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In (njfustoric

Gräswidja bn täg i e» af de swensta sockuarna i Abo och
Njörneborgs län. Vnn omfattade tre gansta stora gärdar: Norr-
gärd, Mellaugäid och Nedergärd.

Norrgärds Anders war den mest framstäende af bönderna
i byn, icke därför att han war den förmögnaste, Hans heminan
war till och med mindre an Mellangärden, hwars agor gränsade
därtill, och Mellangärds>hnsbonden ägde mera i bäde spaninal
och penningar, me» war en maktig ma»
pä fucknens konnnnnalstännnor och tunde föra ordet bäde kraf-
tigt och mältäntt.

„)torrgärden" och „Viellangärden", säsom ägarena af dessa
gärdar i dagligt tal kallades, konuno ej alltid wäl öfwerens hwad
allmänna angelägenheter beträffade och icke allenast i fuckenstugan,
där konmulnalstämmoriia höllos, uta» äfwen defsemellan pröf-
wade de »längen dust i orb, fä häftig, att Norrgärds »ulda uch
faktinodiga wärdinna medlande nödgades ingripa däri.

Äl ellangnrdcn war ännu en tämligen un g man, kraftfull
och ljuslett, men en och annan i bnn tukte, att han bar hufwu-
det nog högt, det kunde icke stada oi» tid och furhällanden nä-
got litet böjde de» stolta »acken. Nten Mellangärds Lars war
mi enging sadan han war och hitintils hade ingenting böjt ho-
nom. Man sade att Hans hustru icke nttrade mänga ord, dll
hennes man war närä, och ho» hade nago»ting fruktande och
sk»>U i sinä ögo».

■Kettangatben ti)kte om att bibchälla gamla tidens sedcr
och bruk, Hans fiirfäder hade warit rika och mäktiga i ärhnndra-
dc» och om han fätt litet högmod pä si» del, sä rädde ha» ej



diirför, hau hade ärft det efter farfar och faifars far. „Ett arf,
som hau gärna kunde spela bort", meuade Norrgärds Anders,
soin icke wiste hwad höginod war, fastän Hans röst ofta blef den
afgörande wid stämman och hau nyfs fätt det hedraude wärfwet
att wara församliugens kyrkmärd.

Kyrkwarden war en mau wid nägra och fyratio ar med en
talrik baruaskara umkring sig. Älste sonen Nils war par och
tjugo ar. Han war en besnuuerlig gosse, denne Nils, hau hade
warit det redan fräu spädaste barndom. Hau satt garua själf
tust, men lnssnade icke ogarna till audras samtal, icke till man-
ligt sladder, skwaller eller baktal, men till kärnfullt och förstau-
digt samtal och blotta aublickeu af eu bok kom Hans ögon att
blauka af lystuad efter iunehället dari. Han hade aldrig gatt i
nägon fkola, stackars Nils, kommunens medlemmar hade länge
fpjärnat emot en fädan, man anfäg sig icke hafwa räd att kosta
mycket pa bilduiugeus fak och fa kom det sig att kommuueu icke
äuuu hade en fast folkfkola och dlott en enda ambulatorifk, fom
-efter nägra dagar fkulle uppstallas i Gräswidja Norrgärds.

Cm hwiskade man i bnn. ett och
«nnat. Han tnkte om att kallas herre och lefde gär»a ofwer
siua tillgängar, han fatt inne i kammaren, makligt rökande fin
fnugga, när kyrkwärdcn och Ätellaugärden gingo till äkern med
lien pä arelu. Hau tykte om stora kalas och siua wisiter och
anfäg det wara en ära, om herr befalluiugsmaunen eller herr
pastorit gjorde ett befök hos honom. Men mau hwiskade om
Hans stora skulder och däliga affärer och ausäg att Nedergärds
hemmcm stod pä brauten af sitt fall. Det dugde ej att pa den
lilla jordtorfwau wara herre och sysslolös. Nedergardeu war
äuuu ogift, churn han alltid haft godt öga till kwinfulk, han
hade mänga gäuger warit trolofwad, men lika mäiiga gäuger
brutit ige», han anfägs hafwa ett ostadigt hjärta.

I kommuneu rädde denna tid stor uppstäudelse och me-
uingsolikhet, herr pastoru hade pä allwar wäkt förstag om in-
rattandet af en fast folkfkola och medlemmarua i församliugeu
hade delat sig i twä partier, „för- och motpartiet."
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Motvartiet ansäg omkastnadenm för ett dylikt företag
altfttr niycket betixigaude, man borde inroäiita gynsannnare ti-
der, frägan borde uppskjutas ätmiiistone ett tiotal af nr.

Förpartiet insäg det trängande behofwet af en stola, me-
nande att man redan altförlänge uppstjutit med inrattandet af
en sädail och att icke uppskof, nien pästyndande af frägans lös-
ning war nödwändigt.

Gräswidja Mellangärds Lars war hufwndman för ~motp-
artiet", kyrkwarden för „förpartiet", och de hade icke fett rätt
blidt pä hwarandra alt sedän sista kominnnalstamman, da de
räkät i delo och tappert munhuggits.

Frägan hade dä blifwit oafgjord och m; stämma ntlyst och
det war till deiina, fom Mellangnrds.husbcmden gjorde fä stora
förberedelfer. Han war en styf man, fom icke wille wika, och
det war icke utu n, att han bar ett afundsamt öga till knrkwarden,
hwarö andraganden alltid biföllos och gillades af pastorn och öf-
rige herremän, Lars tykte icke oin herreman, han war lika god
soin nägon af dem, mcnade han, de wille utsnga bönderna, pä-
lägga dem druga utgifter och wara deras förinyndare i allting.
De anfägo bönderna icke begripa nägot och föraktade bondeklas-
sen. „Äien med skolan stulle det icke blifwa nägonting af", för-
tlnrade Lars mcd tillförfigt.

Han anwände hela weckan pä resor. Det war nägonting
nntt att se Viellangärden, soin wanliqen wistades i hemmet,
öllpphVrligt köra fram och äter mellan manner och bekanta, men
faltN blef snart känd, han wärfwade röster emot förslaget om
skolbiiggnadcn. Han hade föresatt sig att besegra herremannen,
kyrkiuärden och deras anhang. Rasta söndag, eftcr silitad guds-
tjänst, war den afgörande timmen, det war därför hög tid att
arbeta och nata n'ärksam.

Far, skall ni icke bereda er soin Vtellangärden? frägade
Nilö, dä fnr och son en afton med yxan pä areln wandrade
heinät efter sintadt arbete i skogen.

Hwem sade dig att Älcllangärden handlar efter mitt
tycke, det är icke rent spel, sum spelas denna tid.

Men han spelar er matt far, hnr kan ni roimia?
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Rlltt Winner och oilltt gär under, Nils. Underflef är
icke i min smak, det smakar bästt.

Norrgärds Anders fpottade litet föraktligt, han hade ald«
rig tykt om krokwägar, rakt och pä sak mille han.

Dä de trädde in i stugan, höll wärdinnan pä att strnkll
gardiner till främmllnkammaren, hon stod där helt rödbrusig och
wänlig, medlln strykjärnet gled fram och tillbakll öfwer det
hwita, tyget.

Du gör sint för läraiinnan, skrattade kurkwärden, me-
dmi han frän spiselden antände pipan.

Mor hedrar lärdomen, iuföll Nils, och det tror jag ni
icke klandrar, far.

Kyrkwärden tog plats i den bekwämll gungstol, Hans älste
son egenhändigt swllrfwllt.

Man roct ju icke af hwad slag jungfru Stenwall cir,
menade wärdinnan, jag tror ingen i Gräswidja Im fett henne.

Ia ja, det är en tid af kamp och strid moni förfam-
lirinen, klagade kyrkwärden, men den amlmlatorista fkolan ha mi
genomdriftvit och därmed basta.

Den frägan rönte ringa motstand, man war tmnligen
cnig om fmäfkollln.

