligt för honom, att hän sioille göra,
som doktorn sagt. Hän kröp under täcket,
så att ingen sioille se och höra. Allt, som
tryckte på hans hjärta, kom fram, Jesus visste
ju bot för allt. Det var märkvärdigt ljufligt
att riktigt få berätta om sin längtan efter sko-
lan. Och hjärtat riktigt hoppade af glädje, när
lian bad Jesus om att få komma dit tillbaka.

Dagarna gingo, Petter sjöng och trallade
gladare än förr, hän hade ju fått en ny, mäk-'
tig vän.
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Hvarje söndag fingo barnen sitta hos dok-
torn, höra, läsa och sjunga. Petter skulle icke
låtit ett ord gå sig förbi. Och han fick dub-
belt större lust att vara vänlig mot föräldrar
och syskon. Hade han värit olydig och låtit
onda ord gå öfver läpparna, då gaf sam-
vetet honom ingen ro, förrän han bedt om för-
låtelse.-

Hösten kom. Mattas-mor lagade sin Janne
i ordning tili skolan. Huru skulle det gå för
Petter? Han vågade icke hoppas. Rågen
hade gifvit en mycket dålig skörd, potatisen
ville icke växa. Far såg magrare ut, mor

fick knappt röra sig ett steg, utan att liilan
skrek. Petter måste ofta vara barnsköterska.
Ack, såg icke Jesus, huru fattiga de voro, viss-
te han icke, hur Petter längtade tili skolan?

En afton, när Petter drifvit korna hem,
såg han doktorn stiga ut ur stugan och mor
följa honom ut på trappan.

»Petter, min gosse, kom med mig ett
stycke. Jag har något att tala med dig om,>
sade doktorn och tog vänligt hans hand.

Petter såg på mor; hon nickade. Och så
följde han sin lärare med strålande ögon.

»Hör nu, min gosse», sade doktorn, »jag
skall berätta en saga för dig. Det var en gång
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en mäktig kung, som härskade öfver ett land.
Där bodde en liten gosse, som var kungens
vän. Hän hade också fätt. emottaga så mänga
gåfvor af kungen, att hän icke kunde komma
ihåg dem alla. Nu önskade gossen att få lära
sig läsa, och, när kungen fick veta det, skickade
hän hästar och vagn efter honom tili skolan.
Men helt plötsligt kom bud från kungen.
Gossen skulle fara hem tillbaka och vänta, tills
vagnen äter stode för dörren. Detta tyckte
gossen icke om, hän kunde alls ej förstå kung-
ens mening. Men en dag fick hän ett bref.
Kungen skref, att, om hän vore flitig och snäll
där hemma, skulle hän själf en dag komma
och hämta honom och då hafva med sig en stor
gäfva. De sista orden lydde: Om du är
min vän, stanna då hemma för min skuli.

Och nu blef gossen glad. Skulle han icke
vara stolt öfver att få lyda kungen?»

»Säg mig nu, Petter, hvad tyckte du
om den gossen?»

Petter såg frimodigt upp tili doktorn.
»Den gossen gjorde rätt. Så skulle också jag
göra, om kungen bad mig.»

»Skulle du det?» Doktorn såg in i hans
ögon. »Och nu ber han dig därom. Gud själf
viii, att hans lille Petter tåligt skall stanna
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hemma hos far och mor, tills han skickar ho-
nom tili skolan igen.»

Petter stannade, alldeles röd i ansiktet.
Huru kände doktorn hans stora hemlighet?
Men doktorn bara smålog och klappade ho-
nom på hufvudet.

»Det börjar bli sent redan, min gosse. Gå
nu hem tillbaka och kom ihåg min saga! Den
store konungen säger också tili dig: Om du är
min vän, stanna då hemma för min skull. Ser
du,» och doktorn pekade på två bleka stjär-
nor, som skimrade öfver deras hufvuden, »den
konungen är icke fattig. Hän råder öfver mil-
lioner stjärnor, öfver allt stort i himmel och på
jord. Gud väre tack, att vi få tjänahonom!»

Och Petter gick hem, underlig tili mods.
Det var visst svårt, då hän tänkte på skolan, dit
hän icke kunde få komma, men ändå hau rä-
tade på sig Gud själf ville ju, att hän skulle
vara hemma. Det hade doktorn sagt så sä-
kert. Och en gång ögonen tindrade
en gång skulle kanske Gud skicka honom tili
skolan! Ja, hän ville lyda Gud. Och med
gladt mod sprang hän in. Far och mor frå-
gade, märkvärdigt nog, alls icke efter hvad
doktorn sagt, men Petter tyckte, att också de
sågo gladare ut.o o
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Hösten gick, vintern kom, det var åter
jul. På morgonen af julaftonen kom en af
granngummorna, som värit tili staden, och
lämnade Petter ett bref, ett stort, hvitt bref
med Jack och frimärken. »Att öppnas julaf-
tonen» stod det där utanpå. O, hvad Petter
var nyfiken! Hvarifrån kunde det brefvet vara?
Om det bara redan vore kväll!

När de ätit julmaten, sade far: »Bryt nu
upp brefvet, Petter!» Och far, mor, Petter och
småsyskonen sågo med häpna blickar en stor
sedel och ett kort med endast dessa ord:

»Den store konungen skickar Petter en jul-
gåfva. Den skall han gifva åt far, på det far
må skaffa sig- en drängf och Petter få komma
i skolan. En välsignad jul! önskar doktorn.»
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Trohet.

Det var en Hten allvarsam och småförstån-
dig flicka, den där Gustafssons StafVa,

hon soin i kyrkboken bar de ståtliga namnen
Maria Eufrosyne Alexandra Gustafva, och som
bodde med far, mor och sex syskon i den
lilla, gråa stugan på björkbacken närä stran-
den. Men så hade hon heller icke hait tid
tili lek och nöje som andra barn. Ty från
det hon var fem, sex är gammal, hade hon
värit lilla mor för de andra syskonen, som
växte upp allt flera omkring henne. Stafva
skulle stoppa och läppä, Stafva skulle koka
och diska, Stafva skulle vagga och bära och
vyssja, stifta fred och gifva råd. Liten tili
växten var hon trots sinä elfva år, men det



hade icke heller värit mycken råd på mjölken
där i huset. Mor fick sin kanna hvarje mor-

gon från värdinnan på gården, men det var

många munnar, och de minsta behöfde mera,
förstås. Det fanns dock friskt och godt käll-
vatten i åkern bakom stugknuten, och ibland
kom mor hem med svagdricka från värdinnan.
Far gick på gårdens arbete, och mor hjälpte
tili vid gårdsvärdens tegelbruk. Sålunda kom
det sig„ att hela hemmet hvilade på Stafvas
elfvaåriga skuldror, och det var ju inte under-
ligt, om det tyngde litet.

Ibland, när hon satt vid Petter-Magnus'
vagga och gnolade och vaggade, så att hans
trinda, linhåriga hufvud rullade och skakade
på de rutiga bomullsdynorna, då kunde
det komma en obestämd längtan öfver henne.
Om hon dock kunde få komma någonstädes för
att råka andra barn kanske tili skolaa! Men
mor själf hade lärt henne att läsa, och mera
behöfdes icke. Hvem skulle då för öfrigt
sköta hem och barn? Nej, menade far och
mor, att bara tanka på skolan var dåraktigt.
Ja, visst var det så. Det förstod hon godt
själf, lilla mor, men det var för märkvärdigt,
att hon icke kunde bli fri de där underliga
tankarna. Hon önskade sig vara en svala.
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Å, hvad hon då med svalvingar skulle flyga
långt, långt ut i världen.

I dag satt hon och stickade sin strumpa
på en sten i solskenet, lyssnande med ena orat

inåt stugan, där Petter-Magnus låg och sof
med en duk öfver sitt lilla svettiga ansikte,
medan flugorna surrade kring tak och väggar.
Syskonskaran lekte fredligt med sand och ste-

nar och söndriga porslinsbitar. Det var så
varmt och soligt, att de två yngsta voro klädda
i hara skjortan.

Tankarna flögo rundt i lilla mors hufvud,
kretsande kring ett bestämdt mål. Jaså, det
där herrskapet, som hyrt bondens gula villa
i skogsbrynet, det hade således kömmit i går!
Far, som alla dagar kom frän gårdens arbete,
hade sett dem allesamman herrn, frun
och de två flickorna, både den lilla, som
var herrskapets egen, och den Stora, som var
fruns systerdotter, och som bara var på be-
sök. Och två väldiga lass, fulla med saker
för herrskapets räkning, hade äfven i går
ankommit. Två väldiga lass! A, att tänka
sig allt, som funnits på de där lassena. Det
var ett stort nöje att sitta så där och fun-
dera.

»Stafva», skrek Matti så gällt, att dröm-
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merskan förskräckt for upp, »ser du, ser
du, där kommer herrskapet!»

Det kunde icke blifvit större uppståndelse,
om kungen passerat. Alla de sex små linhåriga
hufvudena kröpo tillsamman de fullständigt
klädda likaväl som de byxlösa och åsågo med
andlös häpnad, huru ljusklädda sommargäster
uppifrån bondgården trampade gångstigen där
borta mellan träden, som förde ner tili sjön.

