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FORORD.

Det har sagdts, att konung Gustaf den tredje en gång vid tai om
Svea rikes hofrätter skulle hafva yttrat: »Svea Hofrått dömer bäst, men
Åbo Hofrätt skrifver bäst» Om nu konungen, som ju ansågs vara en
snillrik person, verktigen fällt detta yttrande och ej misstog sig, skulle
således, på hans tid, det svenska språket eller åtminstone rättspråket
uppnått i Finland en högre grad af utveckling än i moderlandet, och ett
sådant vackert rekord borde ej förglömmas af dem, som ännu i vårt land
hafva det svenska tungomålet kärt, utan mana dem att kraftigt verka
för detsammas bibehållande såsom vårt förnämsfa kulturspråk. Dertill
bidrager ej oväsentligt att skrifter här i landet författas och utgifvas på
svenska, ty hvarje sådan, om ock tili innehållef huru ringa som helst,
är i alla fall ett bevis på god vilja i detta afseende och sålunda en lifs-
yttring af svenska språket i Finland, hvilken ej får tili sin betydelse
underskatfas. Af denna orsak framträder äfven förevarande anspråkslösa
arbete i tryck. Såsom hänförande sig tili sagornas område, är det före-
trädesvis afsedt för ungdom från sju tili trefton års ålder och åsyftar
alls icke att täfla med förut utkomna kända sagoverk, såsom berättel-
serna i Tusen och en natt, Boccaccios, Topelii och Andersens skapelser,
Kriloffs fabler m. fi, men den unge läsaren kan likväl, om hän fördjupar
sig i minä sagor, der få en inblick uti hoflifvet i kejsaredömet Siam och
konungariket Lappland, taga kännedom om kampen emellan herdegossen
Geppus och den eläke trollkarlen Tigerhufva samt om vikingahöfdingarne
Ramunders och Vimunds strid med Finnkonungen Ahtia, göra be-
kantskap med det godhjertade vattutrollet Sjömara och det otäcka landt-
trollet Skamtryne, med riefomten på Dickursby och trollpackan Struttalisa,
med den käcke ynglingen Lutus Latus och prinsessan Gyllenbyxa, med
drottning Sidenpaita m. fl. Sagorna äro tili antalet åtta och åtföljas af
sju små beråttelser och en fiskaresång, hvilka kanske hos den mognare
ungdomen kunna våcka intresse.

Helsingfors i April 1908. SOLBUS.



Rrins Dickurs saga.

Första kapitlet.

tångt borta i syööstra Asien ligger kejsareöömet Siam och i en härlig träögårö i
öess hufvuöstaö satt öen sköna Kejsarinnan Almonöa meÖ sinä hoftärnor. Hen-
nes gemål Kejsaren var gammal och sjuklig och öå öe ej haöe några barn, haöe
Kejsarens brorson prins Zalöur reöan länge ansett sig säker om att efter sin
farbrors ööö få uppstiga på tronen, men viö senaste årsskiftet haöe spåmännen

förkunnat att Kejsarinnan Almonöa före årets utgång skulle föda en prins, som såleöes
skulle ega rätt tili tronen före Zalöur. Denne var öeröfver mäkta förgrymmaö och haöe
uttalat hotelser att, så snart prinsen föööes, låta aföagataga honom, hvilket högeligen be-
kymraöe Almonöa. Nu satt hon i träögåröen och haöe befallt hoföamerna att servera henne
stekta rofvor och filbunke, hennes älsklingsrätter. Då hon slutat måltiöen och hoföa-
merna, innan boröet ännu var aföukaöt, aflägsnat sig, höröe hon plötsligt ett prassel i en
tebuske. „Hvem vågar utan lof prassla i min buske", utropaöe hon, förtörnaö? „Stig fram
och visa öig genast!" Då framkom från busken en stor, gammal råtta, som yttraöe:
„Vreögas icke, Höga Kejsarinna! jag har bott här i palatsets källare öfver 40 år och öå
jag känöe lukten af stekt rofva, öristaöe jag mig fram för att få mig en bit. På 10 år
har jag ej smakat stekt rofva". „Fy hvaö öu ser fui ut! öu har ju knappt några hår qvar
på öin kropp, och en såöan otäcka vågar begära rofva af mig. „Usch öå", saöe Kejsarin-
nan. „]a", svaraöe råttan. »Så ful blir man när man blir gammal, men får jag blott
litet stekt rofva, lagar jag mig strax bort, om jag ej kan vara Eöers höga Majestät tili
någon nytta". »Hvaö nytta skulle öu väl kunna göra mig? men öär är ju ett halfätet
rofstycke, kom närmare, kan öu få öet!" och så kastaöe hon rofvan åt råttan, som åt af
hjärtans grunö och tackaöe för gåfvan, säganöe: »Mycken tack, Nåöiga Kejsarinna! för att
Ni som är så hög och mäktig, icke håller Er för goö att visa vänlighet mot en gammal,
skabbig råtta! Jag har hört att man snart i palatset väntar att en prins skall fööas tili
verlöen och att Kejsarens brorson, öen stygge prins Zalöur, för att åtkomma tronen, trak-
tar efter prinsens lif. Är Öet ej bäst att öölja unöan honom tili öess han blir stor?" »Ja",
saöe Kejsarinnan, „jag ser att öu följer meö öin tiö, fast öu är en såöan skabbig fuling.
Hvaö öu sagt är sannt, men huru skall jag öölja prinsen? Min gemål är gammal och har
lungsot, och prins Zalöur har hela militären och öe mäktiga i riket på sin siöa." »Nå,"
»nå", menaöe råttan. Jag kan kanske i öen här saken göra något litet för prinsens
räööning. Jag känner en trollpacka som bor viö Iravaööy floöens stranö. Hon har många
bekantskaper i trollverlöen och kunöe gifva Ers höga Majestät goöa råö. Vili Ni, skall
jag reöan i öag lämna buö tili henne, som heter Struttalisa, att hon kommer tili tals meÖ
Ers Majestät?" »Gör öet", saöe Kejsarinnan, »så skall jag bjuöa öig på stekt rofva kan-
ske en annan gång igen". »Förlåt Ers Majestät! men jag blef litet törstig efter rofmaten.
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Qif mig litet filbunke att öricka!“ »Det skall öu få, kära råtta!“ saöe Keisarinnan, »men ut-
rätta nu oröentligt mitt ärenöe tili Struttalisa", och så gaf hon på en tallrik filbunke ät
råttan, som örack öeraf sä att hon blef helt hvit om munstascherna, ty någon serviett, att
torka munnen meö, kom sig Keisarinnan ej att gifva åt råttan, hvilken öerefter begaf sig
bort, säganöe: ~Nu skynöar jag tili Iravaööy att uppsöka trollpackan".

Några öagar senare satt Keisarinnan åter i träögäröen och stickaöe små strumpor
af elefanthår för öen väntaöe prinsens räkning. Da kommo hoföamerna in och saöe:
»Här är en sä besynnerlig gumma, som vill tala meö Ers Majestät." »Har hon sagt sitt
namn“, frågaöe Keisarinnan. „Hon kallar sig Struttalisa." »Jaså, låt henne träöa in“,
befallöe Keisarinnan. Derpå föröe hoföamerna in i träögäröen Öen nykomna. Hon haöe
på hufvuöet en strut af grönt papper, så hög, att hon mera liknaöe en grönmålaö lanös-
kyrka meö torn än en gumma. ~Ni har lätit kalla mig", Nåöiga Keisarinna! »Hvaö har
Ni att befalla?" prataöe gumman. Då yppaöe Keisarinnan för Struttalisa sinä bekymmer,
hvar hon skulle öölja prinsen, öä hän komme tili verlöen, sä att hän skulle unögä prins
Zalöurs onöa anslag. Struttalisa svaraöe: »lag tror mig nog kunna skaffa ett säkert göm-
ställe åt honom. Dä jag sista skärtorsöagsnatt var på trollöans på Bläkulla bergstopp i
Kalmarsunö uti Östersjön gjoröe jag bekantskap meö en gammal tomte från Finlanö. Hän
taite för mig sä mycket om Finnarne att jag säkert tror, att om vi kunöe genom öen
finske tomten få prinsen inackoröeraö hos nägot heöerligt folk i Finlanö, hän öer kunöe
blifva i säkerhet tills hän blifver fullvuxen". »Åtager ni er öå“, frågaöe Keisarinnan, „att,
när prinsen blir fööö, taga honom om hanö och beforöra honom tili sitt gömställe och
svarar ni för att intet onöt veöerfares honom, så att hän viö 18 års älöer kan bestiga sinä
fäöers tron, om hans sjuklige faöer, såsom jag är öfvertygaö om, öå afliöit?" »Det lof-
var jag“, svaraöe Struttalisa. När seöan prins Dickur några veckor öerpå blef fööö, läm-
naöe Keisarinnan honom i en korgvagga ät Struttalisa; men först inbränöes kejsaremärket
på hans högra arm, så att ingen i framtiöen skulle kunna förneka att hän verkligen var
son tili Kejsaren af Siam-

Viö öenna tiö var Helsingfors ännu ej Finlanös hufvuöstaö, utan bestoö blott af
några kojor viö Gammelstaösviken, men öå fanns å öen viöa slätten inviö Helsinge sockens
kyrka ett stort lanötgoös, som kallaöes Helsinge gårö och egöes af en rik hanölanöe och
råöman i Helsingfors Simon Daus. Hän var streng och härö mot sinä unöerhafvanöe
på goöset, blanö hvilka var en fattig inhysesman viö namn Pelet, hvars hustru hette Maö-
rulla. De boööe i en liten stuga allöeles inviö forsen, hvaröfver järnvägen nu löper Öster
om kyrkan. De haöe inga barn och voro bekymraöe huru öet skulle gå, öå öe voro
gamla och ej viöare orkaöe sköta sin lilla jorötäppa och göra sinä öagsverken tili goöset.
Ofta suckaöe gumman Maörulla; »Voi, voi att Guö ej gett oss några små viö våra yngre
år. Numera blir öet väl ej såöana.“ Men en afton på värvintern, öå ett förskräckligt
snöväöer råööe öerute och Pelet reöan satt öörrkroken på och ernaöe jemte sin gumma
gå tili sängs, knackaöe öet häftigt på öörren. »Hvem öer", ropaöe Maörulla? »En fattig
gubbe, som frågar om hän här kan få qvarter öfver natten“, talaöe en röst utanför öörren.
»la, hvarför icke“, svaraöe Maörulla. »Nog kan kristligt och heöerligt folk få nattqvarter,
men huru och hvarifrån kommer Ni så här sent och i såöant Herrans. väöer“. »lag är
inte långt ifrän, saöe rösten, varen ej räööa! ]ag gör ingen illa. Släpp bara in mig!
]ag är nästan stelfrusen af kölöen". Pelet och Maörulla betänkte sig en stunö, men slut-
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ligen öppnabe Pelet öörren, och in träböe en liten puckelryggig gubbe gråkläöb meb röb
mössa, och nägra tuppfjäbrar öeri, på hufvubet och stööjanöe sig på en krycka unber
högra armen. Pä ryggen bar hän en påse af sälskinn. Pelet och Mabrulla sägo på
hvaranöra helt uppskrämöa, ty så unöerlig såg gubben ut. «Hvem är ni", saöe slutligen
Pelet? «Fräga ej mitt namn", genmälte gubben, «men låt mig bara hvila ien knut här pä
golfvet öfver natten. Ni ska’ inte bli’ obelönta bara tiben kommer". Maörulla märkte nu
att gubben habe stora, präktiga österbottniska pjäxor pä fötterna och en fin hvit skjorta
lyste fram unber rockkragen. Hon tyckte öerför att hän icke måtte vara af allbeles sim-
pelt folk och frågaöe om hän ej ville hafva ett glas mjölk innan hän laöe sig. «Nej, tack“,
saöe gubben! «jag öricker albrig mjölk, men ett glas vatten.“ Seöan hän fått ett glas
vatien, tog hän från sin påse en bit torkabt bröö, boppaöe öet i glaset och ät. Mabrulla
laöe nu i knuten en öyna och gubben kastaöe sig på öen att sofva. Snart snarkaöe hän,
så öet skakaöe i knutarna. «Hän sofver“, saöe Maörulla. „Hvaö månne hän vara för
en? ]ag börjar tro att hän ej är nägon kristen menniska, utan kanske något styggt troll,
som förhäxar hela vär stuga, och värst är öet om kon vår börjar mjölka bloö, såsom öet
brukar ske, när trollen äro i farten". «Nå, nä“ menaöe Pelet. «Vi ska’ nu inte taga
saken så illa, utan vara lugna och gå tili sängs. I morgon skola vi tala närmare meö
honom“. Derpä kröpo Pelet och Mabrulla tili kojs. Då be vaknabe om morgonen, var
gubben reöan uppe. Hän satt vib spiseln och täljbe pärtor. «jag lagar stickor åt Er
mor", saöe hän, «ni ska’ väl snart tänöa elö unber kaffepannan, efter jag ser öen står i
spiseln". «ja, visst“, svaraöe Mabrulla, «och jag får väl bjuba äfven en kopp ät Er, Lillfar!
jag måste väl kalla Er så, när jag ej vet ert narun." „Tack mor, men jag öricker ej kaffe,
jag!" «Inte kaffe och inte mjölk! Hur kan Ni lefva bä?“ «Äh", saöe gubben, «meö mitt
vattglas och bröbkanten lefver man nog." Men nu tyckte Pelet att öet ej hängbe rätt
ihop meö gubben och yttraöe: «Hör på min gubbe lilla. Hvaö är Ni rättast för en kari?
Albrig kan ni väl vara en tomtebisse, som förhäxar vårt fattiga hem tili tack för att vi
herbergerat er?" «Varen lugna mitt goba folk", svaraöe gubben! «Se mig i synen! Ser
jag ut, som öen ber skulle löna goöt meb onöt? Ni ska’ veta att innan jag kom tili Er,
vek jag in i örengstugan på herrgåröen och baö om nattqvarter, men folket saöe att be
ej vågabe taga emot en såöan besynnerlig kari, innan öe frågat husbonöen om lof. Hus-
bonben, Råbman Daus, kom ner i stugan, och när hän fick se mig, slog hän mig på min
bräckliga rygg meb sin käpp och saöe: «Ut från minä rum, en såöan otäck sälle". Väl
kunbe jag öerför vara leösen på honom, men jag hyser likväl intet hat tili honom. Huru
skulle jag öå vilja skaba Er, som värit goöa emot mig? En gång men inte nu, ska’ Ni
fä veta något mera om mig, som nu emellertiö vill på öet hjärtligaste tacka Er för Er
gobhet emot mig. jag glömmer ej huru öet säges i skriften: «jag var husvill och i her-
bergeraben mig". Nu gjoröe Pelet och Mabrulla Stora ögon. De hviskabe tili hvaranöra:
«Hän talar skriftens orb. Är hän en tomte, så är hän visst en gob tomte". Nu uppstob
ett lifligt samtal i stugan. Gubben frågaöe om öet ej var lebsamt att bo ensamne i
stugan? Mabrulla menaöe: «Vib yngre år hoppaöes vi att vårt äktenskap skulle välsignas
meö barn, men nu ser öet ut att vara för sent". «Nä ja," saöe gubben, «men Ni kan ju
få Er en fosterson. Skulle Ni ej vara nöjöa meb en såöan, som kunbe hjelpa Er på äl-
berbomen?" «Hvarför inte", menaöe Mabrulla, «bara hän inte är en gemen byting, som
blir oss mera tili skaba än gagn." «Det kommer väl an på huru ni bemöter och upp-
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fostrar honom, om hän är liten, när hän kommer i huset“, tyckte gubben. »Men hvarifrån
skola vi fä en tocken? Det är väl mera omöjligt, sen vi blifvit så gamla“, svarabe Maö-
rulla. „Ånej“, saöe gubben. »Jag spär att långt innan äret går tili änöa, skolen I vara tre i
stugan“. „Det tro vi knappast“, saöe Pelet och Mabrulla. En stunö senare steg gubben opp och
yttraöe; »Nu skall jag ge mig af. Tack nu ännu en gång för nattqvarteret! Kanske skall
jag säga mitt namn innan jag går. Jag heter Kalakaj Braxentupp Gösmås. Aöjö nu meö
Er“, och sä gick hän ut.

»Det var för kosteliga namn, båöe finska och svenska och båöe fisk och fogel. Al-
örig i verlöen var hän någon riktiger han“, tyckte Maörulla. »Ser öu, ser öu“, saöe i öet
samma Pelet, som tittat ut genom fönstret," huru vär gäst bärgar sig öerute bianö snö-
örifvorna", öer gubben, som ju var hait på ena benet, gick så lätt som en antilop i ök-
nen. Kryckan haöe hän ej unöer armen, utan upp och neövänö i hanhen och iblanö satte
hän sin rööa mössa på kryckänöan och svängöe öen högt i luften, tills hän slutligen helt
och hållet försvann, om i luften eller i snön öet kunöe man ej urskilja. »Hör öu Pelet“,
saöe Maörulla. »Nu är jag säker på att öen leöe sjelf gästat vårt hus i natt och att jag
i morgon viö mjölkningen har stäfvan full meö bloö. Hän taite väl om skriftens orö, men
öet var säkert blott för att torvilla oss. Så plägar ju Hin onöe gå tili väga. Nu vet jag
ej annat råö än att genast gå tili prästgåröen och beöja vöröig prosten komma hit och
läsa nägra kraftiga böner öfver båöe stugan och kon och oss båöa meö, för annars tror
jag är öet snart ute meö oss“. ~Nä, nå“, menaöe Pelet: ~Ar öet ej bäst att biöa litet meö
besöket hos prosten, tills vi fätt se om nägot onöt verkligen börjar hänöa oss?“ Så
lugnaöe sig öe båöa makarne småningom och glömöe nästan bort öen besynnerliga gub-
ben. Och vintern gick och örifvan smalt och allt blef lust och vär, och vären gick och
sommarn kom, men intet höröes af gubben och kon mjölkaöe öen skönaste mjölk.

Miösommaröagen pä morgonen skulle Pelet och Maörulla vanöra tili kyrkan. Dä
saöe Maörulla: »Jag känner pä mig som skulle i öag hänöa något ovanligt. Vi skola
skrufva tili luckorna för fönstret och jag skall taga meö i min kjoificka nyckeln tili för-
stuguöörren“, som vanligen annars brukaöe gömmas unöer trappan, öå folket lämnaöe stu-
gan. Seöan öetta skett, gingo öe åstaö. Dä öe pä eftermiööagen hemkommo, tycktes
stugan vara i samma skick, som öå öe lämnaöe öen på morgonen. Förstuguöörren var
läst och fönsterluckorna tillskrufvaöe, men öå öe inträöt i förstugan, höröes inifrån stu-
gan en späö barnröst. De gingo in i stugan, skrufvaöe upp fönsterluckorna och sågo tili
stor förvåning en korgvagga stå miöt pä golfvet och i vaggan en gosse meö ljusa lockar
och ögon blä. De unöersökte vaggan närmare och funno öer ett papper, hvarpå stoö
skrifvet följanöe: »Gossen heter Dickur och är en prins, son tili en mäktig Kejsare, hvars
efterträöare hän skall blifva, när hän fyllt 18 år. Emeöan Kejsaren har många fienöer,
som trakta efter prinsens lif, har hän och Keisarinnan beslutit att hälla honom unöanöolö
tili öess hän uppnått nämnöa ålöer, öå hän sjelf kan skyööa sig och taga sin tron i be-
sittning. Hän är nu anförtroöö i Eöer värö, Pelet och Mabrulla! Sköten väl om honom,
så att hän får lefva. Dä hän fyllt öet 18:be året skall hän tagas från eöer, öå skolen I
fä heöerlig belöning för eöra omsorger. Dä gossen blir så stor, att hans förstänö mog-
nat, skall ni låta honom arbeta vanligt fattigmans arbete och annars uppfostra honom så-
som ett fattigt barn, men skrifva och läsa öet svenska språket bören I lära honom. Hän
bör ej fä veta hvem hän är. På hans högra arm är inbränbt ett märke, hvarigenom hän
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skall igenkännas- 1 ett pakett i vaggan finnes penningar tili hans unöerhåll. Låten fol-
ket tro att gossen är ebert eget barn, och hållen hemligt hvab på betta papper stär.“
När Pelet läst pappret, sutto bägge makarna en stunb tysta, men slutligen saöe Mabrulla:
»Den besynnerliga Kalakajs späbom har gått i fullboröan. ]ag tror numera ej att hän är
nägon onb anbe, ty bet är ju ej illa att vi fätt gossen och kanske finnas äfven pennin-
gar i vaggan, såsom bu läste från pappret.“ „Vi skola se efter". De funno berpå unber
bolstret i vaggan ett pakett, innehällanbe 2000 svenska riksbaler banko. Dä blefvo Pe-
let och Mabrulla helt glaba tili sinnes. De folio pä sinä knän och tackabe Qub, som
sänbt bem en såban präktig liten gosse och penningar tili. Men efter en stunb sabe Mab-
rulla; »Vi veta nu ej om gossen är böpt eller icke. }ag tänker bet vore bäst att tala om
hela saken för prosten och låta honom för ali säkerhets skull böpa gossen, ty att hafva
ett hebnabarn unber vårt tak, kan ej mebföra lycka"; men Pelet menabe: »jag anser bet
vara säkrast att hälla tanb för tunga. Är pojken ett trollbarn, hvilket jag nästan tror, sä
förblifver hän väl ett troll, om hän äfven skulle böpas. När hän blir sä gammal att hän
förstår hvab hopeisen innebär, kunna vi låta honom sjelf bestämma härom. Börja vi nu
att prata för prosten, hvab vi veta om pojken, blir bet kanske snart känbt i hela sock-
nen och rätt nu kan vi hafva länsman här på unbersökning, och huru skola vi bå reba
oss? Värst är bet meb pengarna som vi fätt. Kanske skola vi ännu måsta lämna bem
ifrån oss och pojken meb, hvilket helt säkert sker om hans fabers, Kejsarens, fienber få
nys om att hän finnes här- Det stob ju pä pappret att saken skulle hållas hemlig."
»ja, nog kan bu ha rätt,“ sabe Mabrulla, »fast orolig är jag, tänk om pojken skulle bö
och inte vara böpt!“ Pelet menabe: »Vi skola vårba honom, så gobt vi kunna, och göra
såsom bet stob pä pappret." Sä blef slutligen gumman Mabrulla lugn, och bä folk ej
just brukabe besöka makärnas stuga, blef gossens bitkomst ej känb inom socknen. Så
växte hän tili och lämnabe snart vaggan. Dä hän fyllt tre är och Pelet en qväll kom hem
från arbetet, såg Mabrulla ovanligt tankfull och smått bebröfvab ut. »Huru ser bu sä
sorgsen ut“, menabe Pelet? Mabrulla svarabe: »jag har väl minä skäl bertill, ty om gamla
tecken hälla streck, bli vi snart fyra i stugan, och bet gör nya bekymmer." „jasä“, sabe
Pelet," bet skabar ej att gossen får en lekkamrat. Vi äro ju ej sä fattiga nu, bä vi hafva
hans penningar." Några veckor berefter en vacker afton kom en stor stork flyganbe och
hemtabe åt Pelet och Mabrulla en liten röbkinbab flicka, som Pelet strax förbe tili prosten
att böpas, och hon fick namnet Dulta.