Men tämliaen oemg i lönefrägan. Skall det wara, fä
fkall det wara eilgäng för alla; en lärarinnas arbete är niera
märdt än en fpottstyfwer, men huru mänga första hennes möda?
Icke mänga, fäger jag. Man tror det kallet wara det lättaste,
jag haller före att fjälens arbete är ryngre än kroppens.

Och jag häller före att det icke alltid är roligt att wara
den älste i klllngan, suckade Nils. Kyrkwärden fag litet miss-
nöjd ut.

Hä hä, är det lätjan fom för sin talan? Är det
fkolbänkarnas iordningställande, fom föder suckar?

Nej far, men yngre bror fär lära sig nägot han, pa
min tid fans det ingen fkola.

Nils gick med länga steg ut frän stugan, kanske gick han
för att uppställa bänkarna i stolsalen. Hans mor fäg efter honom.
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Kare Anders dll, jag tror det war en tär, som lyste i
ögonwrän pä Nils.

Ia ja, gossen törstar cfter ljuS och lärdoin. Spride
Gud wetandets frö i wär bngb och signe han mx lilla och wär
stora stola!

Den afgörande söndagen war inne. Septembersolen sken
klart pä de nyssuppsatta yardinerna i Norrgärds främmankam-
utare, där alt war rent och putsadt till den niiaa lärarinnans
enwttagande. Har stnlle hon bo under fin tre mänaders lnnga
wistelse i Graswidja och i salen strar intill stodo bänkarna hyf,
lade och ihopslagna af Nils' arbetfamina hand.

Kyrkklockornas klang hördes ända till Graswidja och Mel-
langärdens blankinälade tarra rullade ästad, dragen af en liflig
hast, fom krämade fig frainfur kyrkiuardens stugufönster. Norr-
gards-wärdinnan hade aldrig fett Mellangards-husbonden se
högfnrdigare nt an just det ögonblick, han nickade in till henne,
dnr hon stod och blickade efter honoin genom rutan. Det stod
aldrig ratt till nied ssolfrägan i dag, det trodde wardinnan fig
se i grannens förtröstansfulla anletsdrag.

Säg dn honoin? frägade wardinnan.
Nils, soin jnst pnsatte kyrkhatten, sinälog.

Ni inenar att han tankte stora sakcr, mor?
Jag menar att han, Gnd hjälpe själeii, tänkte mer pä

sockenslännnail an pä Gnd.
De gingo »t tillsaininans. Kyrkwärden hade gätt fiirut

och Kalle, I4=äringcn, höll häftens tyglar. De ungsta barnen
följde mor till kärran och bädo henne köpa nägra storpor ifrän
bagarbodan, dc skulle under tiden lnsa sin katekes och ufwa sig
till skolan, dc lofwadc att wara riktigt flitiga och siialla och
modern lofwade en dnktig bagarstorpa at enhwar af dcni.

Sä bar det af till kyrlan, soin stod prydlig »lidt i kran-
sen af en löfrik tyrkogärd, där kors och andra minneswärdar
gliwinadc, päininnandc oin dödcn och oin ewigheten. Wid kyrk-

7JEn byhistorie.



mureit ftob en hop ltngc män famtataiibe, enhwar af dem bar
hugtibs-brägt och högtibsmin.

Det ringbe iin engang och folket strömmabe in i fyrkan,
männen togo plats till höger, kwinnorna till wänster oin hnf-
wubingängen och snart brusabe orgelns toner genom kyrkohwalf-
roen; klockareil angaf psalmtoilen, försmnlingen föll in och om
sängen icke war ftillänbabt fkön, utförb efter konstens alla regler,
sä war ben bock hugtiblig och be siesta känbe att be just nu woro
stäinba att ähöra orbet, fom ben älbrige, afhällna ki)rkoherben
snart skulle förkunna.

«yrkwärben fylbe helt anbäktigt sinä plikter, frambar M
altaret kannan meb nattwarbswinet och skalen meb bröben.
Norrgärbs-Anbers tog sig albrig sä bra ut soin i knrkan, bar
han satt ett halft hufwub högre an ben stora menigheten och
lät sinä kloka ögon meb anbakt hwila pä prebikantens roörbnabS;
wärba gestalt. Knrkwärbens hela själ lag i uttrncket af Hans
inörkgrä ögo», och ki)rkwärbskan tykte att wörbigare gubbe an
hennes Anbers ägbe knappast nägon af bygbens hnstrur. Sjalf
säg hon sä :nilb och gob ut, bär hon satt meb ben swarta
buken pa bet slättkammabe häret och luktwattenflaskan i want-
beklädba hänber. Hon lät helt wänligt ben lilla flaskan kring
föras blanb kwinnostaran och hwita näsbukar, wattnabe meb
ssastans mälluktanbe innehäll, höjbes mibt nnber prebikan till
kiuinnornas näsor.

Ofwanför altaret hängbe ben stora altartaflan, förestäl-
lanbe Kristi böpelse, litförb af en konstnär i wärt eget lanb och
nägra stätliga kristallkronor nebhängbe frän bet wackra takhwalf-
wet, I bessa kronor dlänkte jnlmurgonen hnnbratal ljus och
församlingens ögon blänkte ben inorgonen icke mncket bunklare
af ibel belätenhet och anbakt.

I bag talabe prebikanten till hjärtat gäenbe orb, och bä
man strommabe ut ur fyrkan, erfor enhwar en känsiä af till-
frebsställelse. Därute sken mibbagssolen nastan warmt, hinllen
war högblä och blott en sakta winb forbe ett och annat gulnabt
löf till marken. Kwinnorna stannabe i grupper pä kyrkogarben
unber siiligt famtal, man trässabe bekanta frän närä och fjär-
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tm, de siesta logo, mau räkte hwarandra Hallden ineb beu wail-
lina hnlsliiilgeil:

Tackar, tackar ja, hur stär det tili?
Tackar soni frägar, l)iir i»är »i själf?
Zlhja, Gud ware lof, det slarfwar af.
I dag är staiililiail om skolan, Gud beware frän störrc

iitstiilder, en stackars kwinna gär under.
Norrgärds,wärdil,liali, soin hörde det sista utropet, steg

»ii frai».
Mmi klinde kläda sig »liudre graim, mcnade l)on, sä

blefwe det ungot iifwer till stolnn.
En ung kwinna ined pärlor pä tröjan knukte föraktligt

pä »acke».
Hwem ser am jag är lärd eller olärd, »ie» alla se

min grauua truja. Hou swängdc om sä häftigt, att tröjskurten
lyftades liöcjt upp.

NyrrgiiH«»wärl>tnnan ftrök henne wänligt pä arel».
Människan ser det för ögonm är, men Gud ser till

hjärtat.
Den uuga flickau roduade litet af bb)gsel och smog uort

iblanb mäugdeil.
Mannen gingo i stora hopar under lifligt samtal till den

Närbelllgna sockenstllgnn, där ordfuraudeu, församlingens kantor,
redan satt wid det stora bordet. Man hade sällan inom koin-
munen ufwerwarit en sä talrikt besiikt stämma, Salen blef
suart äuda till trängsel f»ld. i)iitö säg ängsligt pä siu far,,
hau tytte att deuua audlick icke lofwade godt. Mellaugärds-
husdoudeu satt i hiigsätet och pöste af högmod, hau gaf knrk-
wärdeu och hnus son eu iiick, sä liteu, att den kuapt bemärktes,
det war pätaqligt, att hau ansäg sig wara den nngtigaste här
och att han iugaluuda ämuade wara en stlim ähörnre i frägan.
Klackaren tunde just icke tain dra, hau war furläge» och stam-
made stuudom.

Wi äro sainlade, lwrjade han, för att - - - - för att
öfwereuötomma om furslaget att - - - att iurätta eu fast folkskola.

Deu liuge pastorn, som wäkt förslaget, tog förjt ordet:
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Wär tid fordiar ljus och bilbniiig. Sen eder omtring,
öfweralt i Finland ifrar man för folkets frainätskridande i lär-
bom och fuiständ. Nastan hwarje swensk koinmun äger en, manga
kommuner flere fasta folkskolor, wi äga ännu ingen. Tet är
stam, det är wanära, wi maste skynda, för att icke stä ett ät-
löje för andra.