Plötsligt hördes ett klingande skratt. Den
Stora flickan hade fått syn på Stafva med
sin skara och utbrast: »Nej, men se, moster!
En sådan flock sparfungar! Nå, de ha inte
för varmt, de där små, inte!» Ånyo ett

skallande skratt.
Men frun viftade vänligt åt barnen med

sitt ljusa parasoll, och den lilla flickan kastade
slängkyssar åt dem. Där borta på det blå,
solskimrande vattnet kom en båt roende och
styrde rakt emot stranden. Det var jungfrun,
som skulle möta sitt herrskap för att ro dem
ut på en tur tili en af holmarna midt öfver.

Och så bar det af för den glada stadsfa-
miljen, som i fulla drag njöt af sommarens
och naturens skönhet.

De sex barnen där uppe vid den lilla, grå
stugan stodo alldeles stilla och sågo -=-- bara
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sågo. Tänk, att de fått se herrskapet på så
närä håll! A, det var något att berätta för
mor i kväll!

Men plötsligt ljöd ett gällt skri ifrån stu-
gan. Lilla mor rusade in, skakande förtroll-
ningen af sig. Kara hjärtandes, så Petter-Mag-
nus skrek! Det var bara att taga upp ho-
nom, bära, sjunga och trösta. När han då
ändtligen insett, att Stafva lydde hans minsta
rörelse, lugnade sig Petter-Magnus. Ty, fastän
han icke räknade mer än åtta månader, var

han en liten slug kari, som visste att väl
bruka sitt välde.

Men om natten drömde Stafva om idel
ljusa människor med brokiga parasoller och
smä, hvitklädda flickor, som kastade slängkys-
sar. De stego i vackra, lysande båtar och
rodde ut på det solglänsande vattnet rodde
långt, långt bort ut tili det vida hafvet, där-
ifrän det klang sköna, milda toner. Sådana
toner hade hon bara en gång hört i kyrkan,
och då trodde hon, att de kommo rakt från
himmelen.

En lördags kväll hade mor hittat de allra
raraste smultron, fullmogna och doftande. Och,
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söndag morgon kläddes Stafva i ny, styf
bomullskjol och tjockbottnade kängor. Där-
på gaf mor henne några förhållningsregler,
och så styrde lilla mor ut genom grinden,
bärande sin korg med största försiktighet och

följd af syskonens uppmärksamma blickar.
Hjärtat klappade hårdt. Hon skulle i dag
för första gången upp tili herrskapet.

Huru inbjudande den lilla gula villan låg
mellan träden? Där vajade en flagga på taket,
och nystärkta gardiner i fönstren för vinden
fladdrade. Tveksam stannade hon vid veranda-

Stugornas vän. 4
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dörren. Då hördes sång och musik där in-
ifrån. Det var fruns röst. Stafva lyssnade
andlös. Det lät som i drömmen. O, så
vackert!

och lammen små
Han känner väl vid namn,
Och lammen små
Han bär i herdefamn

Om hara frun ville sjunga om den där
vackra visan!

»Moster», Ijöd plötsligt en röst, som
skar Stafva i öronen, ty den förjagade både
sång och spel, »moster, den där lilla sparfve-
mamma bjuder ut smultron.» Och Elsa, fruns
systerdotter, skuttade ut genom veranda-
dörren.

Men frun kom ut med sin lilla flicka.
Hon klappade den «lilla försäljerskan på axeln
med en solig blick och lofvade köpa hennes bär.

»Du får gärna plocka åt mig huru mycket
bär som helst, lilla barn», sade hon, »men

försök att komma på lördagen. Ser du, pä
söndagen vill jag ogärna köpa och sälja. Sön-
dagen är vår högtidsdag», tillade hon med
sitt glada leende. »Vi ämna oss just tili
att hra den. Vill du vara med om predikan
och sången, min lilla vän?»
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Om Stafva ville? Hon neg djupt med sitt
vanliga allvarsamma uttryck, medan hjärtat
bultade af fröjd.

Det var en oförgätlig förmiddag. För
Stafva öppnade sig en ny värld. Tänk, att
få se så mycket nytt, grant och vackert,
ända ifrån lilla Dagmars docksäng och Stora
docka tili de blanka kopparkärlen på den hvit-
rappade köksväggen. Men vackrast af allt
var ändå fruns sång. Hon måste gnola den
om och om för sig själf, när hon skyndade
hemåt, rädd att ha svikit sin plikt och lämnat
Petter-Magnus alltför länge ät mor och syskon.

Men Elsa hittade snart vägen fram tili
den lilla stugan vid sjöstranden. Som hon
saknade jämnårigt sällskap, var det ingen
annan utväg än att hålla tili godo med Gustafs-
sons lilla Stafva, som ingen kunde tro vara
lika gammal som Elsa själf. Det roade stads-
flickan att ge akt på Stafvas allvarsamma,
småförståndiga sätt gent emot syskonen, ja,
det lockade henne mängen gång tili löje och
skämt. Stafva fick vanligen heta »sparfvemor»
eller »madam förständ», hvilket icke rätt föll
henne i smaken, fastän hon ingenting sade.
Annars var det alltid en högtid för barnen
i stugan att se herrskaps-Elsa komma. De
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höllo henne för sagans prinsessa och sprungo
sinä fötter trötta efter allt, hvad det kunde
falla henne in att önska, antingen det var

kottar från skogens gran och tali, stenar från
stranden eller blommor från ängen. De bästa
och största bären sparades alltid åt herrskaps-
Elsa, och ve den brottslingen, hvilken snattade
ett bär från den korgen? Hän hade att vänta
en genomborrande blick af lilla mor eller en

handgriplig tillrättavisning.
En dag slog sig Elsa, röd och upphettad,

ner på stugutrappan.
»Usch, så fasligt hett! Jag står inte ut.

Stafva, spring efter vatten åt mig! Ni ha
ofodt vatten.»

Lilla mor lämnade Petter-Magnus i Rikus
händer och kilade flink som en ödla tili kallan.

»Tack, det var uppfriskande, sparfvemor!
Hå, ha, jag undrar, om du viii hjälpa mig
med en sak, Stafva?»

Lilla mor tittade med trohjärtade ögon
upp tili herrskaps-Elsa.

»Ser du, det är min födelsedag om en
vecka. Och då får jag alla minä sex kusiner på
visit. Därför tänkte jag, att vi skulle göra det
litet trefligt och feja upp på verandan med
kransar. Vili du viii ni alla hjälpa mig
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att samia kråkris och lingonris från skogen,
så ska' jag och mosters jungfru binda sedän.
Och vet du hvad, sparfvemor», och så hvis-
kade Elsa något i Stafvas öra.

Lilla mor blef både blek och röd. Ett
sådant storartadt löfte! Skulle hon, Gustafssons
Stafva, få vara med på fint kalas?

»Och nu kan du lämna den där tjocka
pojken i Rikus eller Mattis vård och ro mig
ett lite grand ut med er lilla eka», sade Elsa,
som hade hvilat ut och spatserade ner mot
sjöstranden.

Stafva tvekade.
»Hvad, faller det icke »mor förstånd» på

läppen?- Hon är kanske rädd för storm, ha,
ha, ha!»

»Ne—ej, inte», sade lilla mor lugnt,
»men jag har lofvat mor att inte gå ifrån

lill-pojken, så länge hon är borta.»
»Du är barnslig, sparfvemor! Kan du inte

begripa, att jag menar bara en liten stund, och
sparfungarna kunna alla kika på sin mamma

här uppifrån. Vi ro bara midt ut på fjärden
ett tag.»

Färgen steg på Stafvas kinder. »Ne—ej,
inte kommer jag», sade hon bestämdt och
allvarligt.
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Elsa blef het. Hon var van att få sin
vilja fram.

»Jaså, du kommer inte, din envisa unge.
Nå, Matti, du har väl ingenting emot en liten

lusttur, du, eller hur? Du är nog inte så feg
som stora syster, du.»

Stafva knep ihop läpparna och teg. Därpå
gaf hon årorna åt brodern, hvilken stolt som

en kung kilade ner för branten tili stranden
för att skjuta ut ekan. Hon stod ett ögonblick
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stilla och såg efter dem, suckade tungt och
gick så in med Petter-Magnus för att för-
söka få honom i sömn.

Solen hade knappt hunnit stiga upp, röd
och grann, förrän Gustafssons Stafva med sinä
tre äldsta syskon lämnade bädden och begaf
sig ut i skogen med mors Stora klädkorg.
Och myrorna kunde inte vara flitigare. Lilla
mor valde de allra vackraste slingor, hon
kunde få tag i, och förkastade utan skonsam-
het syskonens underhaltiga fynd. Hon kunde
icke underlåta att känna en viss stolthet, när
herrskaps-Elsa med en gillande blick mönstrade
hennes skörd.

»Ganska bra, men det skall vara en
korg tili!»