Dickur och Dulta växte upp och voro ett par präktiga barn- Dickurs ljusa lockar
blefvo meb tiben allt mörkare och slutligen allbeles korpsvarta- Man kunbe tybligen se
att hän var af syblänbsk härkomst. Dulta var och förblef ljuslätt. Hennes långa lockiga
här ringlabe sig som en gulbväg omkring hennes axlar. Barnen kommo väl öfverens
meb hvaranbra. Dickur blef en lång, axelbreb och stark yngling, och Dulta en ståtlig
flicka, smal om lifvet som en vibja. Dickur habe gob tur meb allt hvab hän företog sig.
En gång sänbe Mabrulla honom tili kyrkobyn för att köpa en höna, emeban höken just
habe tagit hennes bästa värphöna. På vägen mötte hän en liten gubbe, bäranbe en täckt
korg. »Hvart skall bu gå gosse?" sabe gubben. Dickur omtalabe sitt ärenbe. »Här har
jag just en öfverloppshöna och ben kan bu få tili skänks," svarabe gubben. Så förbe
Dickur hem en präktig stor höna, som alla bagar värpte tvä ägg, utom sönbagen, bä i
bess bo blott fanns ett, men bet var af gulb. En annan gäng bab Pelet Dickur lägga ut



8

nät i forsen. Dä hän skulle göra öet, steg en gamma! gubbe’ meö sjögröna kläöer och
abborgräs viraöt kring sitt hufvuö, upp ur forsen, satte sig pä en sten och saöe ät Dickur:
»Lägg nätet i riktning från ost tili väst, ty 5å skall öet fiska båö’ säkrast och bäst“. Dickur
gjoröe så och fick i sitt nätt sju stora laxar, af hvilka en haöe i sitt innanmäte en gulö-
ring, hvari stoö „Prins Dickurs ring.“ Denna ring bar hän seban alltiö pä sitt finger.
Pelet och Maörulla menaöe att öet var Kalakaj Braxentupp Gösmäs, som gaf honom
hönan, och att gubben meö sjögräset visst var Necken, ty i hvarje fors boööe öen tiöen en
Neck eller strömkarl, som hän äfven kallaöes. Men krångligt var öet när Dulta skulle
tili sin första nattvarösgäng och Dickur ville meö. Dä Dickur ej fanns i kyrkoboken,
saöe prosten att hän ej toröes låta honom gä tili skrift, men Dickur blef leösen, och
frågaöe om hän gjort nägot onöt, eftersom hän ej tilläts att tjäna Guö, likasom anöra
barn. „Nej“, saöe prosten, »men öu är okänö och kanske icke ööpt.“ »Huru kan jag vara
okänö, som lefvat hela mitt lif här i socken? och hvilket barn vet väl sjelf, om öet är
ööpt eller icke“? Dä tyckte prosten öet var synö meö gossen och lät honom gå tili
skrift. Rörö tackaöe Dickur och saöe: »Lefver jag tills jag blir stor och får någon betyöelse
i verlöen, skall jag ej glömma Herr Prosten. Det är visst och sannt öet“, och vi få seöan
se om hän höll orö eller icke.

Dickur var nu sjutton och Dulta fjorton år gammal. En afton gick Maörulla neö
tili forsen, öå hon fick se barnen sitta breöviö hvaranöra på en bänk viö stranöen- Dickur
höll Dultas hänöer i sinä och blickaöe ömt i hennes ögon. Då öe varseblefvo Maörulla,
sågo öe uppskrämöa ut. „Hvaö har ni förer, barn?" saöe Maörulla. Då svaraöe Dickur:
„Vi älska hvaranöra och ha beslutit gifta oss efter några år". „Aj, aj", menaöe Maörulla.
„Slå bort såöana tankar. Ni äro ännu för unga." Genast gick hon tili Pelet och berättaöe,
hvaö hon sett och hört. Pelet tyckte att hvaö som kunöe ske om några år var ju ingen
säker om. Derförinnan skulle ju Dickur fylla aöerton år och kanske lämna sitt nuvaranöe
hem och glömma bort sin lekkamrat Dulta. En sönöag några öagar senare gingo Pelet
och Maörulla att spatsera i skogen. Bäst öet var stoö framför öem Kalakaj Braxentupp
Gösmås. „Ni känner väl igen mig, fast vi ej råkats på så länge", saöe han. „Ja visst", svaraöe
Maörulla: »Hvaö för er nu tili vara bygöer"? „En högst viktig sak: Ni minnes väl att
Dickur skulle stanna hos er tili 18 års ålöer- I Augusti månaö nasta år inträffar öen
öag, öå han fyller sitt aöertonöe år. Hans faöer Kejsaren är ööö, och hans moöer Kei-
sarinnan Almonöa styr tills viöare riket, men nu har öeras fienöe prins Zalöur, som traktar
efter Dickurs lif, för att sjelf åtkomma tronen, sammankallat alla sinä spåmän, och befallt
öem att söka uppöaga Dickurs vistelseort, och en af öem har sagt att Dickur vistas viö
en fors i sööra Finlanö. Enöera öagen kommer Zalöur att utsänöa 100 man af sinä
tjänare hit tili lanöet för att taga reöa på hans uppehållsort. Ni måste nu lämna er stuga
och söka en annan boningsplats långt härifrän. Annars blifver er bostaö här viö forsen
snart upptäkt, och öå går öet illa meö Dickur. Låt se, ni gör som jag säger, så att han
lyckligen uppnår sitt aöertonöe år!" och så försvann Kalakaj i skogen. Pelet och Maörulla
fingo nu mycket att funöera på- De sålöe stugan och nastan alit hvaö öe haöe och
vanöraöe jämte Dickur och Dulta tili Helsingfors. Der sågo öe i fiskarhamnen en jakt,
på hvars akterbräöe stoö namnet Vassbuken. „Hvarifrån är skutan", frågaöe Pelet? „Från
Ekenäs Getskär", svaraöe skepparen. „När segla ni af"? „I afton kl. 7 eftersom vinöen är
goö". „Vili ni hafva några passagerare meö"? „Åh, ja bara ni betala något litet tili frakt".
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„Det förstås öet", och så bar öet af om qvällen meö jakten. Följanöe Öagen kommo de
fram tili Getskär och Pelet hyröe öer rum af skepparen tili hösten året derpå.

Några öagar senare kommo 10 beväpnaöe män tili stugan viö forsen. De talaöe ett
unöerligt språk och ville siippa in i stugan, men öörren och luckorna voro tillästa, och så
gingo öe bort. Det var prins Zalöurs folk, som sökte prins Dickur, men långa näsor fingo
öe alla, i synnerhet anförarens blef så lång att öen nastan liknabe en elefantsnabel, och
slingrabe runot omkring haisen på honom. De frågaöe nu efter i socknen, hvem som
bott i öen lasta stugan och fingo veta att ett fattigt folk bott öer meö två barn, en gosse
och en flicka. Då anaöe öe, att gossen värit Dickur, men ingen kunöe upplysa hvart fol-
ket tagit vägen, och så foro öe beväpnaöe männen hem tili sitt lanö igen.

Pelet och Mabrulla jemte barnen lefbe emellertib på Getskär, och så gick ett år tili
änba utan vibare äfventyr, och man närmabe sig Augusti månab, bå Dickur skulle fylla sitt
18 är, men ingen visste, hvilken bag bet skulle ske. En bag foro Pelet och Mabrulla upp

tili kyrkan i Ekenäs. Vib affärben förmanabe be barnen att icke aflägsna sig från hem-
met. Dulta stob och halstrabe hvassbuk i stuguspiseln och Dickur bar åt henne veb.
»]ag skall gå ut och hämta litet mera veb“, sabe hän och sä gick hän ut. Då såg hän ett
besynnerligt fartyg just kasta ankar utanför stugan. Det habe tre mäster och från ben
högsta svajabe en grann hvit ock röb flagg meb en stor förgyllb elefant uppå- På farty-
get fanns en stor mängb krigsfolk. „Det var ett märkvärbigt fartyg", tyckte Dickur. „Det
vore roligt att ro ut ock bese bet pä närmare håll“, och så for hän ut meb en ekstock
i riktning bitåt, ber fartyget läg. Då vinkabe en man från fartyget åt honom att komma
omborb och så gjorbe hän, men fartyget lyftabe plötsligt ankar och börjabe segla utät
hafvet. Emellertib gick Dulta ut ur stugan för att se, hvart Dickur tagit vägen. Då såg
hon honom stå i fartygets akter och svänga sin hatt tili afskeb tili henne, meban från
fartyget höres en grann musik af hunbratals horn och trumpeter. Hon förstob bå att
Dickur reste bort, och berför börjabe hon, ehuru hon ej känbe hemligheten meb honom,
att häftigt gråta, men bå steg Kalakaj Braxentupp Gösmås ut ur skogen och sabe: „Gråt
icke, Dulta, Dickur kommer nog tillbaka! Här har bu att trösta big och bina förälbrar
meb“, och så tog hän sälskinnspäsen från sin rygg och gaf ben åt Dulta, men ben var
så tung, att hon ej orkabe ensam bära ben. I betsamma kommo Pelet och Mabrulla
hem från kyrkan, men bå syntes fartyget enbast som en liten svart prick längt ute på
hafvet- De buro nu alla tre påsen in i stugan och när be öppnabe ben fanns beri, som
förr, inga torkabe bröbstycken, utan på golfvet rullabe berur en ofantlig mängb meb gulb-
mynt änba tili 200,000 riksbaler- „]a ha“, sabe Mabrulla, »här ha vi väl lönen för bet vi vår-
bat Dickur. Hän kommer väl ej mer tillbaka", och Dickur var och förblef borta.

Pelet och Mabrulla voro nu rika, men lebsamt habe be efter Dickur. Hän habe i
närä 18 år värit hos bem och albrig gjort bem något emot. Skola vi ej någonsin mer
få återse honom, tänkte be, och Stora tårar rullabe från beras ögon. En bag kom tib-
ningar tili Getskär och Pelet läste beri följanbe. »Olyckshänbelse i Helsinge socken. Ega-
ren tili Helsinge gårb Råbman Daus habe för en forbran hos en af sinä torpare låtit
utpanta hans enba häst, en vacker gul hingst, ehuru torparen på sinä knän bebt om betal-
ningsanstånb pä nägra veckor- Då Råbman Daus följanbe sönbag ribanbe hingsten fär-
babes hem från kyrkan och kömmit upp för närmaste backe habe plötsligt en okänb puckel-
ryggig man i gråa kläber och meb en röb toppmössa på hufvubet framträbt från små-
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skogen och ställt sig framför hästen, som öeraf skrämö börjat skena meö öen påföljÖ att
Daus fallit af och brutit sin nacke, så att han kort derpå bött. Man haöe ansett Daus
i lifstiöen för en rik man, men numera har hans bo befunnits i så hög grad skulösatt,
att hans hufvubgoös Helsinge gårö nasta löröag kommer att tili skulöernas betäckanöe
försäljas å offentlig auktion''.

Pelet och Maörulla utbrusto nu samtiöigt: „Det är straff åt Daus för käpprappet,
som han gaf Kalakaj Braxentupp Gösmås, öå öenne sökte nattqvarter på gåröen". Derpå
tänkte Pelet och Maörulla: „Eftersom vi hafva penningar, kunna vi i löröag resa tili Hel-
singe gårö och ropa in öen. Det vore skönt att blifva egare tili hela gåröen i stället för
att vi voro enöast fattiga unöerhafvanöe öer". De reste tili auktionen och köpte in goöset
meö kreatur och alla inventarier för 200,000 riksöaler. Seöan flyttaöe öe meö Dulta öit
från Getskär. Nu tyckte Pelet och Maörulla att öe för att ej glömma bort prins Dickur,
skulle gifva hans namn åt Helsinge gårö och öerför kallaöe öe gåröen Dickursby, hvilket
namn båöe gåröen och järnvägstationen viö öensamma hafva ännu i öag flera hunöra år
senare. Men hvart tog Dickur sjelf vägen? Hvart for han meö öet granna fartyget, och
hvilka ööen gick han tili mötes, efter afresan från Getskär? Härom erhålles upplysning
i sagans

Anöra Kapitel.

I kejsareöömet Siams hufvuöstaö var stor uppstånöelse i öag. Den afliöne Kejsaren
haöe kort före sin ööö utfäröat ett manifest tili folket att, emeöan hans son prins Dickur
kort efter sin fööelse försvunnit utan att hans vistelseort var känö, Keisarinnan Almonöa
skulle styra riket i 18 år eller tili öess prins Dickurs mynöighetsålöer inträffaöe, men att
om hän ej öå infunne sig för att taga tronen i besittning, prins Zalöur skulle blifva Kejsare
i riket. Nu habe öe 18 åren gått tillänöa och prins Zaibur habe lätit uppställa hela lanbets
militär på hufvubstabens torg för att läta af militären utropa sig tili Kejsare. Sjelf habe
hän jemte öe tvänne älbste generalerne begifvit sig upp tili Keisarinnan för att härom
lämna henne unberrättelse. Keisarinnan emottog bem i tronsalen, men anmärkte att hon
enbera öagen väntabe prins Dickurs återkomst meö amiralskeppet som unöer Siamesiska
Storamiralens befäl af Keisarinnan utsänbts tili Finlanö för att uppsöka prinsen. Då prins
Zalöur höröe öetta, utbrast hän i ett gapskratt och menaöe att öet väl var fåfängt att vänta
Dickur tillbaka efter en så lång bortavaro, men i betsamma höröes från öen ä torget för-
samlabe militären högljuöba hurrarop. Keisarinnan gick öå tili fönstret och såg amiralskeppet
ligga viö stranben och att en militärtrupp meö musik i spetsen vanbraöe uppför torget
framför en ung ståtlig man i riktning mot palatset. Hon förstob öå, att hennes son prins
Dickur anlänbt, och efter några ögonblick habe hän inträöt i palatset och omfamnaöes af
sin mober Keisarinnan, som ej sett honom seöan hans fööelse. Men prins Zalöur gaf
ännu ej sin sak förloraö. „]ag forbrar bevis", saöe hän, »att öenne yngling är prins Dickur".
»Låt blotta hans högra arm", saöe Keisarinnan. Man unöersökte armen och fann öer kejsar-
märket inbränbt. »Hän är öen rättmätige Kejsaren af Siam“, saöe öe bägge generalerne. »Vi
igenkänna märket“, och prins Zaibur måste öraga sig tillbaka, men prins Dickur utropabes
af hela militären och öen öfriga utanför palatset samlaöe folkmängöen tili Kejsare af Siam
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unöer namn af Dickur öen förste. Prins Zalöur råkaöe i raseri; han begaf sig tili sitt
palats och lät öit kalla öen beskickning, som haft i uppörag att uppsöka prins Dickur i
Finlanö. Seöan befallöe han att anföraren för beskickningen genast skulle hängas, men öenne,
som hört om prins Dickurs återkomst, var numera ej räöö för Zalöur och fann sin räöö-
ning i öen långa snabel, som tillvuxit på honom i Finlanö. Han slängöe meö snabeln en
så kraftig örfil åt Zalöur, att hufvuöskålen på honom sprack och han föll ööö tili golfvet.
Sålunöa blef nu prins Dickur i obestriöö besittning af kejsartronen i Siam.

På Helsinge prostgårö satt en afton kort öerpå prosten och prostinnan och väntaöe
postens ankomst. „Hvaö är öetta för ett unöerligt bref meö Kejserlig krona uppå?" saöe
prosten, öå han öppnat postväskan. „Vi skola se efter", saöe prostinnan. Då brefvet öppnats,
befanns öet hafva följanöe lyöelse:

„Högvöröige Herr Prost!
Ni minnes väl ännu gossen meö namnet Dickur, som Ni goöhetsfullt lät gå tili skrift

ehuru han ej var inskrifven i kyrkoboken. Det är nu samme gosse, som skrifver tili Eöer.
Min begäran är nemligen att Ni ville låta i Helsinge kyrka första sönöag afkunna lysning
tili äktenskap emellan mig och Dulta från Dickursby gårö. Säg äfven åt minä fosterför-
älörar, Pelet och Maörulla, att jag miösommaröagen i år infinner mig å Dickursby för att
afhämta min bruö! Högaktningsfullt

Dickur öen förste, Kejsare af Siam."
Högeligen förvånaöe blefvo nu båöe prosten och prostinnan. Den senare menaöe att

historien meö brefvet kanske var bara örift eller skoj af någon spjufver, men prosten saöe:
»jag har förnimmelse af att gossen Dickur skrifvit brefvet och att han menar ärligt hvaö
han skrifver. Han var en sadan staöig pojke, att jag tror honom på oröen- Han har väl
blifvit Kejsare på något unöerligt sätt." Nasta söndag afkunnaöe öerför prosten ifrån
preöikstolen i Helsinge kyrka följande lysning: Ett kristligt äktenskapsförbunö efter Guös
skickelse och meö veöerböranöes samtycke belefvaöt emellan öen Stormäktigste Kejsaren
af Siam, Dickur öen förste och goösegareöottern Dulta Peletsöotter från Dickursby, varöer
härmeö första gången afkunnaöt unöer trogen tillönskan af allsköns lycka och välsignelse
tili öetta öeras lofliga förehafvanöe. I kyrkan voro viö tillfället båöe Pelet, Maörulla och
Dulta, och öe ville af häpnaö falla neö från bänken, när öe höröe lysningen, ty prostgubben
haöe velat bereöa öem en öfverraskning och ej knystat ett orö på förhanö om saken, öå
han väl visste att öe ej kunöe hafva något emot lysningen att anmärka.

Efter gubstjänsten visabe prosten seban Dickurs bref åt Pelet, Mabrulla och Dulta,
hvilken sistnämnba blef så glab, att hon hoppaöe meterhögt i luften flere gånger. Nu blef
bet mycket bråk på Dickursby gårb. Der göbbes kalfvar och kalkoner för bröllopet och
sybbes bruöutstyrsel ät Dulta, men emeban Pelet och Mabrulla ej habe stort umgänge,
blef ej mycket folk inbjubet, utan blott prosten och prostinnan, klockaren meb sin fru och
alla gärbens unberhafvanbe. Tibigt på miösommarbagsmorgonen kom Kejsar Dickur åkanöe
ien förgyllb vagn, bragen af ätta hvita hästar, och sä förrättabe prosten vigseln. Ett
vackrare par än Dickur och Dulta habe man albrig förr sett i Helsinge socken. Dickur
habe ät Dulta lämnat en brubkläöning af ljusgrönt siöen meb ett sju meter långt släp, och
sjelf var hän kläbö i en gulöstickaö uniform såöan, som Kejserliga Siamesiska garbet
brukabe begagna. Seban bröllopsmältiben afätits, sabe Dickur tili prosten: »Såsom regeranbe
Kejsare af Siam, har jag befallt, att alla minä unbersätar skola antaga kristna lutherska
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läran, och nu föreslår jag Eöer, Herr Prost, att flytta öfver tili Siam meö pick och pack
för att blifva öen högsta biskopen öerstäbes. I lön får ni sex gånger mer än eöra inkomster
i Helsinge socken, öetta i penningar. Dessutom bestås årligen 1,000 tunnor risgrvn, 20
rökta elefantskinkor, 50 inlagöa påfogelbröst och lika många manglade krokoöilsiöor, 60
stekta siamesiska kråkor och lika många apbringor samt 50 stycken femkilos paltkorfvar
af tigerbloö". Prosten kunöe bock icke strax besluta sig för anbudets antagande, ehuru han
fann löneförmånerna säröeles föröelaktiga, utan baö om någon betänketiö, som ock be-
viljades honom.

Dickur och Dulta afreste nu tili sitt Kejsareööme och på någon tiö höröes intet af
dem. Iblanö tyckte prosten att öet vore båöe ärofullt och intressant att emottaga biskops-
sysslan, men så ansåg han vägen vara för lång och öfverlämnaöe slutligen åt prostinnan
att afgöra huru meö saken skulle förfaras. Prostinnan menaöe, att hon var räöö för att
viö sinä morgon- och aftonpromenaöer i öet nya lanbet blifva klöst af någon tiger eller
biten i foten af någon orm eller krokoöil, och öessutom var hon bekymraö huru hon skulle
kunna tillreöa öe ovanliga maträtterna, som brukaöes öerstäöes. Hon skulle säkert nöögas
köpa en hei mängö moöerna kokböcker och kanske tili och meö Hagöals senaste illustre-
raöe upplaga. Skjutspengarne för resan blefve äfven öyra, kanske änöa tili 100 riksöaler,
och så skulle hon vara tvungen att köpa sig en ny svart siöenkläöning i stället för öen
gamla, som af ålöer fått gula fläckar på framvåöen, ty man måste vara fin öå man skulle
uppträöa i främmanöe lanö och alit öetta kostaöe mycket pengar. Hon afråööe öerför sin
man från att emottaga sysslan och han skref strax ett artigt bref tili Kejsar Dickur, hvari
han tackaöe för öen stora heöer honom genom anbuöet bevisats, men baö Kejsaren tili
biskopstjänsten utnämna någon annan.

Kort berpä ankom tili prosten ett fint bjubningskort, hvari prosten och prostinnan
inbjöbos att på en viss utsatt öag å Kejserliga palatset i Siam öfvervara beras Majestäter
Dickurs och Dultas kröningsfest och berefte.r beltaga ä stor ba! uti palatset. Dylika bjuö-
ningskort anlänbe äfven tili Pelet och Mabrulla på Dickursby och tili skepparen på Getskär.
Prostherrskapet samt Dickursbyboarna tyckte vägen vara allför lång, men Getskärsgubben
ville först laga reba på hvar Siam låg, innan hän fattaöe beslut i saken. Hän reste öerför
in tili Ekenäs och råbfrågabe klockaren, som habe rykte om sig att vara slängb i geografin.
„Siam, ja“, saöe öenne, »ligger allt bra långt härifrän, ett goöt stycke på anbra siöan Reval
eller öer i närheten". „Det är ju ej så allöeles långt", tyckte skepparen, „bit kan jag resa meb
egen jakt". Så begaf hän sig hem och bab sin gumma taga neb hans svarta hälgöagsbyxor
från loftet och packa in bem i kappsäcken. Gumman hämtaöe byxorna, som begagnats i
släkten alltseban skepparens farfarsfars tib. När hon närmare säg på bem tyckte hon be
voro alltför slitna, isynnerhet på baksiban, ber be glänste säsom solen i Nåbenbal. »Kära
gubbe", menabe hon, „meb bessa båliga byxor kan öu ej bansa på Kejsarebal. Du skulle
ju skämma ut hela skepparekåren i Finlanb. Res in tili Ekenäs och köp big ett par nya
byxor för kröningsfesten". „Nej“, sabe skepparen, „be blifva mig för byra. Hellre slår jag
hela resan ur hågen", och så stannabe hän hemma, hvilket ocksä var bäst, ty om hän rest,
habe hän albrig hunnit tili Siam, utan hamnat någonstäöes i Revalstrakten och fått åter-
vänöa meö oförrättabt ärenbe och lång näsa, som prins Zalburs folk.