Här föll Ätellangärds-hnsbonden pastorn i talet.
Nu weta wi förwäl hwarför pastorn pälägger focknen

dylika dryga utgifter, grannsocknarna kunde skratta ät ofs och
at honom i fpetfen. 30,000 mark och han siipper ätlöjet.

lag förstär ej att en man, famäl anfedd fom Mellan-
gärds-husbonden, alls icke förstär wärdera en dulik bildnings-
anstalt. Hwarför ej unna at den uppwäxande ungdomen det
iii själf saknar, lärdom och ombömeåjörmåga? ätertog pastorn
litet hänfnllt.

Ätellangärds-Lars war en man, soin icke tälte hän, han
brusade upp i wredc.

Feg den lionde, fom löper i herrarnas spär, de gä ofta
i siingringar och krnmliiigter, Enhwar är karl för sin hatt
och bundcn har en röst med i laget.

lawäl, han har en röst, biföll ki)rkwärden, soin reste
sig upp för att tydligare göra sig hörd och hwad den rösten ande»
langar, kan han höja den tili rätt och godt, Gud ware lof för
tanke och förständ! Wi hade inga fkolor wi, och wiste ingenting
darom den tiden, men hade jag ej hustru och en hop med barn,

sä snte jag, Gnd fröjde mig, till först pä skolans bänk och hörde
pä och lärde mig om warldens gäng. Wi mäste tacka Gud för
hwad han ger och kunskap tynger ej, den dördan kan man bära
lätt och giadt. En fäwitsk kastar bort den frnkt, fom bjndes,
den kloke diter i och äter när han fär.

Men frukten skall bctalas smäningom, hwar tages det?
Mänga händer göra lätt arbete och manga wiljor

stora wärk.
Riktigt kyrkwäld, inföll pastorn med lifligt bimll, wi

mäste sträfwa framät, stillastäende blir sliitlig ätergäng, wi fä
>ej gä soin kräftan i wär tid af wärksamhet.
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2öi ha en flyttbar skola, hördes nu en röst ur inängdm,
mä barneil lära sig fin kristendom och katekesen framför alt,
det lärda passar ej för bonden. Mäntro det wäxer sturdar
inellan bladen i historien och geograsien?

Lät barnen tröska pa i nägra är och uppwäg skördensen. jag tror att ni blir nöjd ined saken, sade kiirkwärden fryntligt.
Näwäl, sknndade sig kantorn att nu infalla, wi aro

saledcs eniga om saken - - - skolan bygges, jag strirwer det i
urotokollet.

Ett antal röster höjde sig.
Nej, nej, wi bygga icke.

Det uppstod nu ett sorl, da alla talade och ingen hörde.
Tystnad, lystnad! utbrast kantorn, inen ordningen war

cngäng störd och icke latt att äterkalla. Man hörde Ivridda
yttranden oin stora fordringar och dryga ntgifter, inedan andra
äter inenade att skolan nog war dra; nien Mellangärdcn säg pä
kurkwärden mcd en blick, soni oin han welat säga: „d«gg den,
om du kan" och kyrkwärden säg styft tillbaka säsoin om han
welat säga: „jag skall dngga den."

De fnnnoö, soin yrkade pä, att frägan skulle hwila uäg-
ra är, mcn pastorit blef het, han war en ögonblickets man
och tykte ej om uppskof cllcr länga förderedelser.

Jag hade högre tankar oin församlingcn, widtog han,
dä sorlet uägorlunda lagt sig. Jag trodde eder man med hand-
lingskraft och styrka, men I ären fega stackare, som skn en ut-
gift, hwilken skulle lända er och edra, barn dlott till fromma.

Kyrkwärden wiste att del ej war rätta sattet att besegra
gcnom hän och häftighet.

Jag tror, man ropar högre än man incnctr, sade han
försökande att medla. Enhwar mä ha sin tanke, men jag tror
att mänga röster gifwas for den goda saken när man ratt de-
tänkcr sig, och oin jag känncr rätt församlingen, sä tror jag att
man morrar furst, men snart är blidkad. Litet motständ cldar,
gä blott vä godt folk, wi sämjas nog till silit, jag a»ar det.

Men Mellangärdcn säg förargad nt, han kastade sin nacke
bakät som eil eldig stridöhäst, grannens tal föll honom ej i sinaken.
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Kllnste är det klokast om wi rvsta, föreslog han ntorjlr
och spottade af idel höamob. Nils, som hittils suttit tyst, blef
röd af harm.

Att rösta är i dag kauhända icke riktigt klokt och jag är
rädd det börjar lukta briimvw altfiir starkt.

Skolpartiet skrattade. De wiste wäl att Mellaiigaideii,
under wecka» rest omfniig mcd bläiiminsflaskan för att kupa xö-
ster och att desfa stodo färdiga att gala när soin hälst, men
Lars gaf Nils ett ugonkast, fom tydligt fade: för det pratet will,
jag tukta dig engäiig, Men Nils blef icke rädd, han mötte
blicken till och med fä barstt att ki)rkwärden hwifkade.

Tet wore bäst om gosfen »iin gick hei» till mor,
ofkickligt barnfladder hör ej hit och tungans mapm far ej bru-
kas förrän stägget wäxer. Man följde Mellangärds rad och'
ftred till röstning efter alfabetifk ordning, men det war oro-
wäckande för wännerna af fkolan, ty motpartiet hade wurit till
ett ftörre antal än inan anat. Flere nej än ja ljödo genour
falcn och pastorn gick fram och äter under andlös wäntan, grä-
melfe och oro. Stulle Hans förflag gä under, skulle det han tänkt
sig ramla för ett antal själfwiske personers motständ? Stunden
blef alt mera farlig, hundra nej mot femtio ja, den stackars
pastorn fäg fina tailkars wärk förintas steg för steg. Nu fi)iite&
till och med den lugnn N'orrgards'Andels icke längre lugn, han
strök fiii öfmer fkäaget, hostade och toq med ifwer ordet:

Det är famwetsfak att ropa nej, om hjärtat fäger ja,
wi mnste minnas predikantens ord i dag: den falffe kommev
icke in i faligheten och hycklaren kan klappa pä, men warder,'
icke infläpt.

Det uppstod nu en rörelfe wid dörren och ett antal röst-
berättigade fmögu ut; man fnnde fe pä Mellangärdens fura
min att desfa woro af Hans folk, kanhända af de wärfwade.
De öfwergäfwo honom fegt och flydde just när fegern war
nastan afgjordt pä Hans fiba.

Nu hördes äter desfa ja och nej i ändlös massa, til&
stunden kom dä desfa obetudliga och korta ord med wakfamt
öga skulle hopsummeras. Ätan räknade och räknade, alt uudet

12 En byhistorie.



inöiigbenä bjupa tystnab, 800 nej och - - - « här war en säll-
sam öbets lek - - -- man räknade ännu en gäng, inen bet war
intet mifttag: 800 nej och 800 ja, bet war besn,u>erligt, för-
linbranswärbt, man habe icke mäntät benna utgäng, betta slut
på frägan.

9tttB glörnbe att Hans far bebt honom tiga, Han blos-
sabe af ifwer, han war swcttig, röb och warm.

Ett enba ja äitiin, ett enba ja och mi ha wunnit! ut-
brast han fä högt, att ljubet af Hans stännna trängbe änba ut
på gärbe,:. Lars gaf honom ögon, soin han albrig glömbe. Da
hörde man en kwinnorust nr hopen:

Äfwen jag är röstderättigab, jag ger min rost för
fkolan.

Det är lärarinnan, jungfril Lotta Stenwall, hon ager
rätt att rösta, bet är fant.