Och så var det att på nytt begifva sig in
i skogen. Lilla Riku kände magen skrika.
Hon skulle så gärna sprungit in efter litet
mat, men eftersom herrskaps-Elsa befallde dem
plocka, var det inte att säga ett enda ord
emot. Och visst skulle hon, Elsa, få det riktigt
fint i morgon. Tänk, att deras Stafva också
skulle på kalas —■ mån tro hon skulle ha något
hem med sig i fickan?
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Inne i Gustafssons stuga höllo de minsta
redan på att krypa i säng om kvällen, då
Elsa kom springande. Gårdsvärdinnan hade
omtalat, att det växte en vacker, hög blomma
i en hage där i närheten, en blomma, som
kallades nattviol och doftade härligt. Och
eftersom det fanns så få doftande blommor
här på bondlandet, ville Elsa nödvändigt ha
den tili en bukett på salsbordet tili i morgon.

»Nå, Stafva, du Springer ju efter den»,
bad Elsa.

Stafva blickade tyst utåt vägen. »Ja, bara
mor kommer», sade hon. »Hon ska' nog
inte dröja länge.» Men Elsa var inte hågad
att vänta. Hon var trött af alit fejande och
bråkande och längtade i säng.

»Seså, gå genast», befallde hon.
Stafva såg bönfallande på henne. »Mor

kommer på minuten», sade hon sakta.
»Men jag väntar inte, hör du», utbrast

Elsa. »Samma envishet du tyckes icke
kunna lära dig lyda. Men nu ska' du lyda,
förstår du!»

Matti blef skrämd och tog lilla mor i försvar.
»Hon får stryk, om hon lämnar lill-pojken»,

upplyste han oroligt.
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»Hon är en kruka, er lilla sparfvemor,
jag vet det. Nå, Stafva, du ångrar dig,

icke sant? Nu väntar jag inte längre.»
Då såg lilla mor upp med en blick, som

nastan kom Elsa att slå ner sin.
»Hva’ gör hon, Elsa, när hon ska’ lyda?

Sitter hon kvar», frågade Stafva, »eller Springer
hon bort?»

Elsa blefblossanderöd, och syskonen stirrade
förfärade på sin Stafva. Tänk, att hon vågade!

Men blodet begynte sjuda i herrskaps-Elsa.
»Hör du, näsvisa unge», kom det hög-

ljudt och med en gnistrande blick, »vet du
inte, huru du ska' bemöta bättre folk? Jaså,
du viii lära mig, du. Och nu viii jag bara
säga, att du är så god och stannar hemma
i morgon, sparfvemor. Jag bryr mig visst
inte ora sådana födelsedagsgäster. Adjö!»
Och med sjudande blod och gråten i haisen
sprang hon ner för trappan, ut genom grinden
och försvann bakom trädstammarna.

Lilla mor stod alldeles stilla, med blicken
sänkt mot marken. Läpparna skälfde, och
tårarna stucko likt sylar i hennes ögon. Med
ens kom hon ihåg, att elden slocknat under
grötgrytan, som skulle hållas varm åt far och
mor. Hon sprang tili spånbacken och häm-
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tade famnen full med bränsle. Å nej
det var inte värdt för henne att börja tanka
på roligheter och dylikt. Bäst att inte bli
bekant med annat folk utan endast sköta sinä
sysslor. Kunde hon begripa, hvarför herrskaps-
Elsa blef så där ledsen, när hon icke gjort
något illa, bara ville lyda mor? Hon undrade,
Stafva, när hon tankfull och med såradt hjärta
kröp i säng, om Gud också var ledsen pä
henne. Ånej, det var hän nog icke. Hän
var nog nöjd, att hon lydde mor. Och sängen
om de små lammen rann upp för henne. Ack,
om hon bara säkert vetat, om den gode herden
också ville bära henne i famnen!

Nasta morgon rann upp vacker och solig.
Stafva hade tidigt plockat en bukett luktvioler,
som hon skickade med far upp tili herrskapet.
Men sedän bjöd hon af alla krafter tili att
inte tanka på något annat än att hjälpa mor
med surbrödsbaketoch att vagga Petter-Magnus
ute på backen, dit vaggan lyftats, så att han
inte skulle bli alltför olustig.

Med ens vände sig mor häftigt om tili
Stafva, som stod och räckte henne brödspaden
framför ugnen.

»Hjärtandes flicka, du skulle ju tili herr-
skapet i dag!»
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Stafva svarade icke.
»Seså, flicka, har du inte mål i mun?

Skynda dej och ta helgdagskjolen på!»
Men Stafva stod orörlig kvar. Plötsligt

rusade hon ut ur stugan, kastade förklädet för
ansiktet och ställde sig snyftande mot stug-
väggen.

A, hvad det var ledsamt, hon kunde inte
hjälpa det! Hon skulle nog aldrig i lifvet
få gå på ett sådant kalas. Och kanske frun
skulle sjunga en sadan där vacker sång igen,
o o ■a a!

Vinden drog smekande förbi henne, och
några småfåglar drillade af hjärtans lust i
hennes närhet. Hon slutade snyfta, men det
kändes så konstigt där inne i bröstet.

Plötsligt hördes ett muntert sorl där borta.
Stafva drog förskräckt förklädet från ansiktet.

Hvad var det?
Igenom grinden drog en brokig, dansande

skara af glada barn med herrskaps-Elsa i
spetsen, bärande krans i håret.

»Stafva», ropade hon, »Stafva, spring inte
bort! Jag har något att säga dig!» Och Elsa
sprang främ med ett litet skamset ansikte.

»Moster säger, att jag värit dum i går,
och jag måste medge det, eftersom det
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är min födelsedag, ooh man får lof att vara
snäll. Nu hjälper det inte, att du är envis,
sparfvemor, för nu ha vi alla kömmit efter dig,
och moster säger, att vi inte få komma hem
utan dig, gumma lilla. Vi ha väntat med

kaffet, som står dukadt ute på gården med
blad och blommor, så det är inte värdt att

du strejkar. Inte ska' vi vara ovänner, lilla
mor, i dag, eller hur?»

Men Gustafssons Stafva hade svårt att
fatta sig. Var det inte en dröm alltsamman?
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Hon betraktade med sinä allvarsamma, fors-
kande ögon hela den brokiga skaran. Men
mor fick brådtom att göra sin flicka i ordning,
så att hon kunde följa med alit det fina
herrskapet.

Det var för lilla mor, som om solen plötsligt
lyst in i hennes hjärta. Och den födelsedagen
glömde hon icke i hela sitt lif. Ty utom
det myckna goda, som vankades för munnen,
idel fina saker, som hon icke ens kände tili
namnet, men af hvilka frun fyllde en stor påse
för far, mor och syskonen utom alit detta
och de glada lekarna kom det tili sist en märk-
värdig öfverraskning.

Det var så, att, när Stafva neg adjö, neg
ända tili srolfvet, stelt och hösftidligt, då tog-

frun fram en liten bok med röda pärmar och
g-uldsnitt.

»Det här skall bli ett minne åt den lilla
flicka, som vet att icke svika sin plikt, om än
frestelsen lockar. Gud gifve, att det funnes
många sådana barn i vårt kara fosterland!»

Och med ett allvarligt ögonkast på Elsa
och en varm solig blick på lilla Stafva lade
hon boken i hennes hand.

»Den är full med vackra sånger och
psalmer, lilla barn. En dag kommer jag och
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hälsar på i er stuga, och då skall jag lära dig
sjunga flera af dem.»

Men Stafva stod där djupt rodnande, med
nedböjdt hufvud. Det gick omkring för henne,

hon förstod knappast.
Men när hon, springande hemåt, kom in

i tätä granskogen, där ingen såg henne,
brast hon ut i ett glädjeskri och tryckte den
granna, lilla boken tili sitt hjärta.

62 TROHET.



simme.

far från dagsarbetet sent på kvällen
återvände hem, stannade hän betänksamt

vid trappan. En af hans gossar hade i dag
på morgonen kömmit upp tili herrgården med
bud frän mor tili far, att »nu hade den tionde
pojken kömmit tili där i huset».

Jaså, åter en gossel Å, hur mor längtat
efter en flicka och hän själf sedän! Ja, det
var inte utan, att en dimma lade sig äfven
öfver hans ögon.

När far steg in och försiktigt närmade sig
den lille världsmedborgaren, vände sig mor
med förgråtna ögon mot honom.

»Far, Gud har pröfvat oss. Du har fått
en krympling tili son, ett barn, som aldrig
skall kunna stå på sinä fötter.»



Och mor vecklade upp det lilla byltet,
visande ett par stackars krokiga ben med
fötter, som hade utseende af klumpar.

Den kvällen gräto alla där i kuset. En-
dast den lille nykomne själf var alldeles tyst,
öppnade blott då och då ett par Stora, mörka
ögon.