Sålunba blefvo många kröningsgäster från Finlanb borta från festen, men en var öer
änöä och bet var Kalakaj Braxentupp Gösmäs. Hän var på bet briljantaste humör och



13

öansaöe af hjärtans grunö på balen, först jänkä meö Struttalisa och sedän menuett meö
skabbiga råttan. Struttalisa var kläöö i en kappa af silfverbrokaö meö gulöstjärnor uppå
och skabbiga råttan i en sammetskåpa meö så långt släp att råttsvansen alls inte syntes,
när hon skuttaöe fram öfver golfvet.

Nu börjar öet liöa tili slut meö prins Dickurs saga. Tili Finlanö kommo Dickur och
Dulta alörig mera. De leföe mycket lyckliga i sitt Kejsareööme, uppnåööe en hög ålöer och
lämnaöe efter sig flera prinsar och prinsessor. Pelet och Maörulla boööe som husbonös-
folk på Dickursby änöa tili sin ööö och ofta talaöe öe om Dickur och Dulta meö prosten
och prostinnan, hvilka unöer sin återståenöe lifstiö fortforo att vara prostfolk i Helsinge
socken. Skepparen på Getskär bevaraöe Kalakajs sälskinnspåse tili sin ööö, och ännu i
öag flera hunöra år senare skall öen finnas öerstäöes och begagnas af åboarne tili väg-
kostväska, öå öe gifva sig ut på fiske. Då öe hafva väskan meö, blir fisket alltiö rikligt,
men tvärtom öå öe lämna öen hemma; man ser såleöes työligt, att något trolleri sker genom
väskan. Om Struttalisas och skabbiga råttans ööen förmäler sagan icke något, men Kalakaj
Braxentupp Gösmås leföe i många år såsom ritomte på Dickursby. Då öer likväl i senare
tiö införöes ett moöernt joröbruk och anlaöes ångtröskvärk, tyckte han att han störöes i
sitt lugna lif af tröskvärkets skrammel, hvarför han en vacker öag försvann och skall seöan
hafva blifvit seöö som tomte i rian på Laitila gårö i Hausjärvi socken. Nu är han väl
mycket gammal, om han ännu lefver, hvilket väl är troligt, ty tomtarne sägas uppnå en
hög ålöer, en öel änöa tili flera tusen år.



Ti ger huf va.

flere hunbra år tillbaka bobbe i Gennarby i Tenala socken en ung herbe, som
lp* hette Geppus. Han var mobig och tilltagsen och ansågs vara ben förnämste herben
m i byn. Hans hunb hette Valp. Ehuru han habe öfver fyratio får att vårba, hänbe

bet albrig att något af bem gick förlorabt, och bock funnos ben tiben i Tenala
stora skogar, ber vargar ja tili och meb björnar någon gång uppehöllo sig. Alla bygbens
tärnor tyckte om ben unge herben och ofta hörbe man bem i skogen sjunga om honom:

„Geppus, Geppus vallar sinä får,
Kommer gråa vargen han ben slår,
Trogna Valp ben skybbar lammen små,

Att ej örn och räf bem taga må.
Geppus, Geppus halla vi så kär-
Han vår främste herbegosse är."

Geppus plägaöe ofta örifva sinä får änöa ner tili Pojo vikens stranö, öer be fingo
vatten och habe gobt bete. Der habe Geppus bygt åt sig en koja viö stranöen. En öag
märkte han att två män sysslabe meb att uppföra ett hus på anöra siöan viken å en kulle,
som nu kallas „Slottsbacken." De sågo så besynnerliga ut och tycktes ej höra tili lan-
öets folk. De voro högväxta såsom jättar och syntes vara mycket starka, ty öe hanbterabe
stora klippblock såsom småsten. Geppus unbrabe storligen hvaö bet kunbe vara för folk,
men vågabe sig ej öfver viken för att på närmare håll betrakta be båba männen, som i
flere veckor arbetabe hela bygnet om, så att snart på bygnabsplatsen reste sig ett stort
slott meb ett högt torn uppå. Seban byggbe be begge männen åt sig ett fartyg, som be
ankrabe på „Kråkströmmen" utanför slottet. Derefter såg man just ej tili männen ty be
höllo sig hemma om bagen, men när natten kom, begåfvo be sig ut. Snart börjabe bet
höras att en mängb stölber och röfverier skett i trakten, och folket misstänkte be båba
slottsboarne för bessa brott. En afton kom ben ene af bem roenbe öfver viken tili Geppus
i kojan och köpte ett får, för hvilket han betalabe ett blankt gulbmynt. Geppus frågabe
bå beras namn, och männen svarabe att han hette Dajus och var breng åt ben anbre,
som var en mäktig trollkarl, hemma från Inbiens bjungler. Denne habe ej något verkligt
namn, men bå han gick kläbb i en hög tigerskinnsmössa, som han albrig tog af sig, habe
folket börjat kalla honom »Tigerhufva." Dajus sabe att han ej vågabe berätta något vibare
om sin herre, och så reste Dajus hem tili slottet meb sitt får. Nägon tib berefter var
bet allbeles tyst i slottet, och fartyget var borta, hvarföre Geppus trobbe att Tigerhufva
meb sin breng farit på någon sjöfärb, men en morgon, när Geppus vaknabe, såg han att
fartyget var hemkommet, och följanbe natt märkte han att slottstornet, som habe ett litet
fönster, var upplyst. Han förstob bå att någon fått sin bostab i tornet, hvilket alltib
berförinnan värit mörkt om qvällar och nätter. En bag berpå kom Dajus åter tili Geppus
och köpte fårkött. Dajus var bå litet brucken, men Geppus fick på sinä frågor om
Tigerhufva och hans göromål ej några upplysningar af Dajus, som blott sabe att han kort
före mibsommaren åter skulle komma att söka fårkött. När Dajus gått, tänkte Geppus:
„]ag ser att Dajus älskar starka brycker. Af påskölet på Gennarby finnes nog ännu
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något qvar. Jag skall hemta nägra flaskor och bjuba Dajus när hän kommer. Kanske
hän öå skall lösa sin tungas banb och låta mig veta något mera om hans herre och ben
som bor i tornet". Samma qväll satte Geppus två ljus 1 sitt fönster. En stunb berefter
såg hän att äfven i slottstornet syntes två ljus. Dä tog Geppus bort ett af sinä ljus, och
strax försvann äfven ett af ljusen i tornet. Geppus antog öä att innevänaren i tornet ville
gifva tecken åt Geppus att tornet var bebobt. Det leb tili miösommaren, och en bag
infann sig Dajus, såsom aftalabt var, åter hos Geppus i kojan för att köpa kött. „Får
jag bjuba pä litet öl, sabe Geppus?" »Tackar som bjuber," svarabe Dajus. Derpå
smakabe hän på olet, som Geppus habe hemtat från Gennarby, och brack hela ätta
halfstopsflaskor i botten. Då blef Dajus munter och språksam. Hän berättabe att
Tigerhufva nyligen jemte Dajus värit rest uppför Elbe floben i Tysklanb och kömmit tili
Hertig Melibokus’ af Thuringen hof. Der habe Tigerhufva bortröfvat Hertigens botter, ben
sköna prinsessan Silfverbufva och fört henne tili Tigerhufvas slott, ber hon nu satt in-
spärrab i tornet. Af Hertigen habe Tigerhufva i bref forbrat för prinsessan en löseskilling
af en million gulbpenningar att betalas inom två månaber. Annars skulle Tigerhufva bränka
prinsessan i Kräkströmmen utanför slottet. Vibare berättabe Dajus att hän af Tigerhufva
fått lebighet öfver mibsommaren, så att benne mibsommaraftonen skulle vara ensam meb
prinsessan i slottet, hvarföre Dajus, som tyckte bet var synb om prinsessan, trobbe att,
om nägon ville befria henne, bet bä kunbe lämpligast ske, sä att Dajus ej behöfbe biträba
vib hennes qvarhållanbe i fängelset; men, tillabe Dajus, »mobig skall ben vara, som vill
öfvervinna Tigerhufva, ty hän är oerhörbt stark och har en stor klubba meb inslagna
grofva jernspikar, hvarmeb hän affärbat många menniskor ur verlben". ~För öfrigt är",
sabe Dajus, »Tigerhufva icke någon menniska, utan en onb anbe, kanske storbjefvulen
sjelf, ty hän har två horn 1 hufvubet, som hän söker bölja meb tigerskinnsmössan". När
Dajus gått bort, tänkte Geppus: »Jag skall mibsommaraftonen försöka räbba prinsessan
och befria lanbet från ben grymme Tigerhufvas brottsliga valbe." Hän tog sin jernskobba
herbestaf, gick tili en smeb och lät honom af jernet smiba ett hvasst spjut på änban af
stafven. När mibsommaraftonen var inne, tog Geppus stafven och for meb sin trogna
hunb tili Tigerhufvas slott och bultabe på ben stängba börren. „Hvem vågar slå på min
börr?“ röt Tigerhufva inifrån. „Öppna börren", svarabe Geppus „och visa hvem bu håller
fängen i tornet." »Nog skall jag öppna börren, men hvem bu än är, skall bu få smaka
min spikklubba," menabe Tigerhufva. »Jag fruktar ej bin klubba. Öppna bara börren,"
sabe Geppus. Då öppnabe Tigerhufva börren och sprang ut meb klubban emot Geppus,
men hunben »Valp“ rusabe morranbe på Tigerhufva och högg honom i benet, sä att hän
föll omkull. Då slog Tigerhufva meb klubban tili hunben, som bock ej släppte hans ben
innan bet trogna bjuret af Tigerhufvas fortfaranbe slag var böbt, men just bå Tigerhufva
skulle uppresa sig, mättabe Geppus meb herbespjutet ett slag mot hans hals, så att blobet
sprutabe alnslångt ut från säret. Tigerhufva, som blef mycket mebtagen af blobförlusten,
begagnabe nu sin sista kraft att gifva Geppus meb klubban ett slag mot bröstet, så att
benne begynte vackla, men snart hemtabe Geppus sig åter och tillbelabe Tigerhufva meb
spjutet en så häftig stöt rakt mot hjärtat, att Tigerhufva gaf upp sin anba. Geppus tog
nu klubban, gick upp i tornet, slog in börren och sabe tili prinssesan; »Ni är nu fri,
högäbla prinsessa, Silfverbufva. Er förtryckare ligger böb utanför porten tili slottet."
»Hvem är ni, äble ribbare, som räbbat mig?" sabe prinsessan. »Jag är ej någon ribbare,
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blott en fattig herbe", svarabe Geppus, „men Tigerhufva har slagit mig meb sin klubba,
så att jag tror min böb nalkas," och så nebföll Geppus böb vib Silfverbufvas fötter.
Prinsessan brast nu i en häftig gråt, men Geppus var och förblef böb. En stunb senare
kom Dajus tili slottsporten och såg Tigerhufva ligga liflös på marken; bå vänbe Dajus om
och rymbe bort från hela trakten, ber han albrig sebermera blef sebb, men prinsessan
Silfverbufva sänbe bub tili sin faber Hertig Melibokus att han genast skulle komma tili
Tigerhufvas slott för att afhemta henne, och efter några bagar kom Hertigen meb ett grannt
fartyg tili slottet. Geppus och hans trogna hunb blefvo begrafna i samma graf, men
Tigerhufvas lik insybbes i en säck meb stenar uti, som kastabes i Kråkströmmen, eller på samma
ställe, ber han hotat atl bränka Silfverbufva. Melibokus och Silfverbufva lato nu uppbryta
Tigerhufvas skattkammare och uttogo berifrån alla be skatter, en stor mängb gulb och
silfver, som han röfvat och samlat i skattkammaren. Dessa utbelabe Silfverbufva blanb
folket i trakten, som bermeb uppbyggbe staben Ekenäs och bess kyrka. Derpå planterabe
Melibokus en vacker ek på Geppus graf, och seban förstörbe han Tigerhufvas slott och
for hem meb sin befriabe botter. En längre tib kom Silfverbufva hvarje mibsommarafton
resanbe tili Ekenäs och satte en krans af blommor på grafven, och eken växte upp och
blef snart högre än sjelfva kyrkan. Nu är ben ben högsta ek i hela lanöet och kallas
än unberstunbom »Melibokus eken," såsom man ock lär benämna något träb i mellersta
Tysklanb. Den har flere grenar och en ofantlig, mycket frobig krona. Den synes ej oaktabt
sin ålber vara, såsom be flesta större träb i Finlanb, anstucken af röta, och en verklig
pryönab för orten är betta härliga träb, som står att beses just norr om kyrkan. Mången
tror att benna ek gifvit upphof åt namnet Ekenäs."

När flickorna i Tenala fingo höra att Geppus var böö, blef bet stor sorg i socken.
De sjöngo ej numera sin förra glaöa sång, utan sålunba:

„Geppus, Geppus hvilar i sin graf, sen sitt unga lif hän villigt gaf,
När hän moöigt räööaöe sitt lanö från öen grymme Tigerhufvas hanö.
Fagra tärna prisa hans beörift. Nattens stjernor lysa upp hans grift,
Der hän fått sin lugna hvilostaö unöer vackra ekens gröna blaö.
Geppus, Geppus nu från himlen ser kärleksfullt uppä sin hembygö ner,
Öfver oskulöen hän håller vakt än som foröom emot vålöets makt.
Geppus, Geppus ej förglömmes fort för öen bragö sitt fosterlanö hän gjort.
När pä grafven eken vissnat har, än hans stolta minne lefver qvar-
Son af Nylanö, om öu hör en öag maningsropet: ut i striöen örag
För vårt lanö! Då offra glaöt öitt lif, såsom Geppus och en hjelte blif!

Prinsessan Silfverbufva är för länge sedän döö, men en sägen går att hvarje
mibsommarnatt, när tornklockan i ben närbelägna kyrkan närmar sig tolf, böjer sig Meli-
bokuseken, grafven öppnar sig och Geppus meö sin hunb stiger upp och går ett slag
omkring träöet. När seban klockan börjar slå, kommer en silfverhvit bufva nebflyganbe
från ekens topp, sätter sig på Geppus axel och kysser honom tolf gånger eller en gång
för hvarje klockslag. Seban försvinna Geppus, hunben och bufvan och visa sig först
nasta mibsommarnatt igen.

Nu är bet slut meb sagan om Geppus, Tigerhufva och Silfverbufva.



Skamtryne.

få ben eläke trollkarlen Tigerhufva unber striö meb herbegossen Geppus blef
öööab, och Hertig Melibokus af Thuringen berefter förstörbe Tigerhufvas slott
och genom sin botter Prinsessan Silfverbufva lät utbela hans skatter blanb
innevånarene i trakten, börjabe besse, såsom i sagan om Tigerhufva förmäles,

uppbygga staben Ekenäs och bess kyrka å ben plats vib Pojo vik, ber nämnbe stab ännu
är belägen. Miöt emot staben på anbra siban viken utfaller bit en bäck eller å, kallab
Qvarnbäcken, emeban bet i senare tib vanligen funnits en vattenqvarn uti ben berstäbes
befintliga forsen. Söber om bäckens mynning ligger en holme, benämnb Rögrunb, och
ett stycke högre upp vib bäcken finnes ett temmeligen vibsträckt, slätt berg, uppå hvilket
ben tiben bobbe ett troll, bekant för folket i trakten unber namnet „Skamtryne." Det
habe nemligen vib änban af hufvubet i stället för ansigte, ett tryne, likasom svinen, men
enbast ett stort öra och två korta, tjocka armar utan fingrar samt inga fötter, och ben
nebre öelen af kroppen bilbabe likasom en fullstoppab säck. Trollet var sålebes ganska
otäckt att skaba, hvarföre äfven alla menniskor höllo sig unban betsamma, men betta
behagabe just trollet, som sålunba fick vara nastan ostörb på sitt berg, helst trakten bå
ännu var så gobt som obebobb. Ofta gick trollet att baba i bäcken och satt bå långa
stunber vib forsen och lyssnabe tili bess sorl, hvilket just plägar vara ett älsklingsnöje
för trollen, som i allmänhet söka sig bostab någonstäbes i närheten af ett rinnanbe vatten.
Annars lefbe trollet ett mycket glabt lif och i synnerhet påsktiberna voro flere anbra troll
och tomtar af honom inbjubna tili fest, och bervib bansabes bet af hjärtans grunb på berget,
så att snön om morgonen var nebtrampab likasom om en flock elefanter skulle legat ber
öfver natten. Men när nu folket i Ekenäs på anbra siban viken börjabe bygga och bråka,
var betta alls icke i trollets smak. Han gick nu oftare än förr neb tili Rögrunb för att
gifva akt uppå huru långt arbetena habe framskribit, men förhöll sig tills vibare allbeles
tyst, intill bess arbetet på kyrkobyggnaben begynte. Men en afton berefter hörbe byggnabs
arbetarene ett unberiigt ljub från Rögrunb; bet lät som en oxes bölanbe eller råmanbe,
men intet såbant bjur syntes på holmen, ty bet var Skamtryne, som låg i ben tätä vassen
vib holmen och bölabe, emeban han trobbe sig kunna bermeb bortskrämma arbetarne
från bygget. Desse brybbe sig icke om bölanbet, som öerför fortfor öagligen. Slutligen
fingo be vetskap om hvem bet var, som bölabe, och börjabe bå kalla stället: Trollböle.
Då nu kyrkan var färbig, sattes upp i tornet en klocka, som första gången skulle försökas
följanbe afton. Trollet låg bå, som vanligt, och bölabe, men bå ben första klockringningen
höröes, rusabe objuret förskräckt upp, så att hela vassen satte sig i rörelse, och vattnet
begynte stänka omkring åt alla sibor. Klockan ringbe fortfaranbe, och trollet flybbe af
alla krafter bort från trakten, ty bet kunbe, likasom troll i allmänhet, ej förbraga ett såbant
ljub som ringning meb kyrkklockor. Nu bar bet af utan uppehåll änba in i Tenala socken,
ber objuret slutligen stannabe vib mynningen af en annan liten bäck. „Här", tänkte trollet,
„skall jag taga mig en ny bostab, eftersom hit ej tyckes höras några klockors ljub." Nu
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hvilaöe trollet sig några öagar och blef ej störbt af något, mea följanbe sönöags förmibbag,
öä trollet habe tagit plats pä en brant klippa emellan bäcken och hafvet, och man begynte
ringa tili gubstjenst i Tenala moberkyrka, hvarest fanns en klocka meb ovanligt stark klang,
förbe östanvinben plötsligt klockans toner änba pä en mils afstänb fram tili trollets ora.
Hän blef bä så förfärab, att hän förlorabe jemvigten och föll hufvubstupa neb frän klipp-
branten i sjön, ber hän, som ej var simkunnig, ömkligen omkom, hvarvib hans kropp
förvanblabes tili en lanbtubbe och hans båba armar, hvilka i fallet lossnabe frän ben
öfriga kroppen, tili tvä små holmar, en på hvarbera siban om übben, som sälunba fick
likhet af ett trollhufvub meb svintryne, hvarföre folket berefter benämnbe übben: Trollshofba.

Sälunba blef trollet »Skamtryne“ orsak tili be begge Nylänbska ortsnamnen Trollböle
och Trollshofba, som begagnas tili hvar sin by. Om man vänber Tenala sockens
karta upp och neb, ser man tybligen på kartan ben omnämnba übben, liknanbe Skamtrynes
kropp meb sitt hufvub och ena öra, äfvensom be begge små holmarne tätt utanför
Trollshofba jernbruk.

Enligt en annan sägen skulle trollet vib sin flykt från Trollböle vänbt kosan söberut
och slutligen hamnat i Bromarf socken ä berget österom ben tili Söberstranb hemman
ingåenbe hafsviken samt vib klockringning i nämnba sockens kyrka halkat ner i sjön och
förvanblats tili ben, ett trollhufvub liknanbe übbe, som berstäbes igenfinnes ä socknens
karta. Å benna übbe förekommer ett högt berg, hvars topp är klufven i flere större
block och ännu benämnes „Trollklyftan.“ Detta egenbomligt naturformabe ställe utgör ett
ofta besökt mäl för turistutfärber frän Hangö stab, bet närbelägna sommarpensionatet på
Bengtsor ön och be talrika villorna i närheten af Bromarf kyrka, hvarom inskriptionerna
å klyftans väggar bära vittne.
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Hiiöenvesi.

T\å man från Hangö färöas meö jernväg tili Hyvinge, passerar man Nummela
.-Ji I 9 station i Vichtis socken och om man stannar viö stationen och uppstiger på

Li iO „
Maanselkäs norr om Nummela belägna ås, har man framför sig Hiiöenvesi sjö,
som meö sinä många fjäröar och höga, meö löfskog bevuxna stränöer ej

F '■■it— utan skäl anses vara en af Finlanös vackraste insjöar. Man har liknat öenna
sjö viö Luganosjön mellan Schweitz och Italien, ty begge hafva flere smala armar, som
sträcka sig åt olika håll, och viö stranöen en hög klippa, öen senare: Monte Salvatore,
cch Hiiöenvesi: öen höga Kalklippan viö Kopu hemman. Men huru har väl öen vackra sjön
fått sitt namn efter Hiisi, som hos öe foröna heöniska finnarne ansågs vara öet onöas
Guö? Härom förmäler sagan följanöe: För långa, långa tiöer tillbaka, öå trakten omkring
sjön ännu var obeboöö, haöe en sjöguö eller Neck tagit sin bostaö i sjön och unöer
lugna sommarqvällar plägaöe han meö sin gyllene harpa stiga upp ur vattnet på öen lilla
holmen utanför Haapkylä by, öer han på harpan slog sinä vemoöiga toner tili hela natu-
rens förtjusning. Hiisi, som var på elgjakt och ej förstoö sig på musik, höröe en afton
Neckens granna spel, gick neö tili stranöen och befallöe honom att öraga sinä färöe samt
förklaraöe sig hafva tagit hela sjön i besittning och gifvit öen sitt namn, men Necken
bryööe sig icke om Hiisis befallning. Då bröt Hiisi en stor staf från skogen, byggöe en
flotta och kaflaöe sig ut tili holmen för att förgöra Necken; men öå Hiisi just skulle slå
tili Necken, öök öenne meö harpan neö i vattnet, och Hiisi, som ej kunöe simma, fick
återvänöa meö oförrättaöt ärenöe. Detta upprepaöes flere aftnar å raö, men Necken kom
alltiö tillbaka och fortsatte meö sitt spel, som var om möjligt ännu vackrare än förut, så
att alla luftens foglar och skogens öjur kommo neö tili insjöns stränöer för att lyssna tili
öe smäktanöe tonerna, allöeles som när Väinämöinen i urtiöen sjöng och spelaöe. Hiisi,
som äfven var afunösjuk för öet att alit lefvanöe unöflyööe honom för hans onöskas skull,
begynte nu att uttänka och begrunöa huru han på något annat sätt skulle kunna förörifva
Necken. Han syööe en stor säck, stoppaöe en myrstack i säcken och for ut tili holmen,
hvarest han släpte myrorna lösa. Dessa kröpo nu öfverallt och när Necken kom, blef han
så illa ansatt af öe små öjuren, att han ej kunöe spela, ty öe inträngöe i harpan, så att
öess toner förloraöe sin klarhet. Nu fann Necken att han måste söka sig en annan
konsertsal. Från sjön sträcker sig en stor vik mot noröost änöa in i Nummis socken
och i vikbottnet utfaller en liten bäck. Dit simmaöe Necken meö sin harpa och öer
fortsatte han sinä konsertaftnar intill öess en öag en liten piit kom neö tili bäckens stranö
för att plocka violer och laöe sig att hvila unöer ett pilträö. Seöan gick öet som skalöen
så vackert beskrifver meö följanöe orö:

Qvällens gulömoln fästet kransa,
Elfvorna på ängen öansa,
Och öen blaöbekrönta Necken
Harpan slår i silfverbäcken.