Mannen gäfwo rum och jnngfrn Lotta trabbe fram. Hon
mar en hurtig flicka, röb och ivälwäxt, meb en fläta, stor och ljus,
soin nedföll pH be» brcba rnggcn. Hennes ögon moro kloka,
lifliga och l'lä. Nils tiiftc att hon war fa stätlig jungfru och
han önfkabe att han haft mob att trncka hennes hanb och tacka
henne, ty bet war Hu» som bringat räbbning i ben sak, hwars
gcnombrifwanbe han lifligt öilskat. Att hon war fä ung habe
han ej kunnat tro, att hon war fä wackcr habe han än minbre
anat, men att hon war lärb wiste han. Hon kunbe lasa wal
i bok och tanbe wärlbshistoriens tungar, hon kunbe fkriftoa rik-
tigt wackra bref och ftrifter och wirkabe och fybbe lika bra fom
nägon fröken, Nils fuckabe och önfkabe att han haft kimfkap
fäfoin hon, han fäg på henne nastan meb beunbran och tykte
att l)on icke alls stg egenkär och höglärb ut.

Kyrlwärden hälfabe ben unga lärarinnan meb ett kraftigt
hanbflag.

Nä wälkommm, jungfru! Det war bra, m koin i rälta
ögonblicket.

Hon fkrattabc helt glabt och gubt.
Jag mille Horn hwab kommuncn tänkte i en frägn, bär
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det gälde wetenskap och lärbom, wi kwinnor wiljll lllltid gärllll
weta rnjtt.

Min foii skall äka er till bijii, därhemlna wäntar hus-
tru min och sal och kammaie stä fäidiga att emottaga er.

Dä wet jag hwem som stär framför mig, det är sjelfma
kyrkwäiden, hmars hus jag nu skall gästa.

Sa är det och därborta stär min son, hau winkade
och Nils kom frani, men säg helt tafatt och förlägen ut, hau
twnmade om fin h att och fann ej pä ett enda ord att säga
jungfru Lotta,

Det gäller flere fragor, sade kyikioärden, och jag drö-
jer kwar äimu en stuud, men Nils mä äka jungfru Lotta hem
till oss.

De unga gingo ut och Nils tog betslet, han önstade att
Polle skulle lirosta sig och dansa, när han spände honom för den
gula kärran. Nils war nog den taxi, som tnglade en yster häst,
han hade kämpät mängen gäng med Polle, men dehällit fegern.

Han bär sitt hufwud wackert, sade Lotta, da hon satte
sig i kärran bredwid Nils,

la, han är ful af undgomsmod och gör sig till för
juugfru Lotta.

Nog är det godt att äga ungomsmod, men kräma sig
är icke i miu fmak, jag minnes ej genom tillgjordhet.

Hon strattade igen, fä hela raden tänder lyste fram.
Rils sakuade ej lust, men ord och mod att swara henne, han
war ej nog bekant med jungfru Lotta för att wäga skämta, han
hade ända ifrän barndomen warit blyg och tafatt. Han mille
fäga, att hon möjligen war swär att winna, synncrligast för en
man, som icke ägde kunskap, men han sade ingenting, han bara
säg pä henne med en hastig blick. De äkte ganffa fort och sägo
redan Imit skymta mellon granarna.

Jag har aldrig förr befökt er wnefca h;, berättade nu
jungfru Lotta, den fer rätt treflig ut pä höjden där.

War h) gär an och hwar och en af gärdarna har egen
trägärdötäppa.
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Med trän, som bära fruft, och nu är det ju äppie-tiden,.
smnlog Lotta.

lawäl, det siimes sota och det finnes sura äpplen,
juitgfni Lotta har att wälja,

lag tycker ej 0111 siira äpplcn och om siira miner, all-
ling surt är obehagligi.

Han trodde att hon aldrig kunde wara siir, hon såg sä
solskensglad och treflig ut, han mille faga henne det, men fan»
ej ord och det blef alt ja osagdt.

Tror ni skolan blir besökt af manga baru ftägade
hon, när de äkte upp till byn.

Jaa tror att det blir flere an ni mäktar halla stnr
på, jungfru Lotta,

Ni hyser ringa tankar oin niin makt, jag kunde kanske
styra gosjar stora soin ni själf.

Nils blef röd Han tänkte faga att han gäriia mille lyda
henne, men det blef nu äter osagdt, ty han kunde icke wara artig
och därför kördes Polle under tiistnad fram till trappan, där den
ystra Ijästen fnistnde och höjdc bringan högt i slyn. Sä wigt
och lätt sprang jungfru Lotta iied, att Nils ej ens hann räcka
henne handcn, och pä traopan ftod märdinnan glad och fnjittlig,
lnedän bamen Hollo henne fast i kjolen, undraudc om lärarinnan
skulle lugga dem om de i morgon icke liiste bra ui mm testa»
mentet. Men i stugan stod det stora bordet färdigt dukadt,
nmiitaiidc pä märden och de unga. Gamla
wärdinnnns swnrmor, som ej ofta orkade besöka kyrkan, hade
tillicbt tjock pannkaka till den nnga lärarinnans emottagandc.
Den prndde bordet nmd och gul och doftnnde, uppstjälpt pä
en tallrik, prunkaiide med röda knuter, Gumman hade ofiuanpä
striidt sockcr och de yngsta barnens ugon smugo wnxelwis pä
jungfru Lotta och pä katan, uudcr det de hiuistade och gissade
hm stora delar farmor möjlige» stod i begrepp att gifwa hiuar
och en af dem.

Ni, lät oss höra hwad man sagt pä stämman, bad
luärdinua», när hon lade sisken upp pä fatet. Mellaugärds-hus-
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.bohben åfte nyss förbi, meit säg ej upp till föiistret och tyktes
ackiirat se ut soin Prisse, när Han fätt en spark för nägot ofog.

Han har fätt en spark af jungftu Lotta, fabe Nils
och skrattabe, ben tror jag att han albrig glönuner.

Och han ger ben nog igen engäng, menade wärbinnan.
Wäl att jag ej är en stackare, föll jungfru Lotta in

pa stäint, jag fätter harbt mot harbt, wi fä wäl se hwad han
kan winna.

Hall winner ingenting, bet är jn wi soin rommit, ut-
Jbrast kyrkroärben, sum just träbbe in rneb anletsdrag, soin skeno
af belätenhet, efter mänga striber fä wi änbtligen en skola.

Wi fä en fkola! ropabe be sinä och sprungo fulla af
förnujfainhet kring stugugolfwet.

Wärbinnan Oville läta älsta bottcrn Nika passa upp juug-
fru Sotta och stäba hennes kainniare, men Lotta förklarabe fig
icke wara lingon fruken, hon mille fjälf bäbba och stäba, hon
war helt enkelt en torparbotter, soin gätt genon: en folkskola i
stabcn, hon habe albrig munat gä ifrän sitt stänb.

Tet är icke bra, sabc hon till wärbinnan, att folket
tror follskolan fostra upp herrar och frökiiar. Lärbomen gör en
icke för gob för arbete, i anbra lanb t. ex. i Schweitz besitta
bönberna stor lärdoni och wilja bock icke wara annat än bönber,
hwart och ett stänb behöfwer bilbning och ljus.