När lille Simeon, kallad Simme, växte upp,
märkte hän nog, att far och mor betraktade
honom med sorgsna blickar. Hvarför det?
Visst voro hans fötter »ofärdiga» och för
klena att stödja sig på, men far hade gjort
krjmkor, ett par präktiga kryckor, och de voro
nastan lika bra som ett par fötter, åtminstone
när marken var torr. Höst och vinter måste
hän väl mest sitta inne, men hvad gjorde det?
Då kröp Simme upp på sin stol vid fönstret
och försjönk i tankar och drömmar. Det var
så mycket att betrakta från fönstret för Simme.
Den djupa, hemlighetsfulla skogen, de fallande
löfven, den hvita snön, fäglarna, som flögo,
åns bruna, porlande vatten, blommorna på
äsluttningen och de underbart skiftande moinen.
Å, hvad hän gärna ville veta riktigt noga
om alla dessa ting, hvilka fyllde honom med
så underliga drömmar. Huru mån tro träden
och stenarna sägo ut inuti? Hän hade en
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gång bedt bror Janne hugga itu en af ste-
narna i ån men dä hade denne sett på
Simme med vidöppna, häpna ögon och be-
gynte skratta så ljudiigt, att Simme, högröd
och skamsen, kröp in i vrån.

Men i drömmen tog hän själf fars yxa
och klöf åns alla Stora stenar midt itu. O,
så det glimmade af guld och silfver där inne!
Hän knackade ut Stora guldstycken ur dem
alla och bar dem tili mor, som såg på honom
med glada, lyckliga ögon icke med de där
sorgsna blickarna. Hän kunde inte hjälpa, att
tårarna stego honom i ögonen, när hän vak-
nade och ingenstädes fann guldstyckena eller
yxan.

Skulle Simme någonsin få svar på alla de
underliga frågor, som rörde sig inom honom?
Hvarför vissnade blommorna och träden om

hösten hvarför kunde det inte ständigt vara

sommar? Hvarför blef far gammal och grå,
hvarför blef mor så trött om kvällarna? Huru
månne det såg uti himmelen? Skulle far och
mor bli riktigt glada, om Simme i himmelen
finge nya, vackra fötter?

En vinterkväll, när Simme redan krupit
i säng bredvid en af bröderna, öppnades
dörren, och skräddarmor steg in stampande,

Stugornas vän. 5
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medan hon slängde af sig skinnvantarna och
blåste i händerna.

»Hu, så kalit där ute, kara Fia! Men
jag måste ut i kväll och låna din väfsked.»
Och så slog hon sig ner och begynte språka,
ty skräddarmor hade en vig tunga.

Sirnme låg i halfslummer men spratt plöts-
ligt tili, då hän hörde sitt namn nämnas.

»Ja, Fia, stackare, nog har du fått en

börda att bära», hördes skräddarmors skrofliga
röst »den pojken kan då ingen nytta göra
här i lifvet.»

Mor svarade intet, bara drog en djup suck.
Då hördes fars barska stämma. »Ni vet

alltid bättre än vår Herre, ni kvinnor! Om
masken i mullen och gräset på marken är tili
någon nytta, så skall väl ett människobarn
inte heller födas förgäfves. Lita ni på, att Gud
har sin mening med Simme, stackare.»

Gossen hade andlöst lyssnat. Den pojken
kan då ingen nytta göra här i lifvet ja,
det var nog sant. Det stod med ens för
honom, att bröderna med sinä starka, friska
kroppar voro lyckliga, nyttiga människor, som

skulle kunna glädja far och mor. För första
gången skar det djupt i hans hjärta att tanka
påsina stackars klumpfötter. O, hvad skulle hän
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väl duga tili, när hän växte upp! Hän måste
krypa djupt ned under täcket och kväfva
sinä snyftningar.

Endast fars ord ingåfvo honom en smula
hopp. Far trodde, att Gud hade sin mening
med Simme också. Och denna tröst vaggade
småningom hans sårade hjärta och hans trötta
kropp tili sömn.

Fram på våren, när åbranten invid stugan
pryddes af otaliga prunkande smörblommor,
när vattnet i ån porlande och sjudande af
lifslust kastade sig öfver stenar och stränder,
hotande att föra med sig nyss löfvade unga
grenar, som Vänligt sträckte sig öfver vatt-
net då öppnade sig också för Simme helt
oförmodadt en ny värld. Den gamla herr-
gården, där far arbetade, hade blifvit såld tili
en professor, hvilken strax hämtade dit sin fru
och sin lille gosse, just vid Simmes ålder.

Och, eftersom Verner tyckte, att stenarna

i ån voro de allra bästa metställen, och att
just blommorna på åbranten voro så vackra
att plocka, blef hän en daglig gäst i Simmes
hem. Och så hände sig det förunderliga, att
Verner tyckte de dagar vara de roligaste på
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hela sommaren, då hän fick vara tillsamman
med Simme. Ty se, aldrig hade Verner känt
en så förunderliof grosse. Hän kunde herattao o

så märkvärdiga ting om skogen och träden
och fåglarna, blommorna och stenarna. Och
så gjorde hän frågor, som ingen kunde svara
på, åtminstone icke Verner.

»Du är som en bok, du Simme», utbrast
Verner beundrande.

Men Simmes Stora, djupa ögon fylldes af
ett lyckligt skimmer. Hän förstod knappt,
hvad Verner menade, men hän kände, att hän
fått en van. Och, fastän det där talet om att
hän ingen nytta kunde göra satt som en tagg
i hjärtat, glömde hän nu nästan att tänka
härpå. Ty Verner ville ha honom tili sin
ständiga följeslagare i skog och mark. Och,
när Verner ilade fram, munter och kvick som

en ekorre, mellan trädens stammar, kunde hän
plötsligt stanna, plocka en blomma eller en

kvist med bär och springa emot sin van, som
på kryckor skyndade efter.

»Se här, Simme! Stick blomman i knapp-
hålet! Och ät upp hvartenda bär, hör du!
Jag skall plocka mera åt dig.»

Men, när de trötta sjönko ner i mossan,
då kom Simmes tur. Då öppnade hän hela
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»Se här, Simme! Stick blomman i knapphålet!»



sitt hjärta och berättade för sin lyssnande vän
alla hemligheter, som naturen uppenbarat för
honom. Då kunde Verner krypa allt närmare
och hviska, likasom betagen af förtrollning
»Berätta mera, Simme, berätta mera!»

Sommaren.gick, och en dag sade Verner
med svidande hjärta farväl åt sin vän. Han
skulle in tili skolan i hufvudstaden.

»Skrif tili mig», sade Verner.
Simme stirrade på honom.
»Skrifva! jag kan inte.»
Men samma kväll fattade han beslutet att

lära sig. Han letade fram de äldre brödernas
böcker och häften, sökte sig en griffelstump
och en bit af en griffeltafla och begynte så,
bokstaf efter bokstaf. Det skulle gå!

Och det gick. Far och mor sägo med
undran krymplingens ihärdighet och fattnings-
gåfva. Nog hade hän bort komina i skolan,
mente de. Far måste köpa frimärken i staden
förutom papper och kuvert. En sådan ståt
hade förr icke blifvit sedd där i stugan.
Simme skref bref tili Verner i hufvudstaden,
och Verner skref bref tili Simme i torpan
stugan.

*
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Det led mot julen, och professorns vänta-
des hvarje dag ut tili den gamla herrgärden,
där de alltid tillbragte ferierna. Simme hade
svårt att somna om kvällarna det brände
en het längtan i honom att få råka Verner.

En kväll kom far hem med bekymrad upp-
syn. Hans blick sökte krymplingen, som satt
uppkrupen bredvid spisen och läste i »Natu-
rens bok.»

»Simme», rösten lät litet osäker »inte
lönar det sig att bli orolig men professorns
Verner lär vara sjuk i staden, och herrskapet
kommer inte ut tili julen.»

Boken föll i golfvet från Simmes smala
fingrar. Hän sade inte ett ord, men det kän-
des så tungt där inne i bröstet, som ville hän
kväfvas. Hän kunde inte sofva om natten,

låg bara med hårdt knäppta händer och bad
Gud för sin vän.

Det hade ännu icke dagats, då bjäller-
klang och snabba hästhofvar kom honom att
spritta tili.

»Är någon vaken?« Det knackade häftigt
på rutan.

Simme fick icke fram ett ljud; han bara
skälfde som ett asplöf. Det var professorns
röst nu var visst Verner död.
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Far hade vaknat.
»Karlsson», sade rösten utanför, »släpp mig

in. Min son är mycket dålig hän vill se
er gosse, innan det blir slut. Jag har med
mig kläder ät Simme. Låt det hara gå fort.

Och bed ni, inor och far, för mig och mitt
barn!»

I en handvändninof kläddes Simme i en af
Verners urvuxna omgångar och fördes ut
i släden vid professorns sida, svept i en
varm fäll.

Och som i en dröm bar det af. Häst
efter häst byttes om vid gästgifverierna i
svindlande fart flöar släden framåt de många

milen, medan det rök från hästryggarna. Plöts-
ligt stannade man vid ett stort hus i en stor

stad, där det myllrade af människor.
I nasta minut hade professorn burit Simme

in. Och snart låg han på knä vid sin väns
bädd.

»Verner!» utbrast Simme förtviflad men

skrämdes genast vid ljudet af sin egen röst,
ty stillheten var så stor där inne.