Liten piit blanö stranöens pilar
I violens öofter hvilar,
Klangen hör från källans vatten,
Ropar i öen stilla natten:



Arme gubbe! hvarför spela?
Kan bet sorgerna förbela?
Fritt öu skog och mark mä lifva,
Skall Gubs barn bock albrig blifva.

Parabisets mänskensnätter,
Ebens blomsterprybba slätter,
Ljusets englar i bet höga,
Albrig skåbar bem bitt öga.

Fåror gubbens anlet skölja,
Neb hän byker i sin bölja,
Harpan tystnar, albrig Necken
Spelar mer i silfverbäcken.

]a, så är bet. Neckens spel höres albrig mera vib Hiibenvesis stränber och icke
annorstäbes heller. Vib kristna lärans spribning i Finlanb habe Hiisi försvunnit i okänba
öben, men sjön bär fortfaranbe hans namn, och Neckens lilla holme är ännu i bag sä
tuli af myror, att hvarken menniskor eller bjur ber kunna hafva nägon trefnab, ehuru
holmen, hvarest flere löfträn och en mängb blommor uppvuxit, om somrarna säsom en
blomsterqvast står upp ur vattnet, en verklig fägnab för ögat. Mibt emot ben lilla bäckens
mynning uppe vib Nummisviken ligger ännu en by, benämnb Näkkilä eller Neckebo, allt-
seban Neckens vistelse i trakten.
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M a r s j ö n.

W\ e resan^e > som färöas emellan Sågars och Dal gästgifverier i Inga socken,
\j passera berviö närä förbi en insjö, benämnö „Marsjön". Dess stränöer äro

nastan obeboööa och ooölade, i följö hvaraf sjön har ett mera öystert ut-
y§|||§ggr"?i| seenbe, helst trakten beromkring just ej är synnerligen vacker. Denna sjö

har också seban urminnes tib haft båligt rykte och ej begagnats att baba
uti, enär, enligt folksägnen, i ben är bosatt ett troll meb namnet »Sjömaran", som, bå
någon menniska nalkats sjöns stranb, plägat braga honom neb tili sig i vattnet, hvarifrån
bet seban ej alltib värit lätt att siippa tillbaka. Så lär bet engång hänbt att en ryttare,
som ribit neb tili stranben för att vattna sin häst, blifvit jemte benna af Maran nebryckt
i sjön och albrig mera återkommit. Dock skall bet alltib värit elakt folk, som rakat ut
för Marans vrebe och tilltag, hvaremot hon ofta lär gifvit goba råb och visat annan vän-
lighet emot beskebliga menniskor, som haft motgångar och olycka. Nebanståenbe af en
skjutsgosse omtalabe berättelse kan härom lemna närmare upplysning: På ett hemman i
Räbkila by af Inga socken bobbe forbom en enkä benämnb „Stunba". Hon habe en
botter „Sockerpaj", som var båbe fager och fin samt sjutton år gammal. Stunba sjelf
var fyratio år och habe ännu ett ungbomligt utseenbe. Jemte sin botter och en tjuguårig
breng vib namn Åkersven skötte hon sitt hemman meb brift och omtanke. Folket unb-
rabe att ej någon friare habe anmält sig tili mobern eller bottern. Det gick bock rykte
att ben sistnämnba var svag för ben unge brengen, men om något giftermål bem emellan
habe ännu ej uppstått fråga, såvibt känbt var. En sommarafton stob mor Stunba på
trappan tili sin gårb och blickabe meb välbehag utöfver sinä egor. Då såg hon en man
komma ribanbe långsmeb lanbsvägen, och kort berpå reb han in på hemmanets mangårb.
Der steg han neb från hästen, fastbanb bensamma och närmabe sig mor Stunba- Derefter
sabe ben ankomne mannen tili henne: „]ag är Kurt, hjelpesven hos Finnpabb, som eger
Finnpabba gårb i vestra belen af socknen vib Fagerviken. Min husbonbe har sänbt mig
hit meb sin hälsning och frågar om han, som har för afsikt att hos er och er botter göra ett
besök, i morgon vore välkommen i ert hem". Stunba svarabe: „Säg er husbonbe att vi
tacka honom för hälsningen och att han är välkommen hos oss, om han viii halla tili
gobo meb hvab vårt ringa hus kan förmå, ty ännu albrig har någon klagat öfver ogäst-
vänlighet på Råbkila". Kurt hjelpsven for seban bort, och bagen berpå syntes två ryttare
meb en trebje lös häst närma sig Råbkila. Mor Stunba habe lätit slakta sin fetaste höna,
och ett uppbukabt borb stob färbigt meb alit hvab i huset kunbe åstabkommas för ben
väntabe gästens välfägnab. Nu reb han in på mangårben jemte sin hjelpesven och emot-
togs af värbinnan och bottren. Finnpabb var en ståtlig man af mor Stunbas ålber och
yttrabe tili henne: „]ag kommer på er vänliga inbjubnmg och önskar er alit gobt. Måtte
ebra åkrar lemna tiofalbig afkastning och ängarna likaså. Måtte eber afvelsgårb gifva ett
mångbubbelt utbyte och eber not och eöra ryssjor lemna en riklig afkomst. Måtte ebra
skogar frobas och tillväxa. ]a, måtte framtiben i alla afseenben te sig lyckosam för eber
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och alla eöra önskningar gå i fullborban". Så artiga och vänliga orb habe mor Stunba
och hennes botter ännu albrig hört förut. De nego och tackabe berför och bäbo Finpabb
taga tili bästa allt hvab bjubas kunbe. När måltiben var slut, sabe Finnpabb: „Nu vore
min önskan att ni, mor Stunba, och eber väna botter skulle ätfölja mig tili mitt hem och
ber tillbringa nägra bagar“. Mor Stunba, som hoppabes att Finpabb ernabe göra henne
giftermälsanbub, tackabe och sabe: »Vi komma mycket gerna, men först mäste vi kläba
oss i högtibsbräkt." Derpå gingo mor Stunba och bottren hvar i sitt loft för att göra sin
omkläbnab. Mor Stunba tog på sig sin bästa sibenkläbning, silkesbuk om haisen och en
sibenbahytt pä hufvubet, gulbringar pä fingren och hvita sibenskor på fötterna, men Sock-
kerpaj, som tänkte: »Nog ser Finnpabb stätlig och förmögen ut, men Åkersven har mitt
hjärta“, kläbbe sig i en enkel bomullskläbning, hvit kattunsbuk pä hufvubet och svarta
läberkängor på fötterna. Derpå satte be sig tili häst, Finnspabb på ben ena, mor Stunba
pä ben anbra och Sockerpaj på ben trebje hästen. Finnpabb sabe bå tili sin hjelpesven:
„Du Kurt skall leba skön jungfruns häst vib tygeln, så att ben ej snafvar“, och seban be-
gåfvo be sig af. Mor Stunba tänkte nu: »Det ser ut som om Finnpabb vore mera
mån om min botter än om mig. Fär se hur bet går“. Så rebo be vibare- Hos Finn-
pabb emottogos be af hans syster Tinteri och unbfägnabes meb bästa mat och bryck:
kalkonstek och tyska viner, ty Finnpabb habe en egen skuta, hvarmeb hän gjorbe resor
tili Rysslanb, Sverige och Tysklanb samt hemtabe förnöbenheter tili sitt hushäll. Då nu
mor Stunba och hennes botter i tre bagar gästat hos Finnpabb, sabe Stunba tili honom:
»Det är tib för mig och min botter att vänba tillbaka tili hemmet. Vi tacka emellertib för
ali oss bevisab gästvänskap". Finnpabb svarabe: »Att ni mor Stunba önskar återvänba
hem, förvånar mig icke, bå jag inser att ni vill erfara huru ert hushåil blifvit skött i er
frånvaro. Jag skall låta Kurt hjelpesven åt eber sabla en häst, och seban fär hän följa
er tili hemmet, men skön jungfrun ville jag ännu behålla hos mig några bagar för ett
vigtigt samtal“. Sockerpaj, som helst skulle rest hem meb mobren, lät bock öfvertala
sig af Finnpabb och Tinteri att ännu qvarstanna någon tib hos Finnpabb, hvilken, när
mor Stunba afrest, sabe tili Sockerpaj: »Sköna jungfru! Ni har nu sett mitt hem. Vill
ni ej stanna qvar här för alltib och blifva min maka, ty jag är upptänb af kärlek tili er
och önskabe bereba er ali möjlig lycka och välgång?" Sockerpaj svarabe: »Väl har jag
funnit ert hus välförsebt och egnabt att vara en trifsam och ljufvelig bostab för ben
qvinna, som ville blifva er värbinna. Er sjelf har jag sett uppträba såsom en bälb och
ribberlig man, men mitt hjärta tillhör mig ej mera. Jag har gifvit bet ät min mobers tjenste-
breng Åkersven. Jag kan sälebes ej antaga ert anbub." Nu rynkabes Finnpabbs panna,
och hans ögon sköto blixtar. Fian yttrabe; »Hvab säger ni, jungfru Sockerpaj? Försaka
mig för en tjenstebreng! En månabs tib får ni betänka er. Derunber skall ni bo jemte
min syster i främmanbkammaren och ej se mig, men när månaben är tili änba, kom-
mer jag att hemta ert svar“. Sockerpaj genmälte: »En månab är en onöbigt lång tib.
Svaret blir i alla fall betsamma som i bag. Lät mig genast fara hem tili min moberl"
Finnpabb yttrabe: »Min befallning skall åtlybas. Ni stannar här unber ben bestämba
tiben“. Nu reste sig Sockerpaj, gick fram tili Finnpabb och sabe: »Jag kallabe er en
bålb och ribberlig man. Jag ser att jag misstagit mig. En såban vill icke meb vålb
qvarhålla en värnlös kvinna, såsom ni nu gör. Jag skänker er mitt förakt.“ Finnpabb
hånskrattabe: »Hvab förmår bu emot mig, vrängsinta jungfru?" och så gick hän ut, men
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Sockerpaj och Tinteri måste gå i främmanbkammaren, hvars börr igenlästes af Finnpabb,
som stack nyckeln i sin byxficka.

På Räökila satt mor Stunba och unöraöe att hennes öotter ännu ej hemkommit.
,-Hvarför öröjer hon så länge? Jag skall sänöa buö och fråga orsaken", tänkte Stunöa.
Så kallaöe hon på Åkersven och befallöe honom genast resa tili Finnpaööa för att ut-
forska, hvarför Sockerpaj ej hemkommit. Åkersven for och kom strax tillbaka samt be-
rättaöe: „Kurt hjelpesven saöe för mig att jungfru Sockerpaj, som vägrat att antaga hus-
bonöen Finnpaöös giftermålsanbuö, blifvit af honom instängd i främmanökammaren på en
månaös tiö". Nu blef råöplägning emellan mor Stunöa och Åkersven huru öe skulle gå
tili väga för att befria Sockerpaj från Finnpaöös vålö. Åkersven bekänöe att han haöe
Sockerpaj mycket kär och att hans kärlek var besvaraö samt förklaraöe sig villig att offra
sitt lif för att befria Sockerpaj och vinna hennes hanö. „Jaså", saöe mor Stunöa. „Jag
har väl anat, men ej värit viss om att öu och Sockerpaj hyste kärlek tili hvaranöra. In-
nan vi nu göra något viöare, skall jag sänöa öig tili Finnpaöö meö ett bref och begära
min öotters befrielse". Nu skref hon tili honom följanöe bref:

»Manhaftige Herre och Husbonöe!
Jag har förnummit att Ni önskar gifta Er meö min öotter och nu håller henne

fången för att betvinga henne. Enligt min tro är hon för ung för att blifva Er maka.
Dessutom har hon knutit trolofningsbanö meö min tjensteöreng Åkersven. jag beöer Er
öerföre såsom en vis och heöerlig man betänka om ej bäst vore att Ni slog Er gifter-
målsplan ur hågen och frigaf min öotter ur fängelset, så att hon snarast får återvänöa
tili sin moöer. Ett förslag har jag att göra: att Ni ville gifta Er meö mig. jag vore
öertill hugaö och skulle i hemgift meöföra femtusen riksöaler i silfver, som jag förvarar i
mitt kassaskrin. Råökila hemman tillfaller min öotter och hennes blifvanöe man Åkersven.

Meö varmaste känsiä,
Stunöa. Väröinna på Råökila gårö".

Härpå hemtaöe Åkersven några timmar senare följanöe svarsbref:
»Välförståndiga Gårdsväröinna!

Jag har läst Er skrifvelse och får genmäla: Ej har hittills i noröen värit brukligt
att qvinnan friar tili man, men Ni synes vilja införa ett såöant bruk. Jag fäster öock
ingen hänsyn viö Ert frieri. Er öotter Sockerpaj skall förr eller senare blifva min hustru

Oryggeligen.
Finnpaöö, Husbonöe på Finnpaööa gårö".

Dä mor Stunba i Åkersvens närvaro uppläst Finpabbs bref, sabe Åkersven: «Vör-
babe mor Stunba! Lät mig gå upp i loftet och nebtaga er aflibne mans slagsvärb. Jag
skall slipa bet skarpt, vanbra tili Finnpabba och slåss meb husbonben. Döbar jag honom,
är jungfru Sockerpaj räbbab. Stupar jag, har jag åtminstone gifvit mitt lif för ben jag
håller kär“. Men mor Stunba tänkte: «Jag skall ej tillåta ynglingen att striba meb Finn-
pabb, ty blir benne böbab, får jag säkert numera ingen man. Kan jag beremot afstyra Finn-
pabbs planer pä Sockerpaj, tar hän nog mig i stället". Stunba sabe alltsä tili Åkersven:
«Vi skola ej tänka på slagsvärb och strib, men res bu nästa lörbagsqväll tili klippbranten
vib Marsjön och när mibnatten är inne, kalla bå på trollet, som bor i sjön, och beb
henne gifva oss råb huru vi skola komma tili rätta i benna qvistiga sak“.
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Äkersven gjorbe såsom Stunöa befallt och när hän kom tili klippbranten vib sjön,
ropaöe hän högt: »Mäktiga Sjömara, kom tili min hjelp. Den rike husbonöen på Finn-
paööa håller min fästmö Sockerpaj fängen i hans gårö. Gif räb huru jag må kunna be-
fria henne"! Nu öök Sjömara upp ur vattnet. ofre öelen af hennes kropp liknaöe en
qvinna meö utslaget hår, men öen neöre öelen utgjorbes blott af en fiskstjärt. Hontalabe;

»Ungersven, öu har begärt mitt räb. Jag vill gifva big öet. Res i morgon bittiba tili Finn-
paöba och beb af Kurt hjelpsven att bu får unber en bag sköta gärbens stall. Der stär
öen hvita hingsten Gullfäle, på hvilken Finnpabö hvarje afton för sitt nöjes skull plägar
riöa här förbi. Se tili att hingsten på hela öagen ej blir vattnaö. När seöan Finnpaöb
på sin qvällsribt meb hästen nalkas min sjö, rusar öjuret vib åsynen af sjöns klara
vatten neö tili stranöen för att öricka. Jag skall bä meö mitt trollnät braga Finnpabö neö
i sjön och qvarhålla honom så länge att hän gifver meb sig och lofvar att frigifva öin
fästmö". Äkersven följbe Sjömaras råb, och när Finnpabö följanbe bag, ribanbe sin häst,
kom i närheten af Marsjön, rusabe öjuret neö tili sjön för att släcka sin törst. Finnpaöb,
som förgäfves sökte tygla honom, nöögaöes följa meb, men knappt haöe hingsten begynt
öricka, förrän Sjömara öök upp ur vattnet och kastabe sitt trollnät öfver bäöe ryttare och
häst, så att båöa brogos neö i bjupet ock försvunno.

Skulle nu någon menniska åsett öenna hänbelse, haöe hon trott att båöe Finnpaöö
och hans hingst omkommit i sjön och alörig mera skulle blifva synliga, men så var ej
fallet, ty Sjömaras trollnät haöe öen egenskap att öen som omslöts af nätet kunöe anöas
i vattnet. När öerför Finnpaöö märkte att han, oaktaöt öet kalla baöet, var lifslefvanöe
och såg Sjömara i närheten, uppstoö emellan öem följanöe samtal:

Finnpaöö: „Aktaöe Sjömara! Man har sagt att öu skall vara rättvis och goöhjär-
taö. Huru har öu öå emot mig, som ej gjort öig något förnär, begått en så onö gärning att
öu neööragit båöe mig och min hingst i öin kalla sjö"?

Sjömara: „Mot mig har öu ej förbrutit öig, men hvarför håller öu öen fagra Soc-
kerpaj, som är en annans trolofvaöe, fången i öin gårö och viii emot hennes vilja tvinga
henne tili äktenskap meö öig. Det är ej äöelt gjoröt och öerför får öu äfven nu sitta i
fängelse".

Finnpaöö: „]ag har ej velat Sockerpaj något onöt. Tvärtom har jag önskat bereöa
henne öet högsta goöa som i joröelifvet finnes genom att erbjuöa mig tili hennes make.
Min kärlek tili henne är så stark, att jag utan henne ej tror mig kunna fortsätta öetta lif".

Sjömara: „Huru viii öu öå att hennes trolofvaöe skall kunna fortsätta sitt lif, öå
öu beröfvar honom hans högsta goöa? Har öu tänkt öerpå? Om öin kärlek tili Socker-
paj är så stark, gifves öet ett annat sätt för öig att bevisa öet. Gift öig meö hennes
moöer, så blir öu i tillfälle att egna Sockerpaj en kärlek, som är lika hög och ren, som
en makes. Det är en faöers och moöers kärlek tili sitt barn".

Finnpaöö: „Vöröaöe Sjömara! Du talar visöomens orö. ]ag måste betänka mig".
Nu funöeraöe Finnpaöö en stunö och seöan saöe han glaöt: „Till följö af vårt sam-

tal, beunöransväröa syster Sjömara! har jag beslutit att, om jag slipper lös härifrån, genast
resa hem och leösaga Sockerpaj tili sin moöer samt antaga öen senares giftermålsanbuö".
„Jag kan väl lita på öitt orö, Finnpaöö", yttraöe Sjömara. Finnpaöö, som egentligen var
af finskspråkig släkt, svaraöe nu blott: „Mies sanasta, härkä sarvesta", som på svenska
betyöer: „En kari står viö sinä orö, en oxe viö sinä horn". Så blef Finnpaöö meö sin
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hingst frigifven från sitt fängelse i Marsjön och for genast tili sitt hem, hvarifrån han samma öag
hemföröe Sockerpaj tili Råökila. Snart hölls öerstäöes ett storartaöt dubbelbröllop meö två
ståtliga par: Finnpaöö och Stunöa i meöelålöerns bästa tiö samt Åkersven och Socker-
paj i ungöomens fagraste vår. Sjömara, som jemte många anöra gäster var inbjuöen tili
bröllopet, kunöe bock, såsom hörande tili fiskarnas familj, ej personligen öfvervara öet-
samma, men hon sänöe i stället två präktiga femton skålpunös gösar för bröllopsmåltiöen.

Finnpaöö och Stunöa bosatte sig på Finnpaööa och Åkersven jemte Sockerpaj på
Råökila. Nu kommo öe öfverens att Sjömara för hvaö hon tillgjort i öeras giftermåls
angelägenheter boröe erhålla någon belöning. Då öe haöe hört att i Marsjön fanns alla
sorters fisk utom braxen, foro Finnpaöö och Åkersven viö nasta braxenlektiö meö not
ut tili skärgåröen, hvarest öe fångaöe femhunöra stora, sköna braxnar. Dessa insattes se-
öan i ett kar, som forslaöes tili Marsjön. Då Sjömara på Finnpaöös och Åkersvens tillrop
kom upp tili vattenytan, saöe Finnpaöö: „För öet öu värit så goö och gått oss tillhanöa
viö vårt giftermålsbestyr beöja vi att nu i öin sjö få utsläppa några fiskar af en sort,
som öer hittills saknats, och så lato öe braxnarna simma ut i sjön. Sjömara tackaöe
unöer gjäöjetårar för gåfvan, som hon saöe sig ingalunöa hafva förtjenat, och så försvann
hon i sin bölja; men braxnarna triföes väl på sin nya boningsort, öer öeras efterkommanöe
numera anträffas ovanligt feta, några unöerstunöom änöa af tio kilos vigt.



Siöenpai ta.