Wärbinnan tukte oin betta swar och uin ben uiiga ftickan.
Hon bjöb ofta Lotta in till bein pä mat och kaffe, fastän hoit
skulle halla egen kost och Lotta reille gärna hjälpa till i tmset,
bä hon habe lebigt ifrän stolan. De yngsta barnen tukte uiycket
,om, bä Lotta lekte incb de:n, meban niobern habe göroniäl, be
tykte att ben nya reännen rear sä glab och snäll, hon uppfann
fä beunbraiiswärbt förträffliga och rnuiitra lekar, be kunbe skratta
sig till böbs, bä jnngfru Sotta läste sagor för bem ur ben
granna boken, soin hon hade i st» kista, lungfru Lotta war
just ben, soin alla kunbe halla af.
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I skollln war det rittigt lärorikt att hilla henne. Hoi!
talade st högt och tydligt och sä eukelt, att det nvittfta darn gan-
ska wäl förftob de larbomar hon gaf. Själfwa Nils, soin en-
gäng stod wid börreit fiir att lyftna, b(ef furwänad och det kom
mängen gaiig för ijoiiom att det raavit härligt, om'han haft en
stola att besöka, dä han war wid Kalles eller suster Rikas är.
Hall war för gannnal »n att sitta dar ya bänken bland de fuiä,
men han habe lust att bedja jungftu Lotta lata honom siöjda
i de„ stora falen medan hon höll pä att lära, han sk»lle da fa

'höni och bcwara h mad ho» sade. Nils röjde märkbar fallenhet
for flöjd, han hade skaffat sig en fwarfstol och stod jämt wid
dc», dä han ej hade arbete för gärdens räkning inoin ellei utom
hus, Han war en flitig gosfe, nykter och ordentlig, men det
war icke nndcrligt mcd sadan far och mor. Han hade m>,cket
swärt att inför Lotta komina fram med sin begäran och sä kom
det slutligen sä bcikwändt, tnkte han, han riktigt blugdes öfwer
att ej kumia siassa orden bättre, men den unga lararinnan säg
helt gladt pä honom.

Längtar Nils att weta mera än ni wet, wi kunde läsanägoii ledig stuud tillfammanö.
Han kände hjärtat pickll furtare af idel glädje.

Äcen jungftu Lotta, jag är nuMt olärd, jag wet in-
genting, alls ingenting förnt.

3ag wet just icke häller altför mycket. Wi kunna läsa
ur historieu hwarje kwäll en timme och hela söndagskwällensen - - - - jag tror att wi dä skrifwa hwad wi under weckail
tänkt och gjort, det blir ju roligt eller hur?

Nils tnkte att det war sä roligt att han icke ens fann
ord att tacka hem»e.

Jag sknfwer bäde dumt och orätt, sade han med
simkta llgon.

Men det blir in endast jag soin ser det, Nils knn se-
dan bränita upp det ani ui will.

Han tänkte äter tacka, men funderade sä läuge att det
dlef för sent för denna gang, Han tnkte att han ej war wärd
sä mycken godhet och det gräntde honom att han war sä tafatt.

2
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Manne icke jnngfru Lotta strattade iitout sig at en dylik ta-
fatthet?

Nedergärds-husbonden war en annan karl, han war ej
blng och duni som Nils. Han gick hwar dag pä herrenmnna-
sätt oclj prVnenerade med kapp i handen unoer jungfni Lottas»
fönster och Ijälfabe ibland da han säg henne gcnom riitan. Han
bar sa fina klaber, glänsande och nya stöflar att det war tyd-
ligt att han tänktc iimjoiiting, och att den unga lararinnan war
e» dd af bciiiia tanke.

Nils knnbe icke wara riftigt nöjb, han ti>kte ej att jungfru
Lotta lwrde sn wid fönstret i fin kaiiiinare, det trängde kalla
wiudar genoui riitan, hon borde draga sig till andra luiiggen
där det wäl war iniirkare, inen lugnare. Han hade aldrig sorran
nu sctt hwilkcn narr Hans granne war, han war ej herre, inen

ej häller bniibe, han war ett oting, halften ett och halftcn annat.
tzwad belydde de kriiinlnigtcr, som hau ajorde, äinnade han fria
lill den nnga jiingfrun?

Nils, soin hittils sofwit soin en stock, begynte nu fä un-
derliga dröinniar, han at ej iner sa fristt soin förr och rnodern
menade att hau kanhända läste altför »ilicket. Han tykte om
septcnioercioällarna, de iooro nu Hans sol, Hans lif. Da kl.
slagit 7 och arbetet war slut därnte fick han träda in i jnngfru
Lottas kammare, der hon och boken iväntade, inen pä det folket
icfe skulle prata, satt ganila mor och spann därinne. De hade
redan Hällit pä en tid pä detta sätt.

Det surrar och den gainla hör för öfrigt ieke riftigt
l>ra, berättade en afton Nils.

Nils nienar att mi knnde prata och ej alltid läfa, sade
Lotta nnder det hon slog siii bok igen.

Nej, jungfni Lotta wet att jag är lika trög att tala
som att läfa.

lag wet att Nils är trögare att tala än att läfa, ui
lär er fort och knnde läfa mycket. Han hade ofta tänkt därpä,
lmns häg och längtan hade alltid stätt till lwken. Han säg på
Lotta, säg den tunga ljnsa flätan liggandc pä hcnncZ arel, säg
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att hennes kinder uwro rödare ä» roanligt och han tutre att
ho» war för wacker uch för god för deuna jord.

Ha» hade blifwit litet mobiöarc dag för dag.
Ed; tucker jungfru Lotta att det klinde dlifwa nägot

af mig?
Vlifwa nagot af en karlakarl, soin är fä bra som nå-

floit annan? Älils är passlig pä den plats m innchar, enhwar
kan sainla wctande oin nian har häg därtill, men t, ex. femina-
riet, det tijcfcs wara ftist för Nils.

Ifrän den kwällen tänktc han pä rätta fättet att fä far
och nior licwekta, ti) till fenunarium niäste han, det stod ej mcr
att nndra.

£et war i mcdlct af Nowenwcr, den fista mänaden ftolan
kwarstod i Norrgärds, jungfru Lottaa wärkfainhet flyttadcS där-
efter till andra fidan af focfneii, längt ifrän Gräswidja och
Täte' mi fä glada kwällar fkulle ätergä till det förra, dä han i
fin farö fällfkap flöjdade en fpade eller rnffa, Nils hade redan
läst ett och hiuarje, han tnnde nägot litet ur geografien och än
niera ur historien, han fkref just icke en wacker, Men gansta
läslia, stil och oin Lotta rättade inänga fkriffel i Hans nopfatfer,
fä rättade hon ej fä mycket tankegängen tuin, den war klar och
tijblia,. Ms tijfte att det war förnnverligt att tredje mänaden
af Lottas wistelfe hos dem redan ingätt, aldrig hade höstmäna-
derna liivit fä fort och han stulle fäkert tiift att lifwct inarit
Ifbiit och gladt om tele Nedergärds-hnsöonden trädt emellan
honum och Hans fröjd. Nedergärds Gustaf war det förmörkande
mulli, som stymde Hans glädje och det förgick knappast en dag,
dä icke den »nga hnsbonden ajorde sig ärcnde till Norrgärds,
ÄN bad han att fä lana ett än ett annat och siundum wille
han rädgöra med kyrkiuärden om ett och hwarje, dä jn denne
war äldre och mera förfaren i jordbrnk, men det föll sig fä
olägligt, att Nedergärden aldrig kom under den tid jungfrn Lotta
war [gafeljatt i skolan och det hände icke fällan att han träffade
och en stund samtalade med henne. Hon war wänlig emot alla
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äfroeu emot honom, och Nils trobbe till och mcd att hon gemffa
gärna samtalade med den u»ge husbonden, som kuilde skämta
och war söudagsklädd till och med pä hwardagarim. Nils tykte,
att de minuter Lotta och grannas Gustaf spräkade tillsamiuans,
aldrig wille taga fliit, haa swettades erbarmligt därunder,
stackars gosse. Han fann sjalf sällein länipliga ord att rikta
till jungfni Lotta, mm grannen förde ständigt grainia ord pi
tunga», till och mcd sä grainia, att Nils icke alltid förstod oem,
och om jungfru Lotta strattade darför att de graima orden
woro omtt aiiwällda och orätt iitjcigda, sä trodde Nils att hon
strattade därför, att de woro sä twicka och fina.