Den sjuke vände långsamt hufvudet och
fäste en lång, frånvarande blick på krymp-
lingen. Plötsligt höjde hän handen, och ögonen
fingo ett uttryck af lif.
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»Sim sim sim me!» kom det
med ansträngning öfver läpparna.

Men det var, som hade ett underbart ar-

bete försiggått med den döende gossen, som
om döden måste vika för lifvets ängel. För-
äldrarna sjönko ned på sinä knän och bådo
om att Kristus själf, lifvets furste, ville vara
när dem och skänka dem deras gosse åter, om

så vore hans vilja.
Och det visade sig vara Guds vilja. Gossen

återvände långsamt tili lifvet, tili sinä föräldrar
och sin vän Simme. När krafterna småningom
återkommo, var det hans största nöje att höra
Simme som förr heratta om sin skog, sinä
träd, sinä stenar, sinä blommor.

En dag stod professorn med ett lyckligt
leende i dörren tili sjukrummet, medan hans
gosse för första gången satt uppe i sängen.
Simme hade farit på en åktur kring staden
med professorskan.

»Mitt barn», sade professorn, »mitt barn,
hvad Gud är god. Huru skola vi kanna tacka
honom, Verner?»

Gossen såg upp med en lifligt strålande
blick.

»Kom hit, pappa» hän vinkade med
handen »kom hit och sätt dig på min lilla
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stol vid sängen så där. Jag har en hem-
Hghet så stor, så stor, så stor. Och den hem-
ligheten har jag just tänkt att tala med pappa
om. Ser du, pappa» här sänkte sig rösten
tili en hviskning »jag ville så gärna bli
utan kaffe och snask, utan julklappar och utan»

här darrade rösten en smula »utan den
där resan tili Norge, som du lofvat hara

hara jag får lägga mig på soffan i mitt
rum och bädda ät Simme i sängen och dela
minä kläder med honom och minä böcker och
minä sparpengar. Ty ser du», här blef
Verner allt ifrigare »Simme måste komma i
skolan och lära sig. Hän vet mycket mera
än jag, hän är så märkvärdig, vet du pappa.
Tror du inte, att Gud tycker om att vi tacka
honom på det sättet, säg pappa?»

Professorn såg med en lång, kärleksfull
blick in i sin gosses ögon. Därpå sträckte
han ut handen.

»Du har mitt ord, Verner. Mamma och
jag ha just tänkt detsamma. Ja, jag är viss
på att Gud gärna ser detta tackoffer, min
gosse. Men hvad säger Simme själf?»

Hvad Simme sade? Icke många ord, det
var sant. Men hän kastade sig ned vid Verners
s äng, gömde ansiktet och grät, som om hjärtat
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velat brista. Den där tao-gen läng-st inne,Oö O
'

sorgen att icke kumia vara far ocli mor tili
någon nytta i världen, den grät hän bort
grät af glädje öfver Guds godhet och män-
niskornas vänlighet grät af glädje vid tan-
ken på att ändtligen få lära känna de många
underbara skapade tingen och få svar på sinä
många, många frågor, både om himmelen och
jorden.
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jLill-ungen.

FAå den gröna backen vid sidan om bygg-
-1 ningen satt Maja med lilla syster Anna-
Greta och lekte. Där var deras kungarike,
där bodde de dagen om, där kokade de mat
af smörblommor och blad, som de åto på
söndriga porslinsskärfvor och flisor af mors
gamla stenkruka, där vaggade de sinä dock-
barn, där sjöngo de sinä visor. Men i dag
var Majas glada ansikte mulet. Anna-Greta
märkte nog, att det icke stod rätt tili, ty det
gick så dåligt med leken.

Anna-Greta, också kallad »lill-ungen», var
två och ett halft år och van att bli uppassad.
Hon stultade fram tili Maja och tog henne i
handen. »Tom och pocka bommoj», sade



hon befallande. Men Maja ryckte otåligt bort
sin hand och vände sig om.

I detsamma öppnades stugdörren, och mor

kom ut med en korg på armen.
»Nu går jag tili bärskogen, barnen minä,»

sade hon, »lek nu snällt med lill-ungen, Maja,
och koka potatisen tili middagen åt farmor!»

Då kunde Maja icke behärska sig. »Mor,
får jag inte följa med?» utbrast hon med
bedjande stämma.

»Nej, hör du barn, fråga inte mer! Jag
har ju redan sagt nej. Inte kan du väl ha
farmor att se efter lill-ungen.»

Och så gick mor. Maja såg efter henne
med sorgsna blickar. Det var nog sant, att
farmor, som icke kunde röra sig utan sin
krycka, skulle haft svårt med Anna-Greta, men
ack när Maja aldrig fick följa med! Och
det var lill-ungens skuld här såg Maja med
bittert hjärta ned på sin lilla syster alltid
skulle hon se efter henne, aldrig var hon fri.
Nog hade Maja förskräckligt längtat efter en
syster eller bror, när alla de andra bybarnen
hade sådana, men, när hon fick sin Anna-
Greta, blef det helt annorlunda. Ty nu var
hon barnsköterska och kunde icke lämna lill-
ungen. Farmor hjälpte nog tili med sketsein
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det första året, men sedän Anna-Greta be-
gynte tulta omkring, måste Maja ständigt vara
i hennes närhet. Ty mor gick med far på
dagsverke och stannade hemma vanligen blott
om söndaofen.

Medan Maja stod orörlig och tänkte på
de granna röda lingonen, som lockade i sko-
gen, tassade lill-ungen fram och ryckte syster
i kjolen.

»Anna äta», jämrade hon sig. Det hjälpte
icke, stora syster måste in och leta efter en

brödbit.
»Är du sjuk, barnet mitt?» frågade far-

mor med forskande ögon, där hon satt vid
fönstret och stickade. Maja blef helt röd och
mumlade sakta nej. Därpå skyndade hon att
göra upp eld och lägga potatisen i grytan;
det var icke trefligt, att farmor skulle se så
där på henne. Farmor var annars hennes
goda vän, de brukade sjunga och läsa tillsam-
man, och farmor hade berättat mycket ur sitt
långa lif för Maja.

Fram på eftermiddagen, när Maja fått
tallrikarna diskade och den öfverblifna maten
instufvad i skåpet under fönstret, gick hon
ner tili stranden med lill-ungen.

Här var det så vackert. Vattnet lyste
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blått och klart, och de små vågorna skvalpade
muntert mot den fina, hvita sanden. Midt på
sjön låg en holme, lummig och grön, och där
hakoin, långt borta, syntes landet midt emot
som en blå dimma. Maja trodde, att detta land
var världens slut.

Anna-Greta halade upp sin korta, snäfva
kjol och trafvade med jubelrop ut i vattnet.
Och så upp på den varma sanden igen. Maja
fick lust för detsamma, hennes dåliga lynne
höll på att vika. De satte sig på sanden och
hällde den långsamt öfver sinä våta fötter.
Och så i vattnet på nytt.

Plask, plask! Där borta ljödo årtag. En
båt sköt fram bakom udden, stoj och skratt
hördes därifrån. Årtagen närmade sig, där
syntes i båten både Anton och Janne och
Hulda och Kalle och Lisa och Lasse.

»Hej, Maja!» ropade en munter röst, »vi
skola fara tili Brudholmen, kommer du med.
Där ska' ännu finnas blåbär, så att det är rik-
tigt svart.»

Ack, hvarför skulle de just i dag komma
och fresta henne? Maja fick tårar i ögonen,
och med svidande hjärta ropade hon: »Nej,
jag kan icke komma, mor är borta, jag ska'
se efter Anna-Greta.»
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»Tag ungen med», skrattade Kalle.
Maja tvekade. Hon visste, att mor ej

skulle gifvit lof, men, om om hon ändå
skulle taga henne med och fara. Ingen kunde
veta, hon skulle snart vara tillbaka.

»Nå, Maja», ropade Kalle på nytt, »vänta,
vi ska' komma efter er på fläcken.»

Och båten vände mot stranden genom
några raska tag.

Majas hjärta bultade, så att hon kunde
höra dess slag. Den frestande rösten ropade
där inne: far med! far med!

Skurr! Nu törnade båten mot strand-
stenarna. Maja ämnade just se sig om för att
föra Anna-Greta i båten, när hon hörde
farmors röst från trappan:

»Maja, Maja, hvart tar du vägen?»
Hon spratt tili. »Jag kommer inte», sade

hon sakta tili kamraterna, och ansiktet blossade,
»far ni ensamma.»

Och så gaf hon sig att springa in i tall-
skogen, så långt att ingen kunde se henne.
Här kastade hon sig ned på marken och grät
högljudt. Alla människor voro stygga mot
henne, och lill-ungen var den tråkigaste syster
i världen.

Stugornas van. 6
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Plötsligt rusade hon upp. Hvar var Anna-
Greta? Hon hade alldeles glömt henne. Men
hon lekte nog på stranden. Maja sprang dit

ingen lill-unge syntes tili. Hade hon gått
hem tili lekbacken vid stugknuten? Nej, hon
var icke där. Inne hos farmor? Nej, farmor,
som satt på trappan med sin stickstrumpa,
hade icke sett Anna-Greta utan såg förskräckt
på Maja.