9 am^e tungen af Lapplanö låg pä sitt yttersta. Hans gemål var länge-
J) seöan ööö och öe haöe blott ett enöa barn, öen fagra sjuttonåriga prin-

sessan Siöenpaita, som enligt arfsföljöen i Lapplanö nu skulle blifva rege-
||| ranöe örottning. Kungen lät öerför Hilkalla sin förste minister Lappepalt
ta® och saöe tili honom: »När jag är ööö, skall öu omhänöertaga öet konvolut,

som öu finner unöer min hufvuökuööe. Detta skall öu genast öfverlemna ät prinsessan
Siöenpaita. Det innehåller mitt testamente, som hon skall öppna i öin närvaro. När hon
uppstigit på tronen, skall öu ärligt och troget tjena henne såsom öu tjenat mig“. Kort
öerpå öog kungen, och Lappepalt gick meö konvolutet tili Siöenpaita, som öppnaöe öet-
samma, hvari stoö skrifvet; Emeöan qvinnor äro svaga och icke lämpligen kunna ensamma
styra ett rike samt råöa öfver manspersoner, förorönar jag att att min öotter Siöenpaita
genast efter min ööö, öå hon blir örottning öfver Lapplanö, skall träöa i äktenskap och
helst söka sig någon utlänösk prins tili gemål, men om hon ej finner någon såöan, som
kan vinna hennes hjärta, må hon gifta sig meö någon af Lapplanös egna söner efter hennes
tyeke och behag. När prinsessan läst testamentet, saöe hon tili Lappepalt: „Någon utlänösk
prins vill jag ej hafva. Du skall öela mitt rike i fyra valkretsar och låta kungöra att
hvarje valkrets inom tio öagar skall föreslå en ung inlänösk man af min ålöer tili gemål åt
mig. De föreslagne ynglingarne skall öu seöan tili en viss öag kalla tili mitt palats, öer
öe skola föreställas för mig och enhvar turvis uppgifva efter hvilka grunöer öe anse att
rikets styrelse skall hanöhafvas. Den af öem, som öerviö åöagalägger att hän eger öen
största visöom i förening meö ett äöelt sinnelag, skall jag utse tili min make“. Lappepalt
anmärkte nu: »Männe ej lanöet skulle vinna mera ära och anseenöe, om Ers Majestät
toge tili gemål någon utlänösk prins, som meö pomp och ståt skulle göra sitt intåg i
Lapplanös hufvuöstaö och öer oröna sitt hof såsom öet verkligen anstår en regeranöe
furste.“ Men Siöenpaita afbröt honom meö oröen: „Du har hört min befallning och rättar
öig öerefter". Lappepalt måste nu göra såsom Siöenpaita befallt, och någon tiö öerpå
anmälte hän att öe fyra utvalöe ynglingarne voro anlänöa och färöiga att för Siöenpaita
uppgifva sinä grunösatser röranöe öet bästa styrelsesättet i riket. „Hvaö heta öe unga
männen“, frågaöe nu Siöenpaita? n De heta Is, Snö, Rim och Frost", svaraöe Lap-
pepalt. „Låt öem en i sänöer framträöa inför tronen!" befallöe nu Siöenpaita. Lappepalt
meööelaöe öetta åt ynglingarne, öä Is yttraöe: «Låt mig tala meö er mellan fyra ögon!“
Lappepalt gick öå meö Is i ett enskilöt rum, öer öenne gaf 10 gulöpenningar åt Lappe-
palt och saöe: „Ställ så tili att jag först fär företräöe och blir kung“! „Skall ske“, sva-
raöe Lappepalt, som öerpå yttraöe åt Snö: „Har ni något att säga mig i enrum?“ „]a
visst", menaöe Snö. »Skaffa mig först företräöe och laga att jag blir örottningens gemål!"
och så gaf äfven Snö åt Lappepalt tio gulöpenningar. Likaså gjoröe och talaöe Rim.
Seöan vänöe sig Lappepalt tili Frost och saöe: „Kanske vill äfven ni tala enskilöt meö
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mig?“ »Nej, jag vill enöast tala meö brottningen", svaraöe Frost. Nu införbes först Is
inför tronen, som var gjorö af valfiskben och valrosskäkar och å hvilken brottningen satt
i full skrub. Is, som var kläöö i en gammal gulöstickab uniform, som hän hyrt af en
skräbbare, yttraöe: »Blefve jag konung skulle jag likasom Ers Majestäts företräbare bibe-
hålla envålbsmakten. Alla utom Ers Majestät skulle tvingas att utan motsägelse lyöa mig.
Jag skulle inrätta ett garbe af etthunöra man, kläööa i en öylik uniform, som öen jag nu
bär. Alla bagar skulle jag meö garbet hålla parab inför Ers Majestät, och jag skulle för-
söka att lägga alla närboenbe folk unber Lapplanbs välbe“. »jag har hört nog“, saöe
Siöenpaita. »Beb in Snö!“ Denne var kläbb i bäfverskinnspäls och hög cylinberhatt
samt yttraöe: »Skulle jag blifva konung, vore min första åtgärb att sammankalla alla lan-
öets manliga invänare och låta öem åt Ers Majestät och mig bygga ett nytt, stort palats
meö hunöra rum och anskaffa ett stall af hunbra hästar och berefter skulle jag meö Ers
Majestät regera riket säsom envälbig". »Tillräckligt", saöe Siöenpaita, »för in Rim“!
Denne uppträböe i en kalfskinnspäls meö trekantig kattskinnshatt och saöe: »Blefve jag
kung, skulle jag regera envälöigt och pålägga unbersåtarene trebubbla skatter mot bvaö
be nu betala, så att Ers Majestäts skattkammare albrig vore tom“. »Nog“, menaöe Siben-
paita, »låt mig fä höra hvab Frost har att förmäla!" Denne kom in i en röö, stickab
yllemössa och hvit färskinnspäls samt yttraöe: »Såsom konung skulle jag afskaffa envälöet
och låta minä unöersåtar väljä en församling af trettio meölemmar, femton män och fem-
ton qvinnor, i samräö meö hvilka jag skulle styra riket, öock sålunba att qvinnfolket helst
borbe befatta sig meö såöana ärenöen, som tillkomma beras kön och passa för beras
ombömesförmåga. jag skulle för Lapplanbs befolkning införa en nationalbrägt, lämpab
efter klimatets forbringar, samt motarbeta ali lyx och fäfänga. Alla skatter skulle minskas
tili hälften af beras nuvaranöe belopp, och jag skulle lefva i freb och enighet meö alla
rikets grannar. Ingen militär skulle jag hålla, men hvarje lappgosse skulle jag lära att tili
lanöets försvar sköta sitt gevär. jag skulle afskaffa allt abelskap, äretittlar och orönar
samt förklara alla reöliga meöborgare och meöborgarinnor vara likställba meö hvaranöra.
Hvarje brott mot lanöets lag, begänget af eho bet vara må, skulle af mig strängt bestraffas.
jag skulle anse mig, icke säsom lanöets herre, utan såsom öess förste tjenare, hvars
personliga vilja alltiö skulle unöerorönas lagen och folkets billiga önskningar. Hvarje
mibsommar skulle viö Lapplanbs hof, meöan mibnattssolen bansar på Aavasaksas topp,
hållas en stor nationalfest, öå namnen på alla bem af minä unbersåtare, som unber året
särskilöt utmärkt sig genom nyttig meöborgerlig verksamhet, skulle offentligen uppräknas
för allmänheten, och belöningar utbelas åt öessa personer, säviöt rikets tillgängar meb-
gåfve". »Bra! bra“! saöe Siöenpaita, och be unga männen fingo nu afträöa jemte Lappe-
palt, men inkallaöes snart åter, öä Siöenpaita förkunnabe att hon utsett Frost tili sin gemål
och konung öfver Lapplanb. När Lappepalt, som unber öen gamle kungens långvariga
sjuköom värit nästan envålbsherskare i riket, fick höra Siöenpaitas beslut och insåg att
hans välöe nu tog en änöe, blef hän så förskräckt, att kallsvetten bröt ut i hans panna.
Hän tog sin näsbuk ur fickan för att torka sig om pannan, men glömbe att be gulbpen-
ningar, hän fått, lägo lösa öfverst i fickan och säg nu meö förfäran penningarne rulla ut
på golfvet, öen ena efter öen anbra. »Hvab är bet, som skramlar och klingar?“ ropabe
Siöenpaita. »Minä brickspenningar“, svaraöe Lappepalt. „Huru“, genmälte Siöenpaita,
»öjerfves bu, som i egenskap af rikets förste minister ätnjuter en riklig aflöning,’taga emot
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brickspenningar af minä unbersätar? Unberstä big icke säbant en annan gäng, om bu vill
stå qvar i min tjenst! Annars kunbe bu ocksä lätt blifva sänb tili Spetsbergen pä en fyra
månabers kallvattenkur". Lappepalt tappabe nu allbeles mobet. Hän bugabe sig tili golfvet
ooh lofvabe att albrig mera taga några brickspenningar eller mutor. Kort berpä firabe
Frost och Sibenpaita sitt bröllop i ali enkelhet. De styrbe jemte ben valba folkförsamlingen
riket meb mycken visbom, så att Lapplanb oaktabt sitt norbliga läge och härba kiimat
snart blef ett af Europas förnämsta och lyckligaste länber. Lappepalt fortfor att vara högste
minister, men inga mutor uppburo lanbets tjenstemän vibare såsom allmänt habe brukats
i ben gamle kungens tib. Säban är sagan om kung Frost och brottning Sibenpaita.



Ramunöerstenen.

få flere ställen i Finlanb anträffas lösa stenar af så betyblig storlek att mennisko-
krafter ej gerna kunnat bringa bem tili beras platser, och numera tror man sig
ega visshet berom att bessa stenar unber ben så kallabe isperioben, bä vår

jorb tili stor bel, kanske öfverallt var betäckt meb is, blifvit meb benna, bå ben
af en eller annan orsak satts i rörelse, förba bit, ber be nu befinna sig. Såbana stenar
äro t. e. ben välbiga Näsestenen vib Borgå, Kukkarokivistenen vib Runsala närä Åbo,
ben stora råstenen mellan Svartbäck och Vesterkulla byar i Inga socken och Ramunber-
stenen å Flybacken vib Ekenäs. Den sistnämnba, som är minst af bessa fyra stenar,
hvilar på ett unberlag af flere minbre bylika och tyckes berföre oaktabt sitt rätt ansenliga
omfång hafva menniskohänber att tacka för sitt nuvaranbe läge. Får man tro sagan,
skulle tillgången bervib värit följanbe:

Då finska folkstammar österifrån intågaöe i lanbet för att här söka sig bostäöer,
var bet nuvaranbe Nylanb reban befolkabt af svenskar, hvilka unber sinä vikingahöfbingar
Ramunber och Vimunb kömmit irån vester öfver hafvet och nebsatt sig förnämligast uti
Ramunbsö eller Ramsö by i Inga socken, ber ben förre habe sitt hufvubqvarter, och uti
Vimunbböle by i Tenala socken, hvarest Vimunb och hans män uppslagit sinä bopålar. Finnarne
unber beras anförare eller konung Ahtia habe framträngt änba tili Lojo socken och på
en af holmarna i Lojo sjö, ber man ännu anträffar bynamnet Ahtiala, inrättat sin bonings-
plats. Unber jaktfärber och anbra ströftåg kommo be begge folkstammarna i beröring
meb hvaranbra och olika tili seber och lynnen samt talanbe skilba språk, råkabe be snart
i fienbtligt förhållanbe. Finnarne, som voro be talrikare, börjabe nu tanka på att brifva
Svenskarne öfver hafvet tillbaka tili sitt eget lanb, men be senare habe reban hunnit så
fästa sig vib sitt nya fäberneslanb, att be ej visabe lust att åtlyba be uppmaningar att för-
foga sig bort, som be ofta fingo höra af be förre. Efter någon tib erhöll Ramunber en
bag unberrättelse att Ahtia meb 800 Finnpojkar brutit upp från sin holme för att intaga
ställning vib Pojo vik mibt emellan Svenskarnes båba läger och sålunba hinbra bem att
hjelpa hvaranbra. Ramunber, söm blott habe 300 man och berför ansåg sig för svag att
ensam meb bessa göra Ahtia motstånb, tågabe nu meb sitt manskap åt vester och sänbe
bub tili Vimunb att han meb sin styrka, som äfven utgjorbe 300 man, skulle infinna sig
vib Flybackan för att beltaga i striben, som Ramunber ansåg böra ber utkämpas. Men
bå Ramunber och hans män hunnit tili nämnbe backe, blefvo be anfallne af Ahtia meb
sin skara, och Vimunb hörbes ej af. Nu uppstob en häftig kamp på backen. Stribsklubbor
svängbes och spjut slungabes, och af Ramunbers män föllo många vib be öfverlägsna fien-
bernes anlopp. Ramunber och Ahtia voro begge starke och reslige män och ränbe ofta emot
hvaranbra, ber be strebo i spetsen för sinä krigare. Ramunber blef slutligen sårab och
måste föras ur striben, men han uppmuntrabe sinä män att ej tröttna och snart hörbes
vesterifrån gälla trumpetskall, och ur småskogen frambröt Vimunb meb sinä raska Tenala
gossar. Ramunbers Inga pojkar fattabe nytt mob och bet lyckabes Vimunb att meb sin klubba
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träffa Ahtias högra axel, sä att hans spjut föll tili marken. Nu mäste Ahtia och hans folk
öraga sig tillbaka och kort öerpå rusaöe öe i vilö flykt från striöen. Vimunö i spetsen
för svenskarne förföljöe öem änöa tili Lojo sjö, öer öe meö sinä båtar satte sig i säker-
het på holmarne. Efter striöen öog Ramunöer af sinä sår och blef jemte öe öfrige fallne
kämparne begrafven på Flybacken, hvarefter pä grafven meö otroligt arbete upprestes öen
sten, som ännu står öer och benämnes Ramunöerstenen.

Vimunö blef nu högste höföingen öfver Svenskarne i Nylanö och utviögaöe snart
öeras välöe längs Finlanös sööra kust från Hangöuöö tili Kymmeneelf. Detta skall hafva
hänöt långt före Erik öen Heliges korstäg tili Finlanö.



Trollskogen.

fet var engång en gumma, som hette Binöa. Hon var gift meö en tapper krigare
viö namn Lanöemar. De haöe en son, som kallaöes Lutus Latus. Lanöemar
hade öragit ut i krig och seöan öess haöe intet hörts af honom. Mången
troööe att han stupat i kriget, men Binöa var af en annan tanke. »Lanöemar

kommer nog tillbaka. jag känner öet på mig", brukaöe hon säga, men nu haöe reöan
tio år förgått, seöan han for bort, och Lutus Latus, som öå var sju år, haöe fyllt öet
sjuttonöe året. Han boööe meö sin moöer i en liten stuga viö kanten af en stor skog.
Det var öagen före julafton och Binöa saöe tili gossen. „Vår veö börjar taga slut. Du
måste gå ut i skogen och skaffa oss litet mera bränsle, så att vi ej behöfva frysa unöer
julhelgen, men gå sööerut och ej tili öen norra öelen af skogen, öer, enligt folkets sägen,
stygga troll skola grassera, och hvarest äfven lär finnas ett stort förtrollaöt slott, beboöt
af onöa anöar". „För trollen är jag ej räöö och roligt vore öet att få se sjelfva slottet,"
menaöe Lutus Latus, tog sin yxe på axeln och begaf sig tili skogs, öraganöe en kalke.
Men i stället för att gå åt sööer, såsom moöern sagt, gick han mot norr, muntert gnolanöe
en visa, ty Lutus Latus haöe goö röst och kunöe en mängö visor, som han haöe lärt
af sin gamle morfar, meöan han leföe. I skogen högg Lutus Latus veö, banö öen på
kaiken och vänöe hemåt, men hur öet var, hittaöe han ej vägen, och när han gått en
stunö, kom han alltiö tillbaka tili samma ställe. Det börjaöe skymma och Lutus Latus,
som annars var en moöig gosse, blef litet hemsk i hågen, öå han i öetsamma från toppen
af en stor tät gran höröe ett genomtränganöe skri: Uuh Uuh Uuh. „Fy hvaö öet lät
hemskt! Hvem är öet som skriker så gement?" ropaöe Lutus Latus. »Jag är en
nattuggla," skreks öet tillbaka. Uuh Uuh! »Huru kan öu tala, när öu bara är en fogel?"
saöe Lutus Latus. »Jag har ej alltiö värit en fogel. Jag är förhexaö af trollen", svaraöe
ugglan, »men huru har öu, som är så ung, vågat öig in i öenna trollskog, och huru tror
öu öig siippa ut härifrån?" saöe hon viöare. »Kanske kan öu visa mig vägen," menaöe
Lutus Latus. »Hvarför icke bara öet blir natt, ty vi ugglor se ej om öagen," saöe
ugglan, »men skogen är stor, och jag tror knappt att vi hinna ut härifrån före spöktimman
eller miönatten och hvem vet huru öet öå går meö oss, ty öå börjar öet tassa i hvarje
buske, och förskräckliga troll, öet ena värre än Öet anöra, börja öå sitt spel och halla på
öermeö änöa tili soluppgången. Mitt råö vore att öu skulle söka öig tak öfver hufvuöet
här i skogen, och jag kan nog, om öu viii, skaffa öig nattqvarter, öer öu är freöaö för
öe otäcka trollen." „Nå ja," tyckte Lutus Latus. „Det kan vara bäst," ty hans moö börjaöe
litet svigta, när han höröe ugglans hemska berättelse om trollen. „Då är öet så goöt att
vi genast begifva oss i väg," menaöe ugglan, »eftersom skymningen reöan är såöan att
jag börjar se," och så begynte öe sin färö. Ugglan flög förut och Lutus Latus gick efter.
Iblanö skrek ugglan igen sitt »Uuh Uuh" och när öe så färöats en timme, sågo öe ett
stort slott. »Här är nattqvarteret," saöe ugglan, „men ingen lefvanöe menniska får öu se
i slottet. Jag skall söka upp nyckeln tili porten och seöan visa öig vägen tili sofrummet,
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der Öu får ligga öfver natten." Nu börjaöe ugglan gräfva i marken vid porten. „Här
har jag nyckeln," sade hon efter en stund, sedän flaxade hon mot dörren, och snart
öppnade sig slottet, men der var tili en början alldeles mörkt. Ugglan flög fram och åter
sägande: „Nog skola vi snart få ljus,“ och bäst det var tände sig flere lampor öfverallt
i rummen. Något så fint som detta slott hade Lutus Latus aldrig sett. Guld, silfver och
ädla stenar blänkte öfverallt, hvart man såg, och i matrummet var uppdukadt ett stort
bord med de läckraste rätter och raraste viner. Uti salen var en stor grann väggklocka,
men den gick icke, ty den var ouppdragen. Ugglan bad nu, sedän hon visat Lutus Latus
alla rummen, honom taga plats vid matbordet och smaka pä maten. Lutus Latus frågade
dä, om ej Fröken Uggla ville göra honom sällskap, men då började Ugglan häftigt gråta,
så att stora tårar trillade ur hennes gröna kattögon. »Hvarför gråter du?“ sade Lutus
Latus. „]ag gråter öfver mitt olycksöde att nödgas i uggleskepnad framlefva mitt lif,
sedän den stygge trollkarlen Dorrenskurk, af hemnd öfver att jag afslog hans giftermäls-
anbud, förhexade mig, som förr var den sköna prinsessan Gyllenbyxa, och påtvang mig
en gemen Hattugglas utseende. Detta trolleri kan endast upphäfvas, derest en ung man,
som ligger en julnatt i detta slott, kan finna urnyckeln tili salsklockan, som du nyss såg,
och uppdraga urverket, så att klockan vid julmidnatten slår tolf. Kunde du, min käre
Lutus Latus! finna nyckeln och bringa klockan att slå tolfslaget, skulle jag med nöje
skänka dig min hand, och hela detta slott och trakten här omkring, som nu är i trollens
våld, skulle blifva din tillhörighet." „]ag skall försöka finna nyckeln," sade Lutus Latus,
,men nu är jag så trött, att jag mäste bedja om lof att få hvila mig och sofva tills i
morgon". „Sköt din beqvämlighet! jag skall aflägsna mig," menade ugglan. Derefter
försvann hon, men Lutus Latus lade sig att sofva i sängkammaren. Innan hän somnade,
såg hän att på motsatta väggen hängde en vacker tafla med förgyld ram, föreställande en
underskön prinsessa. Lutus Latus tänkte: „Så der såg väl prinsessan Gyllenbyxa ut
innan hon blef förvandlad tili uggla," och hän blef i sitt sinne så uppretad mot den eläke
trollkarlen Dorrenskurk, att denne, om hän värit närvarande, sannolikt skulle fått ett duktigt
kok stryk. Sedän somnade Lutus Latus och drömde, att hans moder Binda kom fram
tili hans säng och sade: „Undersök väggen bakom prinsessana tafla!" När Lutus Latus
om morgonen stigit upp, lyftade hän upp taflan och fann i väggen ett lönnskåp och deri
den saknade urnyckeln, hvarmed hän derefter drog upp klockan, som sedän började siä
timslag, hvilka liknade den vackraste musik. Då ugglan, som nu infann sig, hörde att
klockan slog, blef hon så glad, att hon darrade, så att fjädrarna yrde omkring, och ropade
högt: „Får se hvad som sker, när klockan i natt slår tolf!" Och hvad var det, som då
inträffade? ]o, förtrollningen löstes och prinsessan återfick sitt förra utseende. Nu
hvimlade slottet, som förr, af hofmän och hofdamer. Trolofning tillkännagafs emellan
Lutus Latus och Gyllenbyxa, hvarefter deras bröllop stod med mycken ståt och glans.
De nygifta ville, att Binda skulle flytta tili slottet och blifva bosatt hos dem, men Binda
förklarade att, innan hon fått visshet om sin make Landemars öde, skulle hon bo qvar i
sin lilla koja vid skogsbrynet och invänta honom der. Flere år bodde hon sålunda ensam
i sin koja, tills en vacker dag en betjent i ett grannt livre steg ned från en guldbesmidd
vagn, som hade stannat på landsvägen utanför kojan, dit betjenten sedän inträdde sägande;
»Hertigen af Filippinerna frågar om Hertiginnan tager emot." Binda, som nu anade att
Landemar var i antågande, men blef litet yr i mössan, när hon hörde den förnäma tilein,
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svaraöe: „Bed Hertigen stiga in!" Hertigen, som var ingen annan än Lanöemar sjelf,
kom öå in tili Binöa, som strax igenkänöe sin saknaöe make, och nu blef öet ett smekas
och kvssas, som alörig ville taga en änöa. Lanöemar berättade, att han haöe gått i
japansk krigstjenst, Öå man haöe hört att krig hotaöe att utbryta emellan Japan och
Noröamerikas Förenta Stater. Kriget haöe seöan begynt, och japanska armen lanöstigit
på Filippinerna. Lanöemar haöe, såsom chef för en japansk kår, utmärkt sig i flere
örabbningar och slutligen blifvit öfverbefälhafvare viö anfallet på hufvuöstaöen Manilla,
som af Japanerne intogs, hvarefter hela ögruppen öfvergafs af Amerikanarene och viö
freöslutet afträööes tili Japan. Mikaöon af Japan haöe tillöelat Lanöemar titeln: „Hertig
af Filippinerna" och tillförsäkrat honom en årlig inkomst af 100,000 yen för hans
äterståenöe lifstiö.

Hertig Lanöemar och hans Hertiginna flyttaöe nu tili Lutus Latus och Gyllenbyxa, öer
öe blefvo boenöe och ännu bo, öå öenna lilla saga författaöes.
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Gam 1 a Stintu.