Det hade plötsligt blifwit sträag köld, det stora trästet,
som läg närä bun, war starkt tillfrusct och ett tunt siwtäcke
betäkte inarken, stulle ställa till kalas
och det war helt fakert för Lottas stull, menade Nils, Alan
stulle ordna kapplhrning pä trästet, som läg nastan spegelblankt
och lockadc ined sin jämna yta. Hwar och en, som hade en god
häst, kunde anmäla sig som deltagare i kappkörningen, de öfrige
kunde förlusta sig med att äse tästingcn. Ser bönder anmälde
snart, att de hade hastar, som stode färdiga att pröfwa fin traf-
warekonst, hwar och en af de sex trodde sig segra och bland
dem war Nils med kyrkwärdens eldiga Polle, Han kände sin
frustande wän och hoopades för Lottas stull att blifwa seger-
winnare. Hon hade nyst Hällit ratio med Nedergärds Gustaf om
att Nils stulle winna, de hade Hällit om ett litet kaffekalas och
hon war säker pä sin sak, ti) hon kände Polle, men Nedergärden
mcnadc att Mcllangärden nog komme att taga winsten med
Snöppan. Lotta war sä lifwad för saken att hon destöt gifwa
„Fanrik Stäls fägner" fom pris ät den segrande. Nils tykte
att han hällre wille dö an lämna priset ät nägon annan och han
kunde icke sofwa en bluud natten före den afgörande dagen.

Wädret war lugnt, ehuru himlen war tämligen mnTeri.
En stor människomassa samlade sig roio trnskstranden, där man
lätit uppslä bänkar för de inbjudna kwinfolken. Twä muntra
fpelmän spelade polskor pä stranden och efter kappkörningen
stulle man dansa i N'edergärds stora salen. Bäde flickor och gos-
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for wäntllde sig mycket roligt, mau stämtade och skrattade sa
högt, att det hörbcö en half werst framät wägen. luugfru
Lotta bar „Fänrik Stals fägncr" i grant band uuder annen,
hon säg sinast och nättast ut i hela staian och försanilingens
sprättaktige orgelnist förärade henne twa stora röda äpplen,
hwilla han köpt af en gmnnia, som gick nied sin korg pa annen
och sälde frukt i den stora nmnskohopen.

Nu körde de täflande frain och jungfruLottas ögon blänkte
af frujd; hon wiste nog hioem som skulle taga prifet och aldrig
hade hon sett Nils fä stätlig och fä wacker foin i dag, hon kunde
icke tciga blicken ifran Hoiioin och kanfke fäg han det, in han
fmälog, dä han fatte af i traf öfwer det hwita glittrande isfäl-
tet och mau inärkte fnart att Polle war den fräinsta af de fex,
ehuru Sno;,f,an holl fig täinligen i jäinnbredd nied fin granne.
Äskädarne knnde icke länge riktigt tydligt se de täflande, som
ilade frainnt ined windens fart, »ien Lotta wiste nog pä hwein
hon skulle halla ögonen och säg med fröjd att han ännu war
ftämst i raden; men plötsligt slog hon sig för bröstet och ett ut-
rop af försträetelse gick öfwer hennes läppar. Polle hade wändt
och fatte af mot strnnden inät stogen. Hon säg en rnan soin
tm»lade pä isen, men som äter hastigt reste sig, hon säg att
det war Nils.

Det stär ej riktigt till ined gossen, sade kyrkwärden,
soin blef dlek af harm.

Det skcdde nägot underligt, bifognde wärdinnan, Hon
hade äfwcn haft förhoupningar pä Nils och Polle. Hwad angick
det nuineia Lotta hivem foin segrade, hon säg ej längre framät,
hon säg ued pä snön wid sinä fötter. Hon hade tänkt pä denna
dag fä niycket och nu stod hon där helt forgsen och beswiken.
Skulle Nils ej blygas att nu wisa sig bland sotket? Stackars
3HIB, hon hade welat trösta honom.

Det nppstod snart ett sorl bland mängden.
Det är Mellangärden som har ivnnnit. Hej, lmrra

för Gnoppan och dess husbonde!
Vtellangärds-husbonden bar sitt hufwud högre nu än
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nngonfin, hau strök si» lilla siiablm häst pä tähden och säg stolt
och själfbeläten ut.

Ho„ är min skatt det lilla kräket, sade l)an. Man
trängde fraui för att beundra hästen, hur gannnal war Ijoii,
huru nnjcfct hadc han betalai för fin häst och huru irnjcket hafre
at ho» dagligm?

Mcn Hiedan mau beundrade dm lilla Snoppaa märkte
Lotta Nils, soin kam nied uianliga och fasta steg, Hon trodde
att han stulle hanga hufwudet och dhjgets, me» aldrig hade han
sett käckare och nianligare ut an dciina stund. Han war ej dell
soin lat en niotgäng nedslä sig, han wände sig till fadern, soin
nied niörknad uppsyn inötte Ijcmom:

Han stär i stallet wälbehällen, torpar Mickelson tog
fatt i Holloni. Ni säg wäl far, att ineden lossnade och att jag
slllngades ur släden, Enhwar har nägoil nieniiig oin det skedda
och jag har min.

la, släden war en duktig en, försäkrade Hans far, det
»läste luarit otyg nied i leten.

Ahja, jag tror att nägon krossat lneden för att wälla
mig eil dylik skani.

H mad säger Nils, föll Lotta in ined häpnad, det wore
jn ett nidingsdäd, ett straffwärdt brott.

Jag fäg engäng twä ugon, foni icke bädade inig ilägot
godt, jag kan ej glömiiia ncm.

Nn wet jag hwenl ni lnenar Nils, han luille icke bli
besegrad än engäng.

Jag hörde wäl en knakning da jag satte niig i släden,
nien gaf ej mera akt därpä ä,i pä den stöt han gjorde, da jag
körde ned pä isen.

Norrgärds Anders säg fundersani ut.
Onda inakter fpela nied, jag märker det.
Men lat oss tiga nied wär tro, bad kyrkwärdskan, ondt

tal gör illgen glad och frid och sänija aro goda tonitar. Tror ni
han kan wara nöjd, da han wann priset genoin ränker och försät?
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Alltid will ni nior att mmi skall tn la alt af houom,
utbrast Nils. lag har lust att stjuta salt i hälania pä honom
ungon stymsiingsstund.

Prat och skräfwel, sade kyrkwäidstn »lisönöjd, stedt är
stcdt och häind will jag ej höra talas oin. Är han en ffilrf,
sn fäv du därsör icre wara det, och därined basta, pojke.

Tänler juilgfru Lotta gifwa bort den granna boken,
sa lär Älellangarde,i wara den soin fnr den, sade öiedergnrde,!,
soin stoltsernde i wncker pitfs och sjillskinnZmössa.

lungfru Lotta säg jlist icke willig nt, rnen hennes ord
stod fast och hon gick liort till Älellnngnrden med den mactra
bolen. Han struk möfifan hilgre, säg nied hän pä gifwarinnan,
bläddrade i boken och brast dnrpä ut i skratt.

Hähä, jaa, tror det är en dok med granna wisor.
Sjunger icle, lilla jungfnm, hon kan halla boken själs och drilla
nr den bäst hon gittcr. Han gaf tillbaka priset, soin enhwar
ined tnctsnnihet bort eniottaga, niedan han förtroligt nöp i Lot-
tas kind.

Hon steg flcre steg tillbaka, röd af grälnelse, hon förstud
sä wäl att Mellailgärdschusboilden icke mille snieka, »ien förarga
hcnne, t>> han höll hclt wisöt i ininnct stunden, dä hon gaf
deli röst, soin wällnde Hans nederlag pä sockenstänillinl,. Jung»
frn Lottas d>)rn, lvnckra gäfwa blcf forsniädd, knappast fans
det nngonting, som lunde rctn heniie nier. Utan att bctänka siq
sprang Lotta upp pä bänken, soin stod närinnst därintill, Hon
höjde häftigt riiston:

Mellangärds-husbonden wifar tydligt att han ej för-
slär den stora skalden Runeberg och därför ger jag boken nu ät
den, soin utan lwifwel sknlle mmmit seger, oin ej en eläk tointe-
nilse bräett Hans starka fläde. som ännu i gär mar ostndd.
JiilS mä konimn frnni och taga boken, han har mer iin wäl
furtjänat den.