»Ack, barnet mitt, Gud hjälpe oss! Hvar
har du gjort af vår lill-unge?»

Stackars Maja blef alldeles blek och stod
ett ög-onblick stilla. Sedän gaf hon tili ett
ångestfullt rop, slog ihop händerna och sprang
snabbt ner tili stranden, under det hon snyf-
tande och gråtande ropade Anna-Gretas namn.

Farmor hade lagt ned stickstrumpan i knät,
knäppte hårdt ihop händerna och bad inner-
ligt Gud, att han ville hjälpa dem att flnna
deras skatt. Farmor kände honom, som kän
hjälpa i hvarje nöd. Men Maja fortfor att
springa på stranden och ropa. Hon visste
icke riktigt, hvad hon gjorde. Hon vågade
knappt tanka ut sin tanke den, att lill-
ungen låge i sjön.

Så rusade hon tili skomakarens, som bodde
helt närä. Hade de sett Anna-Greta? Nej.
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Men de skyndade åt olika hali att söka. I
skogen, på äng och åker skallade höga rop.
Den lilla glada lill-ungen var alla grannars
lekdocka.

Maja hade aldrig förr känt en dylik ångest.
Det allra varsta var hennes stygghet mot
Anna-Greta. Ja, det var förskräckligt! Skulle
hon aldrig få se henne mera? Skulle Gud
och far och mor och farmor någonsin förlåta
henne? Och nu märkte hon också, huru inner-
ligt hon själf höll af sin lilla syster.

Gamla farmor satt orörlio- och bad fort-
farande tili Gud. Med ens tyckte hon sig
långt borta höra ett glädjeskri. Hon lyssnade
andlös. Jo, det var Majas röst. Glädjetårar
droppade ner på farmors skrynkliga kinder,
det lilla lammet var visst funnet.

Efter en stund syntes Maja där borta vid
skogsbrynet med lill-ungen i sinä armar. Anna-
Greta var ingen lätt börda utan en tjock
liten saltsäck, men Maja hade velat bära
henne tili världens ända, så glad var hon.

Farmor slöt de båda barnen i sinä armar.
Anna-Greta slog armarna om farmors hals
och betraktade undrande tårarna i heimes
ögon. Lill-ungen visste ingenting om oro och
bekymmer för dess skull, Hon hade trött-
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nat att leka på stranden, och när ingen såg
efter henne, vandrade hon ensam tili skoma-
karens potatisland högt uppe i skogen, där
hon trodde sig finna mamma. Här satte hon
sig ner att hvila och äta lingon och smålog
helt vänligt, när Maja rusade emot henne.

»Farmor», utbrast Maja och kastade sig om
den gamla vännens hals, »hvarför grälar du
inte på mig? Alltsamman har värit mitt fel.
Jag glömde. se efter lill-ungen, jag var så för-
skräckligt ledsen på henne.»

»Nej, barnet mitt», sade farmor och strök
Majas hår, »jag grälar inte, Gud har straffat
dig tillräckligt. Det var en god läxa, min
flicka. Nu har du lärt dig att tacka honom
för din lilla syster. Gör det alla dagar, Maja
min, vi veta aldrig, huru länge vi få behålla
hvarandra.»
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Hannes söndagsskoltext.

»paderlösas fader och änkors försvarare är
A Gud i sin heliga boning», stafvade lille

Janne, där han satt uppkrupen på det rankiga
bordet vid fönstret med den gamla bibeln i
famnen. I morgon var det söndag-, då skulle
han för andra orången i söndag-sskolan, men
tili dess måste läxan läras. Och det var icke
så lätt för en liten pys, som nyss börjat läsa.

»Hvad är det du säger, Janne?» frågade
hans mamma och stannade midt i skurningen
med trasan i handen.

»Faderlösas fader» började gossen.
»Hvar står det?»
»I bibeln, mamma.»
»Du måste läsa orätt. Icke bryr han sig

om oss åtminstone, det är säkert», mumlade



»Hvad är det du säger, Janne?»



stackars mor och tog med dyster min itu
med sitt arbete igen.

Hu, hvad det var kalit där i rummet!
Och så fuktigt, att alla knutar hade stora
mögelfläckar. Om natten gnagde råttorna i
väggarna och golfspringorna; en gång hade
en stor fet råtta hälsat på Janne, där han låg
på golfvet, liksom ville den säga: God afton,
gosse, jag har lika stor rättighet tili rummet

som du.
En gammal blåmålad kista, det rankiga

bordet, som Janne satt på, samt ett söndrigt
skåp voro alla möbler, som funnos i rummet.
Men förr hade det sett annorlunda ut. Då
lefde far och arbetade och sjöng vid sinä sko-
plagg från morgon tili kväll. Då hade alla
sex barnen hvar sin mjuka bädd i fållbänken
och Stora sängen, men nu, fastän fyra af dem
voro döda och borta, hade mamma, Janne och
syster Lotta ingen annan råd än att ligga på
golfvet med några usla trasor under sig. De
kommo knappast mera ihåg, huru det kändes
att ligga i en varm säng.

Stackars mamma! Hon skulle arbetat dag
och natt, om hon kunnat. Men hennes bröst
var sjukt och svagt, efter en stunds arbete
orkade hon knappt hålla hufvudet uppe. Det
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var syster Lotta, som skulle försörja hela hem-
met. Hon hade gfått gård in och gård ut i

O o <_>

staden för att höra efter någon liten plats
eller syssla, och slutligen blef hon antagen som

springflicka i en handelsbod. Visst förde
hon hvarenda slant hem tili mamma, men ack,
hvad försloo- det! Bröd och litet svagdricka

o o

måste det vara för dagen och så hyran
ja, alla pengar försvunno lika fort som de
kömmit.

Stackars mamma ville ändå göra alit för
att halla rummet Htet putsadt tili sönda-
gen. Nu låg hon där på golfvet och skurade
med den utslitna trasan, så mycket hon för-
mådde, ehuru hufvudet värkte, så det kunnat
sprängas.

»Faderlösas fader» mumlade hon om igen
för sig själf, »ånej!»

»Hör nu, är det här madam Andersson
bor?» ljöd en frågande röst, och ett ungt frun-
timmer tittade in genom dörren.

Janne gaf tili ett högljudt rop och skuttade
med sinä blåfrusna, bara fötter ned från bordet.
Det var ju söndagsskollärarinnan! Men så
skämdes han, lade händerna på ryggen och
makade sig baklänges undan i vrån, därifrån han
godt kunde följa med frökens ord och rörelser.
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»Goddag, goddag», sade fröken och räckte
mor, som stigit upp från golfvet, sin hand.
»Goddag Janne, hur mår du?»

Mor visste icke, hur hon skulle bära sig åt.
Hon såg sig förlägen om efter en sittplats åt
den främmande fröken, men endast den gamla
kistan kunde duga härtill.

»Tack, tack», sade fröken och slog sig ned
helt bekant.

»Men hvar sofver ni, madam, och er lille
gosse?» Och hon tittade sig förvånad omkring.

Mor svarade icke men nickade bort mot

vrån, där en oredig hög af mörka trasor

syntes.
Fröken steg upp.
»Kara madam, står det verkligen så illa tili»,

sade hon mycket allvarsam, »det visste jag icke.
Janne har nog berättat mig ett och annat, när
jag frågat honom, men det här kunde jag
icke tro. Och ni själf ser så blek och mager
ut, orkar ni alls arbeta?»

Mammas läpp darrade.
»Det är Lotta, äldsta flickan min, som fö-

der oss allesamman», sade hon. »Men icke vilja
de slantarna förslå» och så brast mamma i
gråt och vände sig bort.

Frökens ögon blefvo fuktiga. »Kara ma-
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dam», sade hon, »får jag låna er lille Janne på
en hei dag. Jag vill föra honom med mig
hem och skicka honom tillbaka i afton, Men
det vill jag säga er, lita på att Herren i him-
melen icke har glömt er. Hän hör korp-
ungarnas skri, skulle hän då glömma sinä
stackars nödlidande barn. Ty ni vet, att vi
äro kallade att blifva hans barn allesamman.»

Janne blef utom sig af fröjd. Tänk, att
få komma tili söndagsskollärarinnan!

»Seså, nu gå vi, min gosse», sade fröken
vänligt och knäppte den enda knapp, som
fanns kvar i den gamla utslitna blusen. »Tag
först kängorna på dig hvad är det
möjligt, att du hvarken har kängor eller strum-
por. Vänta här några minuter, jag är snart
tillbaka.»

Mor stod alldeles orörlio- och såsr efter
fröken. Hvad hon var vänlig och deltagande

och så glad sedän!
»Men», suckade mor, »hon är ung ännu och

utan bekymmer! Och så kastade hon sig ned
på knä och fortsatte åter med sin skurning.
Janne hade krupit upp i fönstret och låg och
väntade på sin fröken, oupphörligt ropande
tili mamma:» Nu kommer hon, nej, det var en
annan; se-så, nu är det fröken, ne-ej, men nu.»
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Och fröken var också i själfva verket myc-
ket snart tillbaka. Janne ropade åt mor, att
hon kom åkande i en fin släde.