❖et var i meölet af Maj månab. Ut genom staösporten i staöen .
. gick'

ett älöre fruntimmer, bäranöe en vattenkarafin i hanöen. Hon tycktes vara
öfver sjuttio år, men hennes raka hållning och raska gång antyööe ännu be-
slutsamhet och kraft. Hon ställöe sinä steg åt öet håll, der staöens begraf-

ningsplats var belägen. Folket, som mötte henne, hälsaöe vänligt och saöe tili hvaranöra:
„Der går gamla Stintu. Hon tänker sig väl såsom vanligt tili grafven," och så var äfven
fallet. Hon gick in på begrafningsplatsen och närmaöe sig en graf meö en vacker sten
uppå. Der plockaöe hon ogräs från grafven och vattnaöe blommorna, som hon planterat,
hvita bellis och tusenskönor. Ofta besökte hon öenna graf, som unöer hennes vårb var
en af de bäst skötta på platsen. Lugn och kali utföröe hon sitt arbete, och satte sig
seöan att hvila en stunö på en inviö grafven befintlig bänk. Derpå gick hon åter tillbaka
tili sitt hem i staöen. Hvem låg öå joröad i öenna graf, och hvarför var öen föremål för
gamla Stintus omvårönaö? Härom berättaöes i staöen följanöe: Stintu var en gång,
såsom anöra, ung, och hennes gråa lockar voro öå korpsvarta, likasom hennes vackra
ögon. Ståtlig tili sin växt och runo om sinä rööa kinöer samt liflig och glaö var hon
äfven. Att traktens ungherrar skulle egna henne sin uppmärksamhet var ju såleöes klart,
och ej så få af öem hviskaöe i hennes öra ömma och kärliga orö, såsom „Du är mig
kär", „Vili öu blifva min fästmö?" Men Stintu förhöll sig likgiltig och kali mot öe fleste.
En fick öock företräöe framför Öe anöre. Det var en ung stuöent, syskonbarn tili henne;
öeras möörar voro nemligen syskon. Han hette Gösta, och på julbalerna i Stintus hem-
socken, öer hennes förälörar haöe en egenöom, var Gösta, som annars haöe sitt hem uti
en staö i sööra Finlanö, alltiö premiär kavaljer, likasom Stintu var balens örottning. Det
saöes, att öe voro trolofvaöe, och så var öet äfven, ehuru öe ej buro ringar- Gösta stu-
öeraöe juriöik och blef snart extra tjensteman i sin hemstaö. De haöe beslutit att gifta
sig, så snart Gösta erhöll någon oröinarie tjenst, men öetta lät vänta på sig, och Gösta,
som i sin brefväxling meö Stintu först var elöig och entusiastisk, blef småningom likgiltig
och lät förstå, att hon kanske skulle få biöa alltför länge, innan han kunöe tanka på
giftermål. Stintu svaraöe, att hon gerna väntaöe huru länge som helst. Hon var, såsom
öen tiöen öe flesta af stånöspersonsklassens unga fruntimmer, mycket hemmastaöö i husliga
sysslor, men haöe enöast nöötorftigt lärt sig läsa och skrifva, och öerför var hennes hanö-
stil mycket lik kråkans fötter och hennes ortografi ej oklanöerlig, hvilket gjoröe ett obe-
hagligt intryck på Gösta, när han emottog hennes kärleksfulla bref. En vacker öag skref
också Gösta tili Stintu, att öet kanske var bäst att öe skulle slå upp sin förlofning, öå
han ej haöe utsigt att få sig tjenst. Hufvuöskälet, hvarom Gösta ej nämnöe något i brefvet,
var emellertiö att en ung pryölig enkä haöe blifvit betagen i Gösta och han i henne. När
Stintu fick öetta bref, blef hon sorgsen i hågeri, och misstänkte genast att någon treöje
person kömmit emellan. Hon tog nu sitt album, öeri Göstas porträtt haöe första platsen,
och stack meö en nål ut porträttets begge ögon, men ingen tår syntes i hennes egna,
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tv hon habe en stolt karaktär. Stintu nalkabes nu trettiotalet och öet beställsamma ryktet
omtalaöe att hon bäbe unber förlofningstiben och efteråt haft flere giftermålsanbub, utan
att likväl lyssna tili nägot af bem. Åren gingo, och så läste man en öag i tibningarna,
att Gösta, hennes forbne fästman, som numera var gift meb enkan, blifvit utnämnb tili
härabshöfbing i bomsagan nästintill ben stab, ber Stintu bobbe. Gösta, som meb sin
enkä habe en talrik familj, flyttabe äfven snart tili samma stab och kort berpä gjorbe hän
meb hela familjen besök hos Stintu. Hon tog vänligt emot bem, men såg genast att
Gösta, ben förr sä blomstranbe, men numera älberstigne mannen, habe ett sjukligt ut-
seenbe. Hän leb ocksä af en obollig åkomma. Genom vistelse vib utlänbska baborter
försökte hän sebermera förbättra sin helsa, bock utan att lyckas, och efter nägra år bog
hän. Hans hustru, nu för anbra gängen enkä, flyttabe bå meb barnen tili Helsingfors och
Stintu fick i uppbrag att vårba hans graf. Samvetsgrannt fullgör hon betta uppbrag och
känner i sitt inre ingen bitterhet mot henne, som intog ben plats, hvilken Stintu trobbe
vara ernab ät sig, och sälunba om ock omebvetet sköflabe hennes lycka. Gamla Stintu
har förorbnat att, bå hon en gäng bör, hon skall jorbfästas på ett af henne inköpt ställe
i närheten af Göstas graf.



Jucunöa eller lyckoskåpet

åon var hanötverkareöotter meö tillnamnet juttelin, och hennes båöa förälörar voro
öööa. De tillgångar öe efterlämnat voro obetyöliga, men räckte öock nöötorftigt
tili för henne att besöka lärarinne-seminarium i Ekenäs, som hon nyligen meö
heöer genomgått, hvarefter hon blef antagen tili folkskollärarinna i en af Nylanös

svenska socknar, öit hon nu skulle afresa för att börja sin verksamhet. Hon var just
sysselsatt meö tillrustningarna för resan och tvehågsen huruviöa hon skulle meötaga sitt
stora blåmålaöe kläöskåp, som hennes moöer i tiöen fått ärfva efter en aflägsen anförvanöt
och alltiö betraktat som sin käraste möbel, hvilken också af henne benämnöes lyckoskåpet, meö
anleöning öeraf att i öetsamma, seöan öet reöan för tjugu år tillbaka blifvit inköpt å
auktion, af en tillfällighet anträffats en lönnlåöa jemte öeri ansatta femtio rubel silfver
ryskä seölar, som, öå skåpets säljare haöe öött utan arfvingar, qvarstannat i köparens ego.
Huru öet nu gick, så kom skåpet att äfven följa meö sin nuvaranöe egarinna tili hennes
nya boningsort, hvarest hon fick sin bostaö i socknens pryöliga skolbyggnaö och uppställöe
skåpet i sitt rymliga sofrum.

Vib skollokalen var en ganska stor, meö tätä buskar och trän förseöb träögårö, som
gränsaöe tili en smäskog, bortom hvilken socknens tingsgårb var belägen.

Några öagar efter bet Jucunöa hunnit göra sig hemmastabb i sin nya bostaö, berätlaöes
i socknen att ett försök tili stölb föröfvats berstäbes på en förmögen bonögårö, hvarest
tjufven, husbonöens brorson gjort inbrott genom att sönbra ett fönster och uppbryta en
penningekista, hvarur hän öock ej hunnit bortföra nägot, innan hän blifvit fasttagen och
insänö tili länehäktet, öer hän nu förvarabes. Husbonben var anseöb såsom en penning-
sniken och girig man, som nu ensam innehabe bet hemman, hvilket hän och hans brober
en gång habe ärft tillsammans, ehuru öen senare, hvars son nu begått inbrottet, nöögats
i följb af flere missväxtär och annan otur sälja sin lägenhetshälft och ätnöjas meö ett
obetybligt bagsverkstorp, hvarest hän, sjuklig, framleföe en fattig mans lif jemte hustru och
fyra barn, af hvilka tjufven vib namn Josef var öen älbste eller tjugu är.

Kort före inbrottet habe öenne af sin farbrober begärt ett län af femtio mark för
att bermeb kunna resa tili Amerika, men fått afslag. För öfrigt habe Josef värit flitig och
oröentlig i folkskolan och förut ej begått någon förbrytelse. I socknen talabe man nu
nästan om intet annat än betta brott, och husbonöens åtgärb att öfverlämna öen unge
förbrytaren i rättvisans hänber, ehuru inga penningar förlorats, ogillaöes enhälligt. 1
synnerhet habe ortens unge länsman Karl Borr, ifrigt unberstööö af Jucunöa, vib ett
kafferep, öer äfven Josefs farbrober närvar, lätit höra orb och inga visor öfver öennes
stränghet mot sin brorson. Men saken måste hafva sin gång, och urtima ting var för
målets behanbling utsatt tili en af öe närmaste bagarna, hvartill fången äfven var utreqvireraö
från länehäktet. Det var aftonen före tinget och Jucunöa habe reöan hemförlofvat skolbarnen,
men var ännu sjelf qvar i skolsalen, seban hon öppnat fönstret emellan sitt sofrum och
träbgårben för väöerväxling.
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Då höröe hon ett butler i sofrummet, blickabe in genom börren och såg i nämnba
rum en ung man i fångkläber, som klifvit in genom fönstret från ett utanför i träbgårben
befintligt gungbräbe. Innan Jucunba ännu hunnit hemta sig från sin häpnaö, yttrabe
fången: »Snälla fröken! för Guös barmhertighets skull bölj mig unban och gif mig en
fristaö hos er! Jag är fången, som skulle bömas i morgon, men har lyckats rymma och
har för afsigt att begifva mig tili Amerika, om jag kan unögå minä förföljare, som väl äro
här efter nägra ögonblick“. Jucunba, som tyckte synö om ben stackars ynglingen och blef
intagen af hans utseenbe, ty vär Josef var likasom hans namne i gamla testamentet
en vacker gosse, sabe; „Hvar kan jag gömma big?“ »Der i skåpet“, svarabe Josef.
Jucunba öppnabe nu benna blåmälabe fristab och bit försvann Josef, hvarefter Jucunba til-
läste börren och satte nyckeln i sin kläbningsficka. Seban böjbe hon sig ut genom bet öppna
fönstret, likasom för att njuta af ben friska luften, och länge bröjbe bet icke, innan länsmannen
jemte fyra nämnbemän och tvä poliskonstaplar blefvo synlige blanb buskarne i träbgårben
på jagt efter rymmaren. Dä be sågo Jucunba i fönstret, sabe länsmannen: »Vär fånge har
rymt! Har Fröken kanske sett honom ?“ Jucunba, som fattat situationen, grep tili en
nöblögn och svarabe: »Jag tyckte jag såg en mörk skugga skymta förbi vib gärbesgärben
ber uppe mot skogen, bå jag ännu var i skolsalen". »Jaså, bä få vi rikta våra steg bitåt“,
menabe länsmannen, som bervib, enligt hvab Jucunba tyckte, habe en särbeles skälmaktig
min; men emeilertib gingo förjöljarene bort i riktning ät bet antybba hållet. Der funno
be naturligtvis intet, ty Josef satt i säkerhet i lyckoskäpet; och bå bet begynte mörkna,
återvänbe länsmannen meb sinä biträben tili tingsgärben.

När nu natten inbröt och Jucunba stängt börrarna och väl öfvertäckt fönstret i
sofrummet, öppnabe hon skäpet och släppte ut Josef samt gaf honom litet mat. Josef
ernabe först reban samma natt begifva sig vibare, men beslöt för större säkerhets skull
uppskjuta betta tili ben följanbe natten. På Jucunbas fråga om hän habe nägra penningar,
svarabe hän: »nej“, »men kan fröken kanske låna mig några tiotal mark? Jag skall nog
återbetala bem meb räntä, om ock icke så snart*1

. Jucunba gaf honom bå tjugufem mark
och hoppabes att Josef för framtiben skulle blifva en heberlig kari, hvilket benne äfven
lofvabe. Josef stannabe nu qvar tili följanbe bag och omkläbbes i anbra kläber, som
Jucunba tog från sin aflibne fabers gamla förråb. Meb en temmeligen gob hatt, såg
rymmaren nu ganska välbeställb ut, och bet skulle ej äfven för mera bekanta personer
värit lätt att i honom igenkänna ben forbne Josef. Fångkläberna insattes i ett pakett meb
påskrift: »Kronans tillhörigheter“, och blefvo senare af Jucunba utsatta på lanbsvägen ett
gobt stycke från hennes bostab för att be sälunba antagligen skulle i sinom tib komma
sin rätte egare tillhanba. Sä begaf sig Josef vib mörkrets inbrott pä sin långa färb.
Hans sista orb var: »Gub välsigne och beskybbe fröken för er gobhet mot mig!“

Jucunba vibtog nu åter meb kraft sin lärarinneverksamhet, som genom Josefs
uppträbanbe blifvit något störb, och snart glömbe hon nästan allbeles bort honom. Den
unge länsmannen sammanträffabe ofta meb henne och bet beställsamma ryktet börjabe
reban omtala att be ej voro fullkomligt likgiltige för hvaranbra. Ryktet besannabes
också sebermera, bå man mot slutet af året fick höra att be voro förelyste, och kort
berpå beras bröllop firabes i skollokalen, ber be unga tu senare togo sin bostab, meb
tillätelse af folkskolebirektionen, som biföll Jucunbas anhällan att tillsvibare oaktabt sitt
giftermål få qvarstå i sin lärarinnebefattning.
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Tiöen gick och Herrskapet Borr haöe nu värit gifta i fem år. En öag ankom tili
öem ett rekommenöeraöt bref meö amerikansk poststämpel och utanskrift: „ Fröken Jucunöa
Juttelin". „Hvem kan öet vara? Jucunöa, som ännu ej känner öin titel, såsom fru?"
frågaöe länsmannen sin hustru. „Jag börjar ana, hvem brefskrifvaren är", och så bröt
hon brefvet, som inneslöt en vexel på femtio mark och var af följanöe lyöelse:

»Goöa Fröken!
Jag sänöer nu min skulö meö räntä och tackar ännu en gång för Ert förtroenöe

och Er goöhet, hvilka äro orsaken tili min lycka. Det har nemligen gått mycket bra för
mig här i Amerika. Jag arbetaöe några år hos en rik farmare och är numera gift meö
hans öotter och enoa barn. Vi hafva en gosse af fyra och en flicka af två års ålöer,
och alla bo vi hos minä svärförälörar. Jag bifogar en fotografi öfver mig, min hustru och
barnen. Lef väl! önskar Eöer tjenare, nu kallaö Josef Wattson.

Detta bref skickar jag meö en bekant öfver New-Vork, ty jag bor ej öer och viii
ej angifva min boningsort på öet min farbroöer icke måtte få kunskap öerom. Hälsa
minä gamla förälörar! Jag har stunöom i bref skickat unöerstöö åt öem.

Densamme."
Nu gaf Jucunöa brefvet åt sin man och saöe: „Läs och örag öinä slutsatser!" Han

läste och utropaöe: „Jag anar nu tili huru sakerna stå"; och så fick Jucunöa veta att
hennes man, öå han genom fönstret frågaöe om hon sett rymmaren, misstänkt att han
fanns i hennes bostaö, men ej brytt sig om att närmare forska öerefter, öå nastan hela
socknen ansåg bäst vara att han sluppe unöan för att i en annan verlösöel börja ett
nytt lif.

Jucunöa och hennes man, förenaöe, som öe voro, uti ett mycket lyckligt äktenskap
ehuru öe ej fingo några barn, skulle Öock icke länge få åtnjuta öenna lycka. En öag
uppstoö strejk på ett jernbruk i socknen, och öe strejkanöe haöe, päverkaöe af intagna
rusörycker, ofreöat sin husbonöe och inkastat hans fönster. Länsmannen blef nu efter-
skickaö och sökte lugna öe orolige, men emottogs meö revolverskott och neöföll ööö tili
marken. Jucunöa var nu enkä viö 28 års ålöer.

Hon begynte öerpå meö alit större allvar egna sig åt sin lärarinneverksamhet och
lyckaöes så småningom öfvervinna sorgen efter sin förloraöe make. Ären gingo och

Jucunöas ensliga lif haöe just ej företett någon synnerlig föränöring, Öå hon igen en öag
från Amerika erhöll ett bref meö känÖ hanöstil af sadan lyöelse:

„Goöa Fröken!
Seöan jag sist skref tili Er, har jag Örabbats af en svår motgång. Min älskaöe hustru

har plötsligt afliöit i en febersjuköom och lämnat mig ensam meö öe begge barnen.
Då jag åt öem behöfver en lärarinna, viii jag nu uppriktigt fråga Eöer om Ni ville komma
hit öfver och emottaga platsen. Jag betalar Er öubbel lön mot öen Ni nu har och
naturligtvis fri resa på första klassens båt. Går Ni in på mitt förslag, sänöer jag genast
erforöerliga penningar och möter Eöer i New-York, hvarifrån vi seöan resa tili mitt hem,
öer äfven minä svärförälörar äro bosatte.

Om snart och gynnsamt svar
beöer Eöer tacksamme

Josef Wattson.
Skrif svaret tili New-York poste restante!“
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Jucunba fick nu mycket att tänka uppä. Snart beslöt hon sig bock att antaga
anbuöet. »Det blåa skåpet bar ju, tänkte hon, ansetts vara ett lyckoskåp och öet
har spelat en så vigtig roll i bekantskapen emelian mig och Josef och 1 våra förhällanben
för öfrigt. Hvarföre kunöe bet ej betyba fortfaranbe lycka och mebgäng för mig och minä
vänner?“ Så ställbe sig Jucunbas tankegång, och efter nägon tib reste hon meb pick och
pack öfver Hangö tili Englanb och fortsatte berifrån vibare tili Amerika. Det blåa skåpet
ansäg hon bock vara alltför kolossalt för att kunna mebtagas på resan, hvarföre hon
qvarlämnabe bet i skollokalen för att föränbras och begagnas tili bokskåp.

Jucunöa haöe en väninna och gammal skolkamrat i Ekenäs trakten, meö hvilken
hon i många år haöe växlat bref. Detta fortfor äfven efter ]ucunöas ankomst tili Amerika,
hvarifrån hon alltiö skref att hon triföes mycket väl på sin nya boningsort, så att hon
troligen alörig viöare skulle återvänöa tili Finlanö. Då väninnan nyligen genomläste

Jucunöas sista bref, fanns öer ett litet postscriptum af följanöe lybelse:
„På bet Du för framtiöen måtte veta huru Du skall skrifva min rätta abress på Dina

bref tili mig, får jag nu nöjet meööela att mitt namn, Enkefru jucunöa Borr, numera
föränbrats tili Fru ]ucunba Wattson".



Kamrerskans miööag

amreren och Kamrerskan bobbe närä Helsingfors pa lanbet. Han habe värit
något slags syssloman, men kallabes vanligen: „ Kamreren". Han hette Pontus
Njuggelin och hans fru Barbara habe före beras giftermål tillnamnet Sparström.

tJå|jS- De gjorbe skäl för sinä namn, ty ett sparsammare och hushållsaktigare par habe
man säilän sett. Detta gällbe i synnerhet Kamrerskan. De habe en vacker egenbom,
Snalbacka rusthåll, som ansågs vara värbt minst hunbrafemtio tusen mark. I egenbomen
fanns bock en intecknab skulb af åtta tusen mark. Deras barn, två gossar och två flickor,
gingo i skola i Helsingfors och bobbe i bet stabsqvarter, som Kamreren ber habe upphyrt,
beståenbe af sai, kammare och kök. För barnen hushållabe gamla Albertina, som tjenat
i familjen alit seban herrskapets giftermål. Den omnämnba inteckningen tillhörbe en fröken
Korpelin, som förr egt rusthållet och nu var bosatt i Jyväskylä. Å egenbomen fanns en
präktig träbgårb, meb fruktträn och bärbuskar, hvars afkastning bock alltib sålbes i Hel-
singfors af Kamrerskan, som i stället om höstarna inköpte billigare fruktsorter och blåbär,
hvilka inkoktes och syltabes för vintern. Julbjubningarna på Snalbacka voro också viba
beryktabe för ben rara blåbärskräm, som albrig saknabes vib bessa tillfällen.

Våren var kommen och sjöarne haöe afkastat sitt istäcke- Det var nu posttimme,
och Kamrersherrskapet satt just och inväntaöe hvaö nvtt som genom tiöningarna skulle
höras från hufvuöstaöen och öen öfriga verlöen. Postväskan anlänbe och öppnabes af
Kamreren, som öeri tili först fick tag i ett bref med Jyväskylä poststämpel. „Detta bref är
visst från Tant Korpelin. Det rör väl hennes foröran- Hon må nu blott icke säga upp
bensamma, bå jag ej brytt mig om att besvara hennes stänbiga påminnelser om förhöjning
af räntan. Meb 4V2 procent, som öen hittils värit, tycker man ju hon borbe skäligen
åtnöjas". Så yttraöe Kamreren, hvars farhågor vib brefvets öppnanbe emellertib besannabes,
ty lånet uppsabes att inbetalas efter sex veckor. ~Hvab står nu att göra?" frågabe
Kamrerskan. Hennes man svarabe: „]ag får väl resa tili Helsingfors och höra åt i någon
Bank om ber kan fås penningar. ]ag tviflar ej berpå, ty säkerheten, Snalbacka rusthåll,
är ju mer än gob. Men får se hvab räntä be begära?" ~Att betala mer än 4V2 procent
bör bu ej gå in uppå, ty bermeb mäkta vi icke", anmärkte Kamrerskan, och så beslöts,
att Kamreren följanbe morgon skulle begifva sig af. „Det hänber att jag måste bröja flere
än en bag på min färb", menabe nu Kamreren, „men i såbant fall unberrättar ja big berom
meb posten".

Då morgonbagen kom, begaf sig Kamreren i väg, och bagen berpå emottog Kamrerskan
från sin man följanbe bref:

»Snälla Barbara!
]ag har besökt min vän Banköirektör Räntman, som gaf mig goöt hopp att erhålla

bet nööiga lånebeloppet, men procenten kunöe han ej ännu säkert uppgifva. Alit kommer
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att närmare bestämmas nasta månöag, hvarför jag såleöes först öagen öerpå är att
hemförvänta. Emellertiö gaf han mig i förtäckta orö antydan om att jag, för att saken
må lättare gå igenom, kunöe inbjuöa Bankens samtlige öirektörer, fyra tili antalet, på miööag,
der lånevilkoren skulle närmare diskuteras- ]ag är derför betänkt uppå att nasta sönöag
låta miööagen gå af stapeln på öfre Opris, men först beöer jag öock att Du meb några
rader låter mig veta öin åsigt i saken. I hast af

Din tillgifne man
Pontus."