"Jiils steg fram med fröjdefnlla anlctsdrag, han bucknde
wisst litet tafalt, »ien säg sä lyeklig nt, att folket icke klinde
lätci bli att ropa ett hnrra för hononi. I Äiellangärdens ögon
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läste mau, ntt out ej Lotta warit Kvinna, ssulle han känt lust
att ffofa heilne.

bad jungfro Lotta taQa plats i sta-den, hau wille aka heime hem till garden, där kalaset skulle stä
och dansen börja. Simrt samlades en uiängd af gäster och mau
fringtijöD laffe, warnit och doftande, med twä„ne sorters bröb.
Sioxt därpä spelade spelmännen upv en wals och wärde»
om nied jniigfrn Lotta gladt och lifmadt.

Hon war klädd i ljusbla yllekladning nied e» spets kring
haisen och Nils tykte att ha» kmide se sig blind pä henne,.
hon ivar rosigare, gladare och nättare än nägcm af de andra
flickorna, Hon dansade som herrskapsfolk, fg lätt och wäl. Men
Nedergärden förde sig ej bra i dansen, sa herre han än wille
wara, tykte Nils, men kanske war det endast afnndsjnkan som
i kwall kom Nils att se sä mänga fel hos grannen. Etackars
Nils, det war Hans tro att Lotta hälst af alla dansade med Ne-
dergärden och han nastan swettades af ängest, ehnrn han ej dan-
sat själf ett enda steg. Han wägade ej bjuda jungfru Lotta.
upp till dans, kanhända fkulle hon ej tycka om det och därfor
dansade han icke alls. han stod mid dörren och säg pa hurn
hon blef rödare och gladare wid hwarje dans. Men dort till
honom säg hon knapt en enda gäng, hon hade tMigt glömt att
han fans där.

Äli Nils ej dansade kom byns flickor pä den tanken att
han blygdes för sitt nederlag pä isen, men andra menade att
han kanhända biöt sin fot i fallet, de kommo alla öfwerens-
däri att det war fkada att de gingo miste om en swäiig meo
Nils, ti; han war dc» som knnde dansa bäst bland bygdens alla
goösar. Man bjöd pä min och Lotta tömde glaset nnda till
sista droppen, hon war ej nägon pjäkig flieka och nu dansade
hon än engäng mcd wärden pä den glada festen.

lag wille dansa hela natten utdrast hon.
lag wille dansa hela lifwet om med jungfrn Lotta,

sade Nedergärden, soin war styf i tnngan af det mnckna vairt
han druekit.

Lotta antog att han stämtade, hon skrattade ät, sädaitt prat..
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är wincts tyrä!, tjuäboiiben tatar, jag är oiuait

wib ett fåbant och förftdr bct icfe.
—Dä är jnngfrn \iotta båbe böf btinb, jag töuftc minä

ögon snbe mcr än tnngnn.
HnsbonbcnS ögon ffmaffva om en ffalf, font bor

biirinnc.
Mähändll är jag icfe alltib ffalf, bct fnipcr engnng

och mi lnafte jag ha jnngfrn Lotta efXcr ingen. SJii har Hart
bct NU och kan beftcimma

Jnngfrn Lotta blir bct säteri icfe, mcn en annan
blir bet kanske snart.

Han säg allwarsam och helt hägtiblig nt, han tog en ring
fran ficlan och försöktc smnga ben i Lottaa hanb.

I morgon bringar jag cr flere gäfwor, sabe han och
»ickabe fiirnöjb.

Jnngfrn Lotta märkte ott bet icke mer war lek.
Nej albrig, albrig! ntbrast han och stot Hans hanb>

meb gafilian häftigt bort.
Hon fmög sig blanb be anbra fliclorna och wille glömma

hela friartalet, Mtll 9!ebcrgnrben tumbe glas pd glas, han
sökte bränka gramelsen och korgen, han rocrc nppriftigt forgfen,
ti, lian tröbbe sig es knnna glumma Lotta. Sa habe han trotr
möngen gdng furnt. me» om en tib hiill han en annan mera
kär än ben, n,eb hwilken han trolafiuat sig, Han war NU en-
gdng sädllN, han habe fatt ett wankclmobigt hjärta och bct ff iille
tonfte alitin blifwa sn.

Tali, sum sctt att 9icbcrgdrbcn och jnngfrn Lotta warit
lnbegripna i ett lifligt fnmtal, trobbc nu att alt war gjort och
att hon trott be löftnl, som han gifwit. Den staekars gossen.
iykte att bet cj war n'ärbt att lefwa Idngre och han lät sitt.
hufwud hänga neo nmt blöstet, tnngt och halft förwirrabt.

Jag trobbe att ni knnbe bansa, 3!i(ö.

Han rntte häfiigt tili, bet war jn Lottas röst.
Wild kan wäl icke bansa eftersom ni stär som fmibb-

wib dvrren hela kwällc».
Är icfe bnnscn gläbjc, jnngfrn Lotta?
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Wisst är ben gllldje, man är glnb, llä mmi är ung.
Nej icEc alltid, uiigborneii har ocf fin forg.

Hon tänkte att hau talade oin äfwentyret unbev äkilingen
och tog Hans hand.

Ctiöbig forg är iitgeii jorg, forn lat ofö banfa!
Han flog fin nrrn om hennes lif och lyfte henne ljögt.

,Han nnlle hmiifta Oort med henne laiigt, öit ingen Kmbe hinna
bent. Han tnfte att hm, aldrig burit lättare och bättre börba.
Den länget flätan fladdrade, bet war foni ora ben fnäijt fig
kring Hans hjärta för att ewigt halla honoin fdiigcu.

Nils, det war en häilig banö! Hoit fäg pä houom
gladt och mannt.

la, juugfru Lotta, jag kan aldrig glömraa den.
Han fmög frän falen och war fedan nfe fynlig bland de

nndra. När teet blifwit drucket wille Lotta hein. Hon tykte
icke oin det lif och fkräl, fora nu begynte bland en del af män-
nen. Själfwa mardens röst war högre an de andras, han hade
altför flitigt brukat rom och punfchbuteljen Kyrkwärden, fora
tönit andra toddyglafet, war heredd att taga afsked och fanuljen
ifrin Norigärds war den första, fora bröt upp frän festen, hwil-
ken fortgict hela nallen, medan Lotta sof och brämde om den
glada bagens fraä tilldragelfer.

Ändtligen hade Tali fatt fars och rao.rå bifall till planeN
att genorngä Nykarleby ferainarium och nasta war ssulle han
anhälla orn i,:tmde i lärowärket. Man trodde att Nils fkulle
Mi forn fötr, glad och frmitlig, da han gcnorndnfwit fin önjfan,
me» kyrkwarhen kunde ei längre första sin fon, fora fort-
for att sorgfet hänga hufwudet. Wardimlan dörjade begripa
ett och annat, »ien da jnngfru Lotta war hennes gnnstling lät
hon saken ha sin gang, ntan att rneddela sin man nägonting
,däroni.

Lottas wistelsetid i Gräswidja Norrgärds war nu tillända-
lnpcn, det war just kwällen före hennes afrefa. Soin lärarinna
hade hoi: haft stna forger, rnen äfwen si»a fröjder. Torgcn
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beftob bämti att Mellangarbs-husbonben, efter nägra wockors
förtopp, tagit bäda fina bani ifrän fkolan, förklaranbe att be
icke lärbe sig mmat iin olater och puts, Lärarinnan habe lätit
bcm springa od) leka en stunb mellan hwarje tunine, betta fann
Äicllaiigärben hiigst ölämpligt och när Lotta förklarabe att krop-
}K\\ forbrabe rörelse och att hälsan af träget ftittafittanbe tog
skaba, menabe Lars stormobigt att ben sakon förstod han bättre;
bani »mste twingas till stillhet i skolnn, hemma sorungo be nog
till fylles och furbe owäsen. Han pästob att skoltimmarnas an-
tai bagligen woro nltför fä, ser timmars läsning i fkolan war
för litet, hon blllbe oka bein till ätta och när Lotta försäkraoe
att faunit elewer soin liirarinna skulle lebsna och tröttna roib
sä strängt arbete, förklarabe han, att hon war ei: lät jänta,
roille lefwa lätjefnllt pä komninnens bekostnab, och sä tog han
bäba barnen hein nieb sig och Lotta gret dittra tärar ben bagen;
men kyrtmärben tröstabe Ijcime, menanbe, att bä hon wann er-
iänöta ns sä mänga, sä borbe han' icke läta trainpa sig i stoftet
af en hänibgirig man. Hon knnbe haja upp sitt hnfwub lika
stolt soin Mellangärben, t>) be funnos, hwilka tykte henne wara
lita god soni nägon annan liirarinna, kanske bättre, och sä strök
han wänligt hennes här och hon blef glab igen och gjordc ar-
betet nieb lnst och friijb.