»Seså, Janne lilla, drag de här strumporna
på och sedän de här kängorna, ja, de äro litet
stora, ser du, men det gör ingenting, du be-
höfver icke gå, vi skola åka. Adjö, kara
madam, i afton är Janne hemma igen. Gud
väre med er!»

O, så vackert och putsadt och fint där
var hos fröken och hennes föräldrar. Gula
små kvittrande fåglar i bur, mattor på golfvet,
soffor, bord, stolar, taflor på väggarna, blom-
mor i fönstret, långa, hvita gardiner och myc-
ket, mycket annat vackert. Det var alit som

en dröm.
Janne fick sitta vid ett bord med hvit duk,

och fröken satte själf för honom en tallrik
med fyra stora smörgåsar, en stor mugg mjölk
jämte en kopp rykande kaffe med varma hvete-
bullar och pepparkakor. Hvad de doftade
godt! Den största bullen sparade Janne åt
mamma i fickan.

Han tyckte sig vara nastan som i him-
melen. När maten blifvit slut, steg Janne upp,
knäppte ihop händerna och tackade Gud.

»Seså, min lilla vän», sade frökens mamma,
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som såg mycket glad och vänlig ut, »kom in
i det här rummet och tag af din gamla blus!»

Janne undrade, hvad nu skulle komma.
Han märkte, att frun medlidsamt runkade på
hufvudet, när de togo af honom blusen.

»Ack, ack», suckade hon och tittade på
fröken.

Men denna tog raskt en halfylletröja från
sybordet och stack Jannes händer i ett par
långa varma ärmar.

»Jaså, något för stor» sade hon och skrat-
tade. »Men det skadar icke, du kan vika upp
ärmarna. Nå, min lille gubbe, hvad tycker du
om det här?»

Janne blef alldeles eldröd. Han förstod
icke riktigt.

»Och nu», sade frun och lade en renstruken
skjorta och ett par snygga, fastän lappade
byxor på hans arm, »gå in i kökskammaren
och kläd om diy. Vatten och tvål stå där
inne.»

Det räckte visst en stund, innan Janne blef
färdig. Först måste hän grundligt undersöka
de nya plaggen, vända, svänga och betrakta
dem på alla sidor. Sä stack köksan in ett
par grofva strumpor och ett par alldeles nya,
tjockbottnade läderkängor.
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»Fröken bar själf värit ute och köpt dem»,
sade hon.

Nu förstod Janne, hvarför hon tagit mått
af hans fot.

Janne var alldeles yr i hufvudet, Hvad
skulle allt detta betyda?

»Seså, min gosse, tacka Gud för allt, hvad
hän gifvit dig», sade fröken, »nu har du präk-
tiga nya kläder.»

Janne blef ömsom blek, ömsom röd. Hän
tog frun och fröken i hand och bockade sigo o

så, att hän nästan blef dubbelviken, under det
hän många gånger stammade sitt tack . ....

O, hvad mamma skulle bli glad! Hjärtat
klappade häftigt af glädje.

Hvad dagen gick fort! Aldrig hade hän
drömt så roligt.

Efter en präktig, varm middag visade
fröken bilder från bibeln och talade med Janne
om Jesus, den käre milde Frälsaren, som tog
barnen i sin farmi, när hän vandrade på jorden.
Det var nästan som i söndagsskolan, tyckte
Janne. Så fick hän hjälpa frun att sprita
smä lappar, och det roade honom mycket.

Det var alldeles stjärnljust, när köksan förde
Janne hem om kvällen. Hon bar en stor korg
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på armen och Janne ett bylte med sinä gamla
paltor.

»Mamma, mamma! se, se, hvad jag fått af
fröken och frun!»

Mor slog ihop händerna.
»Fröken bad mig hälsa och skickade det

här», sade köksan och tömde varsamt korgens
innehåll på golfvet. »Godnatt, godnatt!» och
så gick hon.

Mor stod och såg, bara såg. Var där
icke kött och limpa och små ljusstumpar och
halfylle tili klädning och en yllehufvudduk!
Ett litet kort låg öfverst.

»Sörj icke för morgondagen» stod där,
»ty vi hoppas kunna hjälpa er mera om nå-
gon tid.»

Mor sjönk ned på knä och snyftade.
»O, Herre Gud», ropade hon, »förbarma dig

öfver mig och hjälp min otro! Jag ser nu,
att du är de faderlösas fader och änkors för-
svarare.»
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skatten på Lassas,

Det hade värit en förunderlig jul i år på
Lassas. Lif hade slocknat, och lif hade

tändts. Julaftonen samlade Lassas-far sin tal-
rika barnskara kring sin sjukbädd och bad dem
stämma upp de gamla kära julsångerna. Och,
sedän lian därefter anbefallt dem alla mor

och barn åt Guds nåd och barmhärtighet,
somnade hän in med ett skimmer af himmelens
frid öfver sinä tärda drag.

Nasta morgon, juldagen, slog ett litet
skröpligt människobarn för första gången upp
sinä ögon i denna värld. Där stod nu mor
ensam med åtta barn och två tomma händer.

Ja tomma voro de. Skulden på hem-
manet var oroväckande stor, och mycket af-
kastade icke stället. Skeppar-Kalle hän



som i byn var ansedd rikast men girig
hade rätt tili allt; af honom hade far i nödens
tid fått lina. Nu glunkade man om, att Skep-
par-Kalle ville ha hem ende sonen, som många
år vistats i Amerika, och denne son skulle
sedän bli herre på Lassas.

En dag, när Petter, mors äldste gosse, kört
hem stock från skogen och förde hästen in i
stallet, hörde hän ett underligt snyftande ljud från
fähuset, hvars dörr lag tätt invid. Raskt ryckte
hän upp dörren där inne stod mor med
armen kring Pärlas hals och grät, som om

hennes hjärta velat brista.
»Pärla, Pärla, du vet inte, hur mycket en

människa får lida, du minä arma barn
mistä alit gå bort som en tiggare!»
»Mor, hvad är det, mor?»
Då vände Lassas-mor sig om och såg med

en djup blick på sin gosse.
»Ja, det tjänar tili intet att dölja det för

er, barn vi måste bort, ser du. Skeppar-
farbror var här i dag. Stugan skall repareras

han väntar sonen hem med öppet vatten
om en månad.»
Här svek rösten. Med stor viljekraft be-

härskade hon si»-.o

»Petter! Vi ha en Gud, som hjälper oss.
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»Mor, hvad är det, mor?»

Stugornas van. y



Därpå tog mor det tomma ämbaret, som
innehållit kornas »sörpa», och gick stilla och
blek ut genom dörren för att inne i stugan
ge de åtta munnarna middagsmat.

Sedän den dagen hade den 14-årige Petter
ingen ro. Om dagen vid arbetet, om natten

i sömnen mest under de sömnlösa timmarna
stod den förskräcklioa framtiden som ett

spöke för honom. Mor mor - skulle köras
boft från eo-et hem mor. som blifvit så
blek och mager alltsedan fars död! Tänk, om

hon skulle dö från dem alla! Det var alltid
först på mor, Petter tänkte. Ack, om han
själf värit tio år äldre han kände hjärtat
svälla af brinnande lust att få vara mor och
syskon tili hjälp. Visst var han stark och
kraftig det var bara åren, som fattades.
Far hade ju alltid betraktat Petter som sin
högra hand och tidigt lätit honom hjälpa tili
med sysslorna. Hvilket ögonblick af glädje
och stolthet, då far, som hos byskräddaren
beställde de första nya kläderna åt sin gosse,
klappat honom på hufvudet och sagt: »Det
är icke för intet du skall vara min dräng,
Petter, när du gör fullt arbete! Gud signe
dig, barn, du blir nog mors stöd.»

Det där lefde Petter om och om igen, då
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plötsligt en dag just när hän spände hästen
för släden åt mor, som skulle fara tili staden
för att betala utskylderna då plötsligt en
underlig tanke föll honom in, att hän blef stå-
ende med blossande kinder och högt bultande
hjärta.

Som en drömmande såg lian efter mor,
hvilken fattat i tömmarna och kört bort. Som
en drömmande släpade hän veden från skogen,
lass efter lass, hän och bror Hannes. Ty
veden skulle tili gården för att sedän säljas tili
staden, där den stod högt i pris.

Men de där underliga, nya tankarna bru-
sade och vällde inom honom som högt stigande

O o

vågor. Slutligen tog hän Hannes tili sin för-
trogne: hän kunde icke längre ensam bära på
sin hemlighet.

»Jag undrar, hvart gossarna tagit vägen?»
sade elfva-äriga »Stora syster» Fina och steg
fram tili fönstret för att speja ut i mörkret.
»Ha ni sett dem, barn?»