Då Kamrerskan läst brefvet, utbrast hon högt för sig sjelf: »Mibbag på öfre Opris,
bå man i staben har egen hushållerska och upphyrb lokal på två rum och kök, ber mib-
bagen väl kan försiggå. Nej, ett såbant slöseri går ej an. Det är bäst att jag reser i
bag in tili Helsingfors och ställer om saken.“ Hon påkallabe nu gårbsfogben, befallbe
honom jemte torparen genast braga not i hemviken efter ib eller isgängsmört. Notbrägten
utföll bock mera klent, blott en enba större ib och ätta mebelstora mörter voro fångsten.
Tre af be senare lät Kamrerskan röka i köksspisen. De öfrige mörterne och iben bestämbes
tili alabåb. Alit betta insattes jemte en burk meb blåbärssylt och två buteljer hembrygb
svagbricka uti en korg, och snart var Kamrerskan på väg tili jernvägsstationen, ber hon
inträffabe i så gob tib, att hon meb aftontäget, välbehällen, anlänbe tili hufvubstaben.
Kamrer Pontus blef först nägot lång i synen, när hän sä oförmobabt fick se sin älskabe
Barbara i Helsingfors, men van, som hän var, att i alla vigtigare saker fästa afseenbe vib
hennes åsigt, fann hän sig snart i situationen, och man beslöt att mibbagen skulle afätas
i stabsqvarteret. Vib fråga om rätterna voro be båba makarne i början af olika tankar.
Kamreren föreslog smörgäsar meb kaviar och lax, båbe graf och rökt, buljong meb två
slags pastejer, grisalabåb, kokt skinnlax, fogelstek af hjerpe och höns samt tili besert
a la glace meb marenger från Fazers konbitori. Kamrerskan tyckte rätterna kunbe vara
nägot enklare, och slutligen enabes makarne om följanbe meny; smörgäsar af två sorter,
nemligen meb mujkrom och rökt hvitfisk (ben fängabe isgångsmörten), buljong meb rostabt
franskt bröb, alabåb på ib, uppblanbab meb mört, kokt torsk, röbfärgab mebels saft af
blek röbbeta, fogelstek af hjerpe och någon simplare sort, samt vispab gräbbmjölk, upp-
blanbab meb hårba alaglaceklimpar från nägot billigare konbitori och garnerab meb
blåbärssylt och hemgjorba halfbiskvier. Tili bryckesvaror bestämbes, utom ben hembrygba
svagbrickan, två halfbuteljer fabriksöl, en flaska mebelsortens portvin på steken och en
flaska finlänbskt krusbärsvin på fisken. Bränvin tili smörgåsarne skulle i anseenbe tili
nykterhetssträfvanbena i lanbet icke bestås, men på maten skulle serveras en kopp kaffe
utan bopp. Mibbagsmältiben utsattes tili nästa sönbag 'klockan fem, hvarom Kamreren
skulle unberätta gästerne, hvilka, utom be fyra bankbirektörerne, komme att utgöras af
en gammal vän tili Kamreren, numera Statsråb och stor aktieegare i banken, samt Bank-
birektörskan Räntman, hvilken skulle inbjubas, på bet värbinnan ej behöfbe vara ensamt
fruntimmer vib festen.

Gamla Albertina erhöll nu nöbiga hushållspenningar för alla uppköp tili mibbagen,
utom foglarne och alaglacen, hvilka Kamrerskan sjelf förbehöll sig att anskaffa. För såbant
änbamål besökte ben senare salutorget och köpte ber en hjerpe och en ripa, som hon
sjelf bar hem i sin korg. Då Albertina såg foglarne, frågabe hon huru mänga personer,
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som voro inbjubna. Kamrerskan svaraöe: »Vi blifva inalles ätta personer, sex herrar
och tvä fruntimmer. Barnen få äta efteråt af resterne." Albertina menaöe: »Jag är

räbb att foglarne ej förslå.“ »Tror Albertina bet?" genmälte Kamrerskan, »Ja, ja, Alber-
tina kan ha rätt, men vet hon väl huru benna brist skall afhjelpas? Dä jag i går besökte
vinben, såg jag öer tre bufvor, som ligga på ägg. Jag skall laga en snara och Albertina
får gä upp på vinben och strypa bufvorna, sä få vi ben behöfliga tillökningen tili fogelsteken“.
„Aj! aj!“ invänbe Albertina. »Foglar, som halla på att rufva ägg, äro vanligen magra och
elänbiga“. »Nå ja“, tyckte Kamrerskan. »Vi få späba tili litet mera smör i stället för
talj tili såsen, så få vi ersättning för bristen i fogelfettet". Nu klöf Kamrerskan en perta

i ena änban, fastknöt i ben en snara af tvinnabt segelgarn och sänbe Albertina upp på
vinben. En stunb senare äterkom benna meb tvä strypta bufvor. Den trebje habe lyckats
unbfly genom bet öppna vinbsfönstret. »Vi ha ju nu fyra foglar. Det blir för åtta personer
en half foge! tili mans", räknabe Kamrerskan. Så var nu bekymret för fogelsteken unban-
stökabt. Återstob blott alaglacen, och Kamrerskan yttrabe: »Albertina får gå ut och söka
upp en rysk haroschaja maroschaja gubbe. lag honom seban meb hit i köket!“ Tjenarinnan
ätlybbe sin matmobers befallning och återkom om en stunb meb gubben. Tili honom sabe
Kamrerskan: »Vi behöfva glace tili morgon mibbag. Kan Ni leverera ben tili billigt pris?
men märk väl att ben ej får smaka rök eller vara saltig. Ni får berför vara mycket aktsam,
när Ni kokar gräbben, och se tili att saltet, som Ni ju använber vib afkylningen, ej spriber
sig in i glacen.“ »Huru många liter behöfvas?“ frågabe Ryssen. »Litertals! Gub bevare
mig väl!“ menabe Kamrerskan. „Jag önskar blott åtta fasta klimpar, enhvar af en centiliters
omfång. Hvab komma be att kosta?" »1 mark inalles", genmälte Ryssen. »Ni måste
pruta hälften", svarabe Kamrerskan. »Nå, tili 60 penni kan jag lämna klimparne", sabe
slutligen Ryssen, och så var ben saken afgjorb.

Sönbagen var inne och mibbagen försiggick i gob orbning. Värben och värbinnan
sökte på allt upptänkligt sätt förmå gästerne att göra heber åt anrättningarna. Efter
fisken föreslog Kamreren i varma och välvalba orbalag sinä ärabe gästers skål. Direktör
Räntman svarabe och uttalabe sin öfvertygelse att Bankbirektionen skulle på be för läne-
sökanben förbelaktigaste vilkor bevilja het af Kamreren begärba lånet. Efter steken talabe
Statsråbet för värbinnan, och framhöll hennes utmärkta förmäga att äfven utom sitt egentliga
hem kunna åstabkomma en så splenbib, ja verkligen lukullisk mibbagsmältib, som ben
gästerne nu värit i tillfälle intaga hos sitt högtärabe värbsfolk. Sålunba slöts mibbagen
synbarligen tili alla beltagarenes fullkomliga belätenhet.

Följanbe bag beviljabes bet af Kamreren ansökta lånet utaf Bankbirektionen mot 4 1/*

procents räntä utan nägon provision, hvarefter Kamreren samma bag lyftabe lånebeloppet
och jemte sin maka reste tillbaka tili sitt hem på Snålbacka rusthåll.

I samma gårb, ber Kamreren habe sitt stabsqvarter, bobbe Tvätterskan Stina Lunb-
ström, som äfven plägabe betjena herrskapet Räntman meb tvätt, för hvilket änbamal Stina
Lunbström par bagar efter Kamrerens och hans frus storartabe mibbag kallabes att infinna
sig hos Direktörskan Räntman, som bervib frågabe, om Kamreren och hans fru reban
afrest från staben, och tillabe; »Vi voro sista sönbags på stor mibbag hos bem". Stina
Lunbström berättabe bä om herrskapet Njuggelins hemresa och sabe; »Maten var väl bra
på mibbagen?" »Allbeles förträfflig. Fogeln var i synnerhet mör och rar, ehuru foglarne
så här vårtiben vilja hålla sig magra", svarabe Direktörskan. Nu börjabe Stina gapskratta.
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»Hvarför skrattar Stina?", saöe Direktörskan. „]o, ty jag har ännu alörig förr hört att
bufvor, som strypas och slagtas meöan öe rufva sinä ägg, aro mora och rara", svaraöe
Stina, och öerpå reöogjoröe hon utförligt inför Direktörskan för hvaö Albertina haöe
berättat om tillrustningarna tili miööagen, strypningen af öufvorna och anskaffanöet af
alaglaceklimparne från ryssen. Nu ropabe Direktörskan åt Stina: „Ar öet sannt hvaö
hon säger eller står hon och ljuger?" »Daganöe sanning", svaraöa Stina. Härpå sprang
Direktörskan in tili sin man och omtalaöe för honom hela historien. „Ser man på öe
snålvargarne!" utbrast Direktören, „och så skulle vi ännu tili gifva länet utan provision
och emot 4Vz procents räntä, men jag skall hälla öem i minnet tili en annan gång".



Tant Annukka.

åf@Kw on kallaöes äfven Ryskä Tant, ty hon höröe tili grekiska religionens bekännare.
ISIJPjL Hon haöe en präktig gårö i kyrkobyn allbeles inviö muren tili kyrkogåröen.

»ÄiT er naoe non 'Dott ' trettio år först tillsammans meö sin man, som ibkat
handel i byn, men efter hans för femton år seöan inträffaöe ööö, boööe hon

der allöeles ensam. Mången unöraöe att hon som ansågs vara förmögen, ej var räöd
för illgerningsmän, och äfven närheten tili öe öööas staö tycktes för öe fleste vara nog
hemsk, men Tant Annukka menaöe, att om man har ett goöt samvete, äro illgernings-
männen ej fruktansvärba, och på kyrkogåröen haöe hon ju sin mans graf. Huru kunöe
hon öå anse en såöan plats för hemsk? Fint haöe hon i sitt hem, alörig sågs ett öam-
korn på öe vackra möblerna, och öe talrika kopparkärlen på kökshyllan blänkte såsom
solar, så väl skuraöe och putsaöe voro öe, men finast var öock hennes helgonskåp i ett
af rummen och bönpallen öerunöer. På öen plägaöe Tant Annukka stunöom falla neö
och förrätta sin anöakt, öå lifvet känöes öösligt och tomt- Viö gåröen var en stor träö-
gårö, hvarest fanns en mängö fruktträn, bärbuskar och jorögubbslänöer. Der oölaöe hon
äfven blommor, i synnerhet solrosor, som unöer hennes omvårönaö växte ovanligt granna
och froöiga. Tant Annukka kunöe baka öe kostligaste kakor och småbröö bättre än öe
fleste af byns bagare. Hon var omtyckt af alla i trakten. I synnerhet barnen voro för-
tjusta i henne, som viö öeras besök unöfägnaöe öem meö öe skönaste frukter och bakverk.
Ej säilän infann sig hos henne en rysk gåröfarihanölanöe viö namn Loggin, öå han, bäranöe
sin väska, färöaöes genom byn. Tant Annukka fick öå meö honom samtala på sitt ryskä
moöersmål och höra nyheter från Rysslanö, för hvilket lanö hon öock hyste föga intresse,
ty båöe hon och hennes afliöne man, som äfven bekänöe öen grekiska religionen, var
fööö i Finlanö och haöe alörig värit utom öess gränser. Loggin haöe reöan, meöan Tant
Annukkas man leföe, besökt öem, och öå han senast värit hos henne, haöe han sagt att
han börjaöe tröttna viö sitt kring irranöe lif och ernaöe inköpa en byggnaö i kyrkobyn
för att öer i stillhet tillbringa sinä återståenöe öagar. Någon tiö öerefter köpte Loggin
äfven en stuga viö byns utkant och bosatte sig öerstäöes. En afton, öå skymningen reöan
inträöt, gick Tant Annukka, ensam såsom vanligt, af och an i sin vackra lokal, öer enöast
rummet meö helgonskåpet for tillfället var upplyst. Hon var i öag mycket vemoöig tili
sinnes, ty öet var årsöagen för hennes mans ööö. Hon ernaöe just begifva sig tili sängs,
men, sin vana likmätigt, knäföll hon först på bönpallen unöer frälsarens bilö, framför
hvilket hon tänöt ett vaxljus. Så läste hon sin aftonbön eller „molitva", korsaöe sig
enligt öet grekiskkatolska sättet och uppsteg från pallen. Då tyckte hon sig höra fotsteg
i träögåröen unöer fönstret, som var obetäckt, och strax öerpå ett buller, likasom om någon
fallit omkull. Tant Annukka släckte öå ut ljuset för att om möjligt kunna se, hvaö som
förorsakaöe bullret i träögåröen, men intet syntes i mörkret och alit var åter tyst utanför
fönstret. Derpå gick hon in i sin sängkammare, laöe sig i sin säng och soföe öen rätt-
färöiges sömn tili följanöe morgon. Då fann hon i träögåröen en liten blecköosa meö
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tjära och en pensel uti. Tant Annukka tänkte nu: „Det ser ut som om nägon inbrotts-
tjuf ernat hemsöka mig i natt, men af en eller annan orsak afstätt öerifrån." Snart glömbe
hon öock öenna hänöelse och framlefbe fortfaranbe ostörö sitt ensamma lif tili öess ett
halft år senare en öag kom ett buö att Loggin, som var sjuk, ville tala viö henne. Hon
gick öå tili Loggins stuga och fann honom böenbe. Meb matt röst yttrabe hän: „]ag
känner på mig att jag innan morgonöagen skall vara ööb och har låtit påkalla er för att
höra min synbabekännelse, öå på orten ej finnes någon grekisk rysk prest. Annars kan
jag ej öö lugn.“ „]aså,“ menaöe Annukka. „Har ni öå många onba gerningar på ert
samvete? Kanske har ni beöragit eöra kunöer viö hanöeln. Derför misstänkes ju mängen
rysk gåröfarihanblanbe“. „Det har jag gjort,“ svarabe Loggin. „Icke har ni väl ööbat
någon menniska,“ frägaöe nu Annukka. „Nej, men engång var jag närä beran,“ svarabe
Loggin, och så berättabe hän att öet var hän, som viö öet omnämnöa tillfället stått utanför
hennes fönster i afsigt att öfverstryka betsamma meb tjära, seöan sönöra fönstret och
inbeforöra sig i huset samt strypa Annukka och tillgripa hennes nipper och penningar ;

men bä hän sett Tant Annukka tänöa ljuset framför helgonskåpet, knäfalla på bönpallen
och korsa sig, haöe hans hjärta veknat. Hän habe tyckt, att ben korsfästes bilö blickat
så strängt och hotfullt på honom, att hän begynt öarra, tagit tili flykten och Tallit, tappat
tjärkoppen och penseln samt skynbat hem hals öfver hufvuö. „Kan ni förläta mig mitt
onba uppsåt?“, fortsatte Loggin. „]ag har i kistan öer borta i hörnet minä hopsamlabe
penningar 5 ett konvolut af papper. Dem skall ni taga och behälla. jag har inga slägtingar,
som kunbe ärfva mig. Här är nyckeln tili kistan.“ Och så lemnaöe hän åt Tant Annukka
en nyckel, hvarmeö hon öppnaöe kistan och uttog konvolutet, baö Loggin vara lugn, ty
hon förlät honom gerna. På Loggins begäran tog hon nu hans hanb och läste högt en
rysk bön. Då hon slutat, fann hon att Loggin var böb. Tant Annukka lät begrafva honom i
närheten af hennes mans graf. Men hvab skulle hon göra meb penningarne? Hon behöfbe
öem icke för egen bel. Länge betänkte hon sig ej innan hon gick tili socknens Kommu.
nalnämnösoröföranbe, öer konvolutet öppnabes och befanns innehälla 300 rubel ryska och
1500 mark finska seblar. Dessa skänkte hon, meb villkor att gifvarens namn ej finge
yppas, åt socknens fattige, seöan likväl en summa aföragits tili bekostanöe af grafvårb
at Loggin. Kommunalmannen menaöe, att öet boröe kungöras i kyrkan om Tant Annukkas
gåfva, ty öet vore väl för henne förnöjsamt, och hennes namn kunbe kanske öå komma
i tibningarna. „Nej“, svarabe Annukka. „Det är enbast fåfängt folk, som vill att öeras
välgörenhet kungöres kring verlben. jag önskar, att ingen annan än Ni skall få veta hvem
gifvaren är,“ och så gick hon sin väg, qvarlemnanöe penningarne. Nu troööe mången,
att Tant Annukka ej viöare skulle våga bo i sin gärö, öå hon erfarit be planer Loggin
hyst mot hennes lif och egenöom, och hvarom ryktet börjaöe gå i kyrkobyn, men Annukka
fortfor meb sitt ensamma lif i sitt vackra hem och många år hafva förflutit efter Loggins
ööb, utan att någon stört henne i sitt ensliga bo. Snäll och vänlig mot alla, sysslar hon
öer meb sinä blommor och sitt hem, som är ett mönster för gob oröning och omsorgsfull
skötsel. Gerna tager hon emot besök, men säilän går hon sjelf utom sin gårö och sin
träögårö. Då öet genom lag blef tillåtet för grekiskryske trosbekännare att utträba ur ben
grekiska kyrkan, och flere i Finlanö bosatte ryssar begagnaöe sig öeraf, antogo många att Tant
Annukka skulle blifva lutheran, men hon menaöe, att hon ej ville öfvergifva sinä förälbrars
troslära: i ben var hon fööö, i ben skulle hon öö! Säban är sagan om ryska Tant Annukka.



Lippan.

filippa var enoa barn tili en förmögen köpman vib namn Bollman, bosatt ien af
Osterbottens kuststäöer. Då hon fyllt tretton år, blef hon af sinä förälörar sänö
tili Helsingfors för att unöer några år besöka fruntimmersskolan och inqvartera-
öes hos en aflägsen slägting tili moöern, gamla mamsell Sara Potting. 1 hemmet

benämnöes Filippa vanligen förkortningsvis Lippa eller Lippan. Hon haöe naturliga, ljusa
lockar, en grann hy och regelbunöna ansigtsörag. Tant Potting fick henne äfven intagen i skolan.

Den tiöen fanns på trottoaren utanför Nylanös Aktiebanks nuvaranöe stenhus vib
salutorget i hufvuöstaöen en raö meö månglarestånb, hvari sålbes äfven frukter och
belikatesser. Ett af bessa stånb tilthörbe en enkä, vanligen kallab Torgsanna. Ofta stob
hon sjelf i stånbet, biträbb af sin sextonårige son Herman, men stunbom sköttes hanbeln
af ben senare allena. Gossen, som efter sin mober benämnbes Torgherman, var tili sin
ålber ovanligt lång och axelbreb, habe ett vackert, röbblommigt ansigte och stora präktiga
blå ögon, men var för öfrigt en tölp, ber han stoö i sinä långskaftabe stöflar och sin
korta gråa vabmalströja meö svart runb hatt pä hufvubet, och såg enfalbig ut. När Lippan
och hennes kamrater kommo från skolan, köpte be vanligen af Torgherman, bå han var
ensam i stånbet, något snask och ville alltib på skämt pruta på priset. Herman smålog
och nekabe först att sanka priserna, men gaf slutligen efter och ofta fingo flickorna ännu
något på köpet. Lippan, som först var flitig i skolan, börjabe senare försumma sinä läxor
och haöe stänbigt ben vackre Torgherman i sinä tankar. Tant Potting habe en gammal
tjenarinna Lovisa Vallus, som var mycket svag för Lippan och gick alla hennes önsknin-
gar tili mötes, ofta utan att Tant Potting fick veta öeraf. En bag sabe Lippan tili Lovisa:
„Tant går i afton på teatern. ]ag får hit en främmanbe. Du skall hafva i oröning te
meb bröö precis klockan åtta, och en flaska limonaö måste bu köpa och seban bjuba
åt ben främmanbe, när jag säger tili, men mins väl att bu ej talar ett orb berom för Tant

(

ty ben främmanbe är nog borta, när Tant kommer från Teatern!" Lovisa såg litet hapen
ut och sabe: „Hvem är ben främmanbe? Hvab heter hon"? „Hon'', skrattabe Lippan.
„Du får nog i afton veta hvem bet är." När aftonen kom, gick Lippan ut och återvänbe
efter en stunb meb Torgherman, som på hennes uppmaning tog plats i soffan. Nu bab
Lippan Lovisa hemta in teet, men bå Lovisa fick se och igenkänbe ben främmanbe, ut-
ropabe hon förskräckt: »Torgherman". „]a bet är just han och ingen annan, bjub nu
te åt honom!" menabe Lippan. Lovisa åtlybbe, litet tvehågsen, Lippans begäran och gick
seban ut. Herman brack sin kopp te och unbfägnabes öerpå af Lippan meb limonab.
Något samtal kom just ej tili stånb mellan be båba. Herman blott smålog och såg likasom
Lippan nöjö ut. När nu traktamenterne tagit slut, sabe Herman: „Nu måste jag gå hem
tili Mamma. Hon är väl orolig, bå hon ej vet hvar jag är." „Åh! bu har väl ingen
bråbska, när salustånbet är fastläst", menabe Lippan, men Herman steg upp och räckte
hanben tili afskeb. Innan han gick, tog Lippan honom om haisen och kyste honom på
munnen. Herman såg bara burn ut, slickabe sig om läpparne, bugabe sig och gick bort,
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men Lippan kastabe sig neö pä soffan och brast i en häftig gråt, så att öet hörbes tili
köket, och Lovisa kom in. »Hvarför gråter Mamsellen?" saöe hon. „Jag har så leösamt
efter Herman", svarabe Lippan, men nu skrattabe Lovisa: „Han kan ju komma en annan
gång och trösta Mamsell." Slutligen torkabe Lippan sinä tårar och begvnte läsa sin läxa,
men ben ville ej gå i hennes hufvuö. Bäst bet var, kom Tant Potting hem, och nu
gällbe bet att hålla gob min, och ben trogna Lovisa knystabe ej ett orb om saken för sin
matmober, men när Herman kom hem tili sin mober, frågabe benna, som var en sträng
och bestämb qvinna; „Hvar har bu värit så länge ute„? Herman ville först ej ut meb
sanningen, men tvenne bastanta örfilar af mobrens hanb på hans röba kinber förmäbbe
honom tili bekännelse. Kyssen, som hän fick af Lippan, förteg hän likväl, försigtigtvis.
Följanbe morgon inträbbe Torgsanna hos Mamsell Potting och ville tala vib henne. »Hvab
är ert ärenbe," sabe Mamsell Potting? »]o“, svarabe Sanna, »jag skulle fråga om Mamsell
vet hvab som sker i ert hus, när Ni är borta från hemmet?" och nu blef bet ransakning
om gårbagens hänbelse, Lovisa och Lippan fingo sig en grunblig tillrättavisning, men Lippan
förklarabe helt resolut att hon var kär i Torgherman och skulle gifta sig meb honom, när
be blefve fullvuxne, om hän blott ville hafva henne, och så gick hon in i sin kammare.
Tant Potting var nu tveksam, huruviba hon skulle unberrätta Lippans mober om hvab
som passerat, men bå skolterminen nalkabes sitt slut, afstob hon berifrän och beslöt att
häbanefter nogare öfvervaka sin skybbslings förehafvanben. Kort berpå, när Lippan en bag
gick hem från skolan, såg hon att Torgherman ej mera fanns i stånbet, utan en flicka,
som ber skötte om hanbeln. Lippan försökte nu genom Lovisa få veta om Herman var
hos sin mober eller hvart hän tagit vägen, men Lovisa kunbe efter gjorba förfrågningar
enbast upplysa om att Herman rest bort från Helsingfors. Nu gick bet allbeles på tok
meb Lippans stubier, och när hon vib terminens slut reste hem, mebförbe hon ett så
båligt betyg, att förälbrarne läto skilja henne från skolan och beslöto att anskaffa en
guvernant, unber. hvars lebning hon skulle stubera i hemmet.