Men ingen kunde ge upplysningar. Och
så tände Fina den lilla nedrökta lampan under
takåsen och satte sig under dess sken att karda
bomullen från fars uppsprättade täcke. Mor
skulle ha den tili stoppning i Lisas kofta.
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Inne i den lilla snygga stugan vid skogs-
brynet satt en ensam gråhårig man med Stora

brillor på näsan och studerade betänksamt ett

bref. Den gamla missan hade just bekvämt
rullat ihop sig i spisen för att somna och drömma,
då knarrande steg och Ijudet af en uppryckt
dörr gjorde henne klarvaken i ögonblicket.

Två gossar stego in och stannade vid
dörren med mössorna i hand.

Den gamle skepparen såg upp öfver bril-
lorna med ett förvånadt, missnöjdt uttryck.
Lassas-familjen hade i dag särskildt värit i
hans tankan

»Goa skepparfarbror», började Petter, med
högröda kinder tummande sin mössa, under
det strupen kändes torr och hopsnörd »ni
må må inte bli ledsen, för vi ha vi ha
tänkt»

»Säg ut, pojke! Hvad ha ni för ärende?»
»Jo, vi ha tänkt», fortsatte Petter, som

återvunnit fattningen, »fråga en sak af skeppar-
farbror. Är det ska' det ska' det vara

någon möjlighet för mor att få stanna på
Lassas ännu ett år?»

»Jaha, det var just det jag tänkte!» brusade
gubben upp. »Oförskämdt att skicka ungarna
hit!»
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»Var god och tala inte så om mamma!»
sade Petter med darrande röst, »för hon vet

inte af någonting, kan jag säga. Men se, det
är så» orden stockade sig i haisen »att

att mor blir allt skralare dag för dag.
Hon tror, att jag inte vet det, men nog hör
jag hvarenda natt, hur hon gråter och ber tili
Gud. Och inte smaka potäterna och ström-
mingen mera, fast det förr var hennes bästa.
Snälla, snälla»

Gubbens brillor hade långsamt glidit ned
på näsan. Just emedan nägot, liknande sam-

vetsagg, rörde sig i hans hjärta, folio gos-
sarnes ord som obehagliga nålstyng. Och
under det gubben satt där tyst och fundersam,
växte barnens mod. Orden gåfvo sig själfva,
de blefvo vältaliga och varma.

Men nej en sädan medgörlig mes skulle
hän visst icke göra sig tili. Hän reste sigo O o

med en mörk rodnad på kinderna.
»Nog nu, gossar! Det här är min ensak,

barnungar ha ingen rätt att blanda sig i minä
affärer.»

Men då greps Petter af obeskriflig ångest.
Hans ögon brunno, läpparna darrade. Det
trädde en okuflig kraft fram i hans drag, ett
sådant allt öfvervinnande förtviflans mod, ett
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mod, sådant en människa erfar, hvilken kämpar
för sitt lif.

»Se på mig», utbrast gossen ooh steg
högrest framför den gamle, ni mig inte
om krafter nog att sköta hemmanet med mor?
Far sade alltid, att jag var en rask arbetare.
Se på minä armar» hän kaflade upp rock-
ärmen och visade en senig, mnskelstark arm
»tror ni inte, det finns styrka? Å skeppar-
farbror, skepparfarbror ni får inte säga nej

nej, ni får inte. Jag skall arbeta natt och
dag min bror och jag allesamman
det skall gå Gud skall hjälpa oss .»

Det kom ett triumferande uttryck i Petters
ögon. I samma ögonblick genomilade honom
en mäktig förnimmelse af att himmelens höge
Herre var med honom hvem kunde stå
emot?

Den gamle skepparen sänkte sin blick inför
gossen, som under dessa minuter tycktes för-
vandlad tili man. En sådan pojke, den där
Petter! Maken hade lian aldrig sett. Att
kämpa så där för modern, lik ett lejon! En
underlig fukt kändes i ögonvrårna, och, om
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lian icke skämts att följa sin ingifvelse, hade
hän tagit pojken i famn.

Nu nöjde hän sig med ett barskt:
»Seså, gå förut, gossar jag kommer

efter.»
Icke ett ord växlades mellan de tre fot-

gängarne. Snön knarrade under fötterna, stjär-
norna blinkade kalla och klara.

När den isiga dörren gick upp på Lassas
och skepparfarbror steg in, fick mors blick ett
obeskrifligt uttryck af ångest.

»Kära mor» skepparen steg midt fram
på golfvet, så att taklampan lyste på hans
glesa grå hår —■ »jag —jag kommer i kväll med
ett försenadt bud. Budet är från en hög herre,
som ni väl kannen Den höge herren har
sagt mig, att ni alls icke är den fattiga änkan
utan en människa med Stora rikedomar. Ja»

här stockade sig orden i haisen —■ »ni för-
står mig kanske inte, och själf har jag inte
heller velat förstå. Men nu vet ni det! Ni är
rik, mor, rik med sådana barn hän pekade
på Petter och Hannes de äro Stora skatter.
Tycker ni då, att jag har rätt att taga stället
af en rik människa? Nej, blif ni kvarl» Hän
drog en djup suck.

Men glädjen kom så oväntad, att man ej

103SKATTEN PÄ EASSAS.



kunde fatta den. Moinen hade värit så mörka t

att det skarpa solskenet bländade ögonen.
Ändtligen brast jublet löst.

Och, när den gamle skulle gå, blef hän
omlindad af så många par armar, att lian
kände sig alldeles vanmäktig och måste sitta ner
för att trösta sig med de sista sparade kaffe-
bönorna från fars begrafning. Och det var inte
utan, att det kändes vida varmare här i den
fattiga stugan än hemma i hans egen, fastän
brasan där hade råd att brinna i spisen från
morgon tili kväll.
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Nya bocker till julen 1902:

Frideborg. Folkkalender for 1903
af Pastor B. Wadstrom. 37:de

arg. Kart. 1 kr., klotb. 1,75.

Varde Ljus! Missionskalender for
1903 af Docent A. Kolmodin.

ll:te arg. Haft 1 kr., kart. 1,25.

Cvag men dock stark. En berat-
telse ur lifvet af L. Eberhard.

Haft. 1,25, kart. 1,50, klotb. 2,25.
»Ett utmarkt stycke lefnadshi-

storia. Karaktarerna aro tint och
val tecknade, och med stor spanning
foljer man berattelsens gang.»

I onnkammaren. En beriittelse fran
reformationstiden i England af

L. Pocklington. Haft 1,50, kart.
1,75.

»En sann och liflig skildring
af den evigt minnesvarda tid, da
evangelii ljus segerrikt kampade mot
katolicismens morker, och af de
slitningar och forfoljelser, pa hvilka
Kristi bekannare alltid i mer eller
mindre man maste vara beredda.*

ITppat eller Familjen Percy af
E. Prentiss. Ofversattning af

C. A.
»En berattelse, som later oss

blicka in i ett hem med sant krist-
lig anda. Oin ocksa kanske egent-
ligen afsedd for skolgossar och skol-
flickor, torde den dock ha ej sa
litet att lara afven foraldrar.»

J)in broders blod. En berattelse
om de krisfnas lidanden i Arme-

nien af M. v. O. Haft. 1,50, kart.
1,75, klotb. 2,50.

»Pa gripande satt har forf. i
denna berattelse — en berattelse s.
a. s. for dagen — skildrat en arme-
nisk ynglings och hans syskons och
vanners lif med alia de forfoljelser
och lidanden, som turkarne latit
ofverga dessa sina underlydande, ej
med dem liktiinkande. Ma denna
bok fa fylla sin mission bland oss
och vacka oss till en karlekens ocli
forbarmandets tjenst!»

Trohet i det Iilla. Tie berattelser
af M. v. O.

»F6rf. vill med detta arbete
forsoka ingjuta mod till strid mot
de skenbarligen sa sma underlaten-
hetssynderna i det dagliga lifvet —

en strid, visserligen hard, men med
Herrens hjalp ledande till slutlig
harlig seger.»

Ctugornas van. Berattelser af
Hanna Frosterus-Segerstrale.

Haft. 75 ore, kart. 1 kr.

Da ankaret foil af O. Aagaard.
»Denna skrift innehaller bland

annat en sjokaptens djupt gripande
skildring af de erfarenheter han un-
der sitt lif upplefvat, hvilka aro
mycket larorika. >

Da Elghyttan af Runa. Andra
upplagan. Haft 2,25, kart. 2,75,

klotb. 3,25.
•Karaktarerna aro sasom stadse

i Runas berattelser tint tecknade och
bara verklighetens pragel. Man
tycker sig rildigt lefva med i han-
delsernas gang, sa liflig och malan-
de ar framstallningen.s

Tvd upplagor ha inom kort
utkommit.

Berattelser for folket. Elfte haf-
tet Af A. Vollmar. Haft. 75

ore, kart. 1 kr.

QUe. Berattelse af N. P. Madsen.
Ofversattning fran'danskan. Haft.

30 ore.

£)e Ungas Tidning 1902. Inb. i

vackert kart. band 2,50.
Darnens Van 1902. Inb. i vackert

kart. band 2 kr.

Dibelsprak att mala, utgifna af

Gustava och Anna Meukow.
60 ore.

Dibliotek for de unga:
N:o 113. Kerstin, Anna och

lille Lasse af Runar Aim.