Lippan fick nu en sträng, tysk guvernant och glömbe småningom bort sin Helsingfors-
vistelse. Ett par gånger skref hon bock tili en af sinä forbna skolkamrater för att få höra
något om Torghermans öbe, men hans mober lämnabe inga upplysningar berom, och ingen
annan visste hvart hän begifvit sig. Lippan fick sälebes ej veta annat än att hän lämnat
Helsingfors, och slutligen förlorabe hon intresset för honom. Åren gingo och hon växte
upp samt blef föremål för mycken uppmärksamhet af hemstabens ungherrar, blanb bem
en köpman Klas Tunbeberg, som nyligen öppnat egen affär. Länge bröjbe bet ej innan
man blanb trolofvabe i stabens tibning läste: »Klas Tunbeberg och Filippa Bollman,"
och snart stob beras brötlop meb pomp och ståt. I betta äktenskap föbbes ett är berefter
en son, som fick namnet Fritz. När hän genomgått skolan i sin föbelsestab, for hän in
tili Helsingfors, tog stubentexamen och egnabe sig berefter ät juribiska stubier. Seban
hän lemnat universitetet och nägon tib tjenstgjort vib Hofrätten, följbe hän på ting och
blef räbman i en af Nylanbs minbre stäber. Fritz, som habe ett förbelaktigt utseenbe,
blef snart bamernas pä orten gunstling, och en vacker bag skref hän hem tili sin mober,
som numera var enkä, att hän trolofvat sig meb köpmannen Banbroos’, innehafvare af
firman H. Banbroos et Comp., botter Tullia Banbroos och att beras bröllop skulle stä
efter nägra mänaber, bä Fritz äfven hoppabes få se sin kära mober på hennes sons
högtibsbag. Enkefru Filippa Tunbeberg, som hennes rätta namn ju var, börjabe nu rusta
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sig i orbning tili bröllopsresan och infann sig ben utsatta öagen reöan på morgonen 1
brubens hem samt emottogs ber tili en början af sin son Fritz och ben unga bruben,
som presenterabes af sin fästman för hans mober. Brubens faber, som var enkling, visabe
sig ännu ej, emeban hän gått neb i sin affärslokal. Efter en stunb inträbbe emellertib
i rummet en mebelålbers högväxt man, bå Fritz ät sin mober sabe; „Här kommer min
blifvanbe svärfaber.“ Denne räckte nu hanhen åt Filippa, men hvarbera kunbe tili en
början ej yttra ett orb, ty be habe igenkänt huaranbra: Torgherman och Lippan. Snart
föll bock Filippa i en häftig hysterisk gråt och blef af sin son och hans brub bortförb
samt lagb på en soffa i ett angränsanbe rum. Der grät hon länge och bittert, likasom
forbom i Tant Pottings kammare, men Fritz och hans brub kunbe ej fatta orsaken tili
Filippas upprörba tillstånb. Senare lugnabe hon sig bock, och be ungas bröllop försiggick
i gob orbning, utan nägra vibare störingar.

Några mänaber efteråt sammanvigbes i ben Osterbottniska kuststaben köpmannen
Herman Banbroos och Enkefru Filippa Tunbeberg. Bröllopet skebbe i ali stillhet, såsom
bet anstär älbre personer och särskilbt såbana, som efter många motigheter af öbet och
flerårig väntan återfinna hvaranbra och återupplifva sin ungbomskärlek. Blanb gästerne
voro Sara Potting och Lovisa Vallus, hvilka på brubparets bekostnab företogo ben långa
resan från Helsingfors, oaktabt sin höga ålber.



Likkiststenen.

f en af Nylanbs skärgärbssocknar ligger pä en halfö en herrgårb, hvarifrån tili gårbens
sjötorp leber en körväg genom skogen. Denna väg löper ett stycke närmare sjö-
stranben genom en bälb, som på begge sibor omgifves af höga trän, i följö hvaraf
halfskymning nästan alltib herrskar berstäbes. Inne i bälben och mibt pä vägen

finnes en sten, som har utseenbe af en likkista och äfven allmänt benämnes likkiststenen.
Sägnen blanb allmogen förmäler att bet spökar på betta ställe, men en gammal enkä, som
bobbe i trakten, var af en annan tanke. „Jag har otaliga gänger båbe bag och natt
vanbrat benna väg, men albrig sett något spöke. Om hösten, bå marken ännu är bar,
men haren hvit, har väl en hvit skepnab nägon gång kunnat visa sig vib stenen, men helt
säkert har bet värit något af bessa bjur, som gerna uppehälla sig i ben fuktiga bälben.
ber gräset vanligen växer frobigt och tätt. Jag tror ej pä spöken, jag“. Sä plägabe enkan,
kallab Fiskarlena, yttra sig för bem, som väckte samtal i betta ämne. Samma åsigt habe
äfven granngårbens bävaranbe breng Frans. Hän habe först satt tro tili spökhistorien,
intill bess hän en mörk höstafton kömmit ensam gåenbe längs vägen i bälben, bå hän
plötsligt hört ett tassanbe, likasom om något bjur nalkabes, och genast berpä erfarit att
ett såbant, som värit mycket lurfvigt och stort, på två fötter ställt sig upp framför honom
meb framfötterna stöbba mot hans axlar. Frans, som i sin första häpnab trobbe att ben
onbe sjelf infunnit sig, habe bervib ropat; „Om bu är bjefvulen, så jemka big genast hem
tillbaka tili helvetet och ofreba icke mig, som intet har meb big att skaffa!" Djuret habe
bå aflägsnat sig och begynt skälla som en hunb, och på skallet habe Frans igenkänt ben
stora Newfunblanbshunben från herrgärben. Om ben egenbomliga stenen och bess egen-
skaper voro sålebes äsigterne i bygben olika. I yttre skären på en holme bobbe gamle
fiskaren Jonas, vanligen benämnb Skutjonas, alltseban hän vib yngre är haft egen skuta
eller jakt, hvarmeb hän plägabe göra resor tili Reval, Petersburg, Stockholm och anbra
orter. Seban hans hustru för längre tib tillbaka bött och hans enbe son kort berpå
brunknat, var Jonas ensam åbo på holmen, ber ingen störbe honom, som var stark och
stor tili växten och habe en ypperlig lobbössa, hvilken värit mången säls bane. Skutjonas
ansågs i sin koja ega penningar, och rykte gick att hän förtjenat bem genom att icke
alltib så noga skilja mellan mitt och bitt. Så skulle i hans ungbom en gång en galeas,
lastab meb ryska mjölmattor, stranbat utanför holmen och besättningen brunknat, men en
stor bel af lasten blifvit af Jonas unbanskaffab och bolb i klyftorna på holmen, hvarifrån
hän sebermera bortforslat och föryttrat sitt byte. Vibare sabes att Skutjonas unber Krim-
krigets tiber värit lots ät fienben och provianterat hans fartyg. För öfrigt habe Jonas ej
gjort någon menniska för när, men tvärtom en gång, bå i socknen skett insamling för en
folkskola, habe hän infunnit sig hos ben, som lebbe företaget, och bertill skänkt 100 mark.
Dä Skutjonas någon gång från sin holme begaf sig uppät socknen, förbe hans väg honom
vanligen förbi likkiststenen. Tibigt en sommarmorgon gick Fiskarlena ut från sin stuga i
afsigt att besöka herrgärben och vanbrabe längs vägen, som bit leber från sjötorpet. Då
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hon nalkabes stenen, säg hon eii mansperson ligga böb tvärs öfver vägen och bå hon
närmare unbersökte förhållanbet, igenkänbe hon i ben böbe Skutjonas, pä hvars kropp ej
svntes nägot vibare tecken tili yttre vålb, än ett blobsär i pannan. Intet af hans mebhafba
tillhörigheter var borta, och bet tycktes sålebes som om ]onas skulle af våba fallit emot
stenen och bervib stött sig tili böbs, hvilket äfven sebermera bekräftabes vib ben läkare-
besiktning af hans lik, som genom kronobetjeningens försorg i bylika fall plägar ega rum.
Sä bog Skutjonas ensam på skogsvägen, likasom hän större belen af sitt lif habe lefvat
ensam på sin skärgärbsholme; och hans qvarlätenskap, som sålbes ä auktion och blott
betaltes meb några hunbra mark, tillföll en aflägsen slägting tili ben böbe. Men hvab
Fiskarlena och hennes meningsfränbe Frans berefter hyste för tankar om likkiststenen och
bet spökeri, som en bel af allmogen trobbe ber bebrifvas, berom förmäler icke benna
berättelse.



Trollholms Johanna
II on var öen raskaste tösen i hela skärgarben, läng och axelbreö som en kari

WejMts f 1 ooh meö ett tjockt mörkbrunt hår, som skulle nätt hälarne, om hon ej
, stunbom klippt bet kortare. Ensam skötte hon skötbåten unber seglats,

Unär bet behöfbes, och vib notbrägten vinbabe hon gängspelet meb fötterna,
rneban hänberna flitigt hanbskabes meb stickstrumpan. Ej unber sälebes

att skärgärbspojkarne ifrigt täflabe meb hvaranbra om hennes ynnest, hvilken bock ej var
lätt att ernå, ty Johanna, som nog gerna vib bansgillen i socknen tog sig en svängom
meb karlfolket, plägabe, när någon ryckte fram meb sitt frieri, säga: „Lät bli tocke ber
prat. Jag är ej som anbra flickor, jag. Du ser ju att jag är mera kari än qvinna“. Och
nu habe Johanna reban fyllt sitt tjugufemte är. Hennes båba förälbrar, Matts och Ulrika,
lefbe ännu och voro fiskarefolk. Det tycktes sålunba som Johanna ernabe sluta sinä
bagar säsom gammal piga, och mer än en gäng habe hon för sinä förälbrar uttalat sin
afsigt vara att resa in tili Helsingfors för att taga ärstjenst, men besse, som behöfbe hennes
biträbe vib fisket, habe menat att bet vore bäst om hon stannabe i hemmet sä länge far
och mor lefbe. En gäng habe Tattarnena, zigenerskan frän kyrkbyn, besökt holmen och
bä äfven betraktat linjerna i Johannas venstra hanb för att kunna förutspä hennes framtiba
öben, hvarvib Nenä kömmit tili ben slutsats att Johanna skulle fa tili friare en grannt
kläbb man, som skulle komma långt ifrän; men Johanna habe blott skrattgt åt benna späbom.

Det var på värvintern en sönbag är 1854, och hos fiskarefolket pä Trollholmen habe
församlats be fleste af åboerne på be närbelägne holmarne för att invänta mor Ulrikas
äterkomst frän kyrkan och fä höra hvab nytt ber kunbe försports. Nu habe reban hennes
röbranbiga sönbagskjortel en gob stunb synts flabbra i fjerran pä isfältet och snart inträbbe
hon i stugan på holmen meb en allvarlig, nästan ängslig min. „Hur ser bu sä bebröfvaber
ut? mor! Det har väl ej hänbt bej nägot onbt på vägen“, frägabe Matts af sin gumma.

„Å nej“, menabe gumman, „men jag har en stor nyhet att förkunna“. »Nå lät oss höra
bä hvab saken gäller", sabe Matts. „Jo“, fortsatte Ulrika, „kriget, som ju seban hösten
pägått mellan Turken och Ryssen, närmar sig nu våra kuster. Erosten läste upp för
menigheten i kyrkan vär Kejsares manifest, att Engelsman och Fransman nu vilja hjelpa
Turken och förklarat Ryssen krig. På kyrkbacken omtalabes att engelska och franska
flottorna reban lupit in i ostersjön“. „Jaså“, sabe Matts, »bä hafva vi bem snart här, ty
Storfjärben härutanför är ben bästa hamn, som finska viken kan erbjuba sä välbiga fartyg,
som höra bessa flottor tili". Då berpä holmboerne aflägsnabe sig enhvar tili sitt hem,
sägo be mer än vanligt betänksamma ut, ty ingen af bem habe ännu upplefvat nägot krig
i hemknutarne och be voro ovissa om hvab framtiben nu kunbe bära i sitt sköte efter
krigets utbrott.

Några mänaber senare syntes flere Stora fienbtliga fartyg ligga för ankar ä Storfjärben,
och frän skärgårben habe alla lotsar och anbra tili lotsning använbbara manspersoner pä
kronobetjeningens tillsägelse flyttat uppåt fasta lanbet, sä att enbast qvinnor och barn voro
qvar på holmarne. I stugan pä Trollholmen sutto mor Ulrika och hennes botter meb
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allvarsam uppsyn, ty en af åboerne pä grannholmarne habe just berättat att engelsmännen
nyss besökt öem och velat köpa beras fär, men bä be fått tili svar att bet var förbjubet
att sälja nägra lifsförnöbenheter åt fienben, habe be meb vålb satt sig i besittning af fyra
utaf fåren och bortfört bem tili sinä fartyg, likväl qvarlämnanbe å borbet i egarens stuga
en runblig ersättning i engelska penningar för be bortförba bjuren. «De mä bara inte
komma hit och vilja fara af meb «Gullon", skälltackan min, ty bä fä be allt nappatag meb
mig. De anbra fären mä be gerna taga“, yttrabe Johanna; men mor Ulrika svarabe,
smäskrattanbe: «Hvab lär bu väl kunna uträtta mot stora Englanbs makt, kära Johanna? -

'

„Vi fä väl se, vi få väl se", menabe Johanna. Dagen berpå kom en stor engelsk
ängfregatt och labe sig för ankar bakom Ebesskäret utanför Trollholmen, och en stunb
senare satte en slup, bemannab meb ätta robbare och en officer, som styrbe slupen, ut
från fregatten. Slupen lanbabe vib Trollholmens brygga och besättningen steg i lanb. Meb
officeren, en ung Löjtnant, i spetsen träbbe engelsmännen in i stugan, ber mor Ulrika och
hennes botter ej utan fruktan emottogo be ankomne, af hvilka en matros, som talabe
svenska spräket och af sinä kamrater benämnbes «Tom", förklarabe att be önskabe köpa
fyra fär. «Vi äro af öfverheten förbjubna att ät Er sälja lifsförnöbenheter", svarabe mor
Ulrika. «Jag kan väl tro bet“, genmälte engelsmännen, «men vi mäste bä taga bjuren
meb vålb. Här lämna vi emellertib penningar för fären" och sä labe hän fyra engelska
punbstycken pä borbet, men Johanna steg fram, yttranbe: «Vi passa ej pä Ert mynt" och
strök meb hanhen penningarne neb från borbet pä golfvet. Engelsmännen skrattabe och
gingo meb sin Löjtnant ut från stugan, åtföljba af Johanna. Mor Ulrika följbe öem pä
trappan och blef ber stäenbe, meban Engelsmännen och Johanna försvunno i smäskogen,
hvarifrän en stunb senare hörbes ett förskräckligt snarfvel af en qvinnoröst, som skrek
och grälabe unöer uttryck, såöana som «röfvare! tjufvar! Ni få ej taga skälltackan min".
Mor Ulrika igenkänöe, småleenöe, sin mobiga öotters stämma, men Engelsmännen bryöbe
sig ej om Johannas protester, utan fasttogo och förbe tili sin slup fyra affären, beriblanb
hennes skälltacka. Johanna sökte nu meb knuffningar och slag försvara sinä fär, ehuru
förgäfves, ty Engelsmännen, hvilka meb lugn, likväl utan att pä något sätt misshanbla
Johanna, afvärjbe hennes motstänö, släppte ej sitt byte, utan labe ut från bryggan och
begynte ro tili sin fregatt. Johanna tog en ekstock och roööe efter, oaktaöt hennes mober
från trappan uppmanabe henne att vänba om. Snart försvann båbe slupen och ekstocken
bak Ebesskäret, och kort öerpä hörbes från bet ställe, ber fregatten läg, häftiga skrik och
gräl. Det lät som en fienbtlig styrka velat äntra fartyget; men slutligen blef allt tyst.
Mor Ulrika tänkte nu att Johanna sannolikt blifvit af fienben instucken i någon butka, ber
hon finge se hvarken soi eller mäne och hvarifrän hon kanske albrig mer sluppe tillbaka.
Men bä Ulrika väntat omkring en timme, hörbes först ett högt hurra från fregatten, och
en stunb öerpä syntes Johanna meb sin ekstock komma roenöe förbi uöben af skäret.
Dä hon hann litet närmare, stack ett fårhufvuö upp öfver ekstockskanten, och när Johanna
näöbe bryggan, hoppabe skälltackan, helt förnöjb, upp pä stranöen och begynte beta gräset
blanb stenarne. Nu berättabe Johanna om sin färb att hon rott fram tili fregattens
fallrepstrappa och begynt ber fastbinba ekstocken för att seöan stiga upp pä fartygets
bäck och råka öess befälhafvare. Nägra matroser habe velat hinöra henne, men Johanna
habe skrikit och väsnats tili öess samme Löjtnant, som styrt slupen, visat sig och räckt
hanhen ät henne samt hjelpt henne upp pä bäcket, ber hon bebt att fä tala meb Kaptenen,
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som just åt sin frukost, hvarför en timme gätt tili änba innan hän blef synlig. Den
svenska talanöe matrosen habe emellertib på Löjtnantens befallning hemtat en mjuk
länstol, hvari Johanna fick sitta, meban hon väntabe. Seban Kaptenen infunnit sig och
pä engelska samtalat en stunb meb Löjtnanten och ben svenskspräkige matrosen, habe
Johanna genom ben sistnämnbe låtit förstå att engelsmännen kunbe få behålla be anbra
tre fären, tnen skälltackan vore hennes käraste egenbom, och ben önskabe hon fä tillbaka,
helst tackan reban var gammal och bess kött sälebes segt att begagnas tili stek.
Kaptenen habe bå befallt att färet skulle återlämnas åt Johanna, som bock, när slupen meb
matroserne nasta gäng skulle besöka Trollholmen, borbe återgifva ett af be fyra punbstycken
ber erlagts för fären. Johanna habe seban nigit för Kaptenen och tackat Löjtnanten för
att hon återfick sitt får samt unber yttranbe att hon skulle i sinä böner bebja Gub för
ben snälla Löjtnanten, klappat honom pä axeln, tili gengälb hvarför Löjtnanten kysste henne
på pannan. När seban Johanna meb sitt räbbabe får lämnat fregatten, habe besättningen
uppstämt ljubeliga hurrarop. Johanna tillabe: »Hän var bä en riktigt söt kari, ben
Löjtnanten meb sitt ibeliga och vänliga Yes! Yes! Miss Johanna! Yes! Yes!

Några bagar efteråt kom slupen meö sin Löjtnant och öfriga besättning åter tili
Trollholmen, hvarest be åt Johanna lämnabe en half sockertopp och ett pakett kaffe meb
begäran att hon skulle åt bem koka kaffet, hvilket Johanna äfven gjorbe. Efter kaffebrick-
ningen och seban mor Ulrika lämnat åt matrosen Tom tillbaka ett punbstycke, utgöranbe
värbet för ben återställba skälltackan, framställbe Löjtnanten genom matrosen tili Johanna
en förfrågan huruviba hon vore villig att följa Löjtnanten tili Englanb, hvartill Johanna
svarabe: „Jo hvarför icke? men vi Nylanbs skärgårbsflickor pläga ej meb okänba mans-
personer ge oss ut på långresor tili främmanbe lanb, om ej någon präst först vigt
reskamraterne vib hvaranbra". »Det är också Löjtnantens mening att orbentlig vigsel
skall ske", förklarabe matrosen; men nu blanbabe sig mor Ulrika i samtalet, och menabe
att bet ej vore passligt, så länge kriget varabe, att två fientlige regenters unbersåter gifte sig
meb hvaranbra. „Nå, ja", invänbe Johanna, „men kriget kan väl ej räcka i ali evighet."
Resultatet blef att Löjtnanten och Johanna ingingo trolofning meb beslut att giftermål skulle
ske så snart freb blefve sluten. Dagen berpå hemtabe Löjtnanten åt Johanna ett exemplar
af Nya testamentet på engelska språket, och en blank gulbring, hvari hans namn „William
Yelwerston" var ingraverabt- Då fregatten samma bag skulle afsegla vesterut för att beltaga
i ett anfall på ålänbska fästningen Bomarsunb, togo be nyförlofvabe afskeb af hvaranbra
meb ett par grunbliga munkyssar, och så skilbes be åt för att albrig mera rakas, ty kort
efter fästningens intaganbe fick Johanna meb posten emottaga ett bref af följanbe lybelse:

„Miss Johanna på Trollholmen!
Jag har ben sorgliga pligten mebbela Er att Er trolofvabe Löjtnant William Yelwer-

ston i går vib vårt anfall på Bomarsunb träffabes af en rysk kanonkula och sålunba för-
loraöe lifvet. Far väl!

Tom Ellis".

Johanna habe ej grätit seban hon fyllt sitt tionbe är, men nu gret hon oafbrutet i
i fjorton bagar ä rab. Albrig blef hon gift och när hon uppnått sextio ärs ålber, afleb
hon efter en kort sjukbom. Nya testamentet och gulbringen anträffabes bå blanb hennes
qvarlåtenskap.



Fisfyaresång, Lasse och Lisa

Kom låt oss noten draga nu fort i land!
Se haita måsar jaga der bort vid Strand.
Qäddan i varpet stimmar; pass på, pass på!
potkiin som silfver glimmar; låt gå, låt gå!

Se hara flarnen dy\a i vattnet nedl
dftCärk huru hvarje k.lyk a läti rycfaes mea!
'Vassen sin vippa doppar vid vindens fläfyt.
tfföljan £nng henne hoppar så fritt och k.^ cH-

Högt upp nu vattnet stritter, när stim, en mängd,
Häftigt i vågen spritter, af noten stängd.
jlborre, mört och löja; se så, se så!
Fåror i varpet plöja; gå på, gå på!

Änderna fly i säfven med ungar små.
Under en ai står räfven och ser uppå,
T)rar sig ibland tillhafya hland strå och gräs,
Lysten att helst jå af fisfcens räs.

Uppe i luflen tärnor i flygt så gladt
Kretsa som ljusa stjärnor i vinternatt,
Ufed ifrån höjden kih a rned syn så sfcarp,
Flaxa och muntert sfyrika vårt varp.
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Kråfyor från trädens grenar sig fälla md,
cUrippa hland grus oah stenar i svarta led,
Sök_a sin lycfca frästa på eget sätt,
tNjäjda alt få tili hästa fast ett skelett.

Se huru repet spännes! jag ser, jag ser.

lACoten så tung nu fyännes, alli mer och mer.

Suulle nu linan brista, aj då, aj då
Hela vår fångst oi mistä; ej så, ej så.

Tiedän sig närmar noten; gif akl, gif akti
Qångspelet stöd med foten så jemnt i tahti
Snahbare bör man vrida handtaget om,

Så sikäli väl fram den skrida så småningom.

Lustigt det är att fisfya i sommarqväll,
Sedän om kärlefy livistä på klippans häll,
Så taga vännen lilla uti sin hand,
'Urycka en fayss så stilla på h.ind ibland.

T)erefter dansen tråda på grönan äng,

Kom låt oss derför båda nu ta’ en sväng!
Lasse och lilla Lisa, hans äärestä.
Slut är vår Hej Hoppsan sa.
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