Hon habe ock fin friljb, och ben bäri att han examens-
dagen skllrbabe beriim. Pastorn, soin ähört förhöret, tackabe i
bet tal, han bärcfter hätl, ben uttgll lärarinnan för ben osuarba
inöba; lion neblagt pii ett arbete, som, oin bet ocksä stunböm
sytttts Utan fraingäng, bock i en framtib koinine att bära frukt,
(iliibjmibc for hela församlillgen, men synnerligast för henne, soin
»tsätt fröen. Lotta war niycket trött ben bagen af oro och
bikymmer, hon war ilnnu sä nng och arbctet war siuärt, men
hon tackabe lnnerligt Gud oin kwtillen för ben hälsa och för-
mäga soin han skänkte henne.

"Dian hiili pä att släoa byggnabswirke till ben Nya stolan,
söin efler twänne är skulle trnba i wärksamhet. När nu skol-
partiot tiiob c» enba öfwerwäganbc röst fätt sin pian genom-
brlfmen, uppstod ben kinkiga twistcfrägan h war fkolan skulle
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lmggas. Mänga lifliga twistec utkämpades pä kommlinalstäm-
monia, förrän man andtligen bestöt att inköpa ett litet heinman
i »ärheten af fyrkan. Platsen war mäl roald, taik ware kyrk-
nmrdeiiS goda oiitöörne, ty han war dock hufwudet i företaget,
och gcnoin ritmngen, soin man anskaffat sig, kunde man sehune
prudlig den blifwande stolbyggnadeu ssulle stä daruppe pä kulle»,
stoltsexanbe öfwer hela näsden nied den wackra fasaden wänd>
emot stora körivägen. En stor del af niotpartiet hade reöair
blifwit ifriga för saken, glomt sitt groll einot skolai: och öfwer-
gätt pä skolwannernas fiba, ty det war jn ändä stätligt och sint
att aga ett stort wackert stolhus med weranda och
äng och potatisland.

Mi Lotta inpackat alla siim saker i den stora
satte sig aarnia Norrgärds-mor äter till spinnrocken därimie,-
sinägnolande wid hjulets ewinnerliaa surrande. Wärdinnan syss-
lade i stuaan och ganila mor tankte smätt att hon äter tillredde
pannkakor till en liten asskedsfest för Lotta, ätininstone hördes
dä och dä ett mifstänkt fräsande, säsom nar nian wänder pann-
kakor, och barnen säao sä owanliat hcinlighetssnlla och skäluista
ut. Näaon öfwcrraskning war det wisst, den flntfats gjorde
gainla mor af ett och annat.

kom för fista gängen in i Lottas kammare för att
tillfannnans med henne läfa och skrifwa. Han gick med ned-
slagna ögon och wägade blott fällan se npp, han hade nog kom-
mit pä det klara hwad 3!edergärds Gustaf deträffade, men han.
war förwissad om att Lotta icke alls tänkte pä honoin, den,
stackars enfaldiga 9iilå, som stod sä niycket under henne i lai-
doin och dildning. Det räkte mänga länga är förrän han knnde-
träda fram i jämnbredd med henne, och männe hon stulle stä
kwar och mäntä pä honom? Han wände sig bort dä han markte
att det icke stod rätt till med ögonen, det wore ändtligen stani
för en man att gräta i en ftickas närwara.

lag har tänkt att mi än engäng kilnde skrifwa wära.
tankar, 9iilS, ni har pä dessa tre mänader öfwat er ganska bra.

Cch jungfrn Lotta har ej skrattat ät mig, tack
för det!
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Hon säg minsann ej »t som om hon hade luft att ssratta.
Heixies glada uppsyn war i kwäll förmörfab, ganila mor gaf
icke att därpä, nien Nils sä inycket mera. iiotta sade ingenting,
ineii tog nr lädan pappcr, bläct och pennor, de satte sig nrib
hwar sin iinda af det hwita bordet för att tanka först och sedän
skrifwa.

Hittilä hade nlltid siirrän Nils fätt klart för sig
det ninne, som hon önstade i skrift behandla, hon hade skrifwit
raskt och fort och wäl och warit färdig minst en tinune före
NilS, soin ined denndran last de wackra tankar, hon i skriften
nedlagt. Men denna kwäll war alt sig olikt. Det war Nils,
soin först tog pennan, Nils soin skref nied sadan fart, att swet-
ten steg i pärlor pä l)anS panna och Lotta undrade inom sig
hur han sista kwällen knnde glörnina alt det tedfamma och
finna nägot amne, soin war wärdt att skrifwa om, Hon knnde
icke finna nägon fröjd att sitta lntad öfioer papperet och hon
nasta» harmades att Nils ej häller pratade, dä det war sista
aftonen de sntto där tillsammans.

Hon knnde icke fä ett ord pä papperet, ätminstone ej nä-
got, som war wärdt att kwarstä, hon strök och strök tils det
dlef idel strecl och plumpar och till flnt dlef det omöjligt att
detwinga sig, hon lntadc sin panna emot bordcts kant och kwar-
satt sä.

Det hände stnndom att hon säg förstnlet npp till Nils,
som endast skref och icke e» scknnd bemärkte hcnne, Hon wiste
i>n sä wäl att det war endast lärarinna», som han sett i henne,
och det koni en tyngd och ängslan öfwcr hennes själ, som hon
ci förr förnnminit', hon nndrade och eftertänkte hwarför hon
hittlls warit glad och fnmtlig, wärldcn war ganska mörk och
Inna., hon troddc att hon aldrig mera sknlle skratta, Till hälf-
ten hördc hon pä gamla mor, som sjöng, och tykte att dcn gamla
war föcrykt, som hade lnst att sjnnga än i lifwets höst, gunt*
mans wlfa gjordc licnnc änn» mera dystcr.

Sn tinnnc >,ade kanske gätt när N'ils war färdig med sin
iippsals. Ha» sliinadc pennan längt ifrä», strök med handen
llfwer pannan och stcg npp, Han tpktes wara rolös, nastan rädd.
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Nils har tuarit utycfet sting, sade Lotta, icle litan
hann, hon tlmde jll ej glömina att han icke pratat sista kwlllle».

Tär har jungfru Lotta mycket att sorkasta och just
ingentmg att gilla, sade Nils ineb lag, «ien hästig röst.

Hon mille taga papperet, men han sprang sörstrakt och
wille häjda henne.

Nils är rädd i bag, försökte hon att skämta. Hau
stänttade ej alls, när han till hälften nied och hälfteil moi fin
wilja räkte hcnne papperet.

Tag det jungfru Lotta, jag är radd, och det för första
gäiigeii i mitt lif.

Och han fprang ut sä häftigt, att hon icke kunde häjda
honom.

Man kan ej säga att det war en wacker stil, som jungfru
Lotta rnt med fikna blickar läste och raka woro icke häller raderna,
soin kostat Nils sä träget arbete.

„lag wet att det är galcnskap, ja bara galcuskap att säga
det. Sset war engäng en gosse, soin inan gifwit namnet Nils och
han blcf kär. Han kunde icke hjälpa det, det kom sä hastigt öfiuer
honoin soin en febersjukdoin. Han hade ingenting att hoppas,
han förstod sä wäl, att flickan icke kunde halla af en olärd och
en tafatt gosse, därfur tykte han att det ej war wärdt att
lefwa och han bad till Gud att snart sä dö, ti) frän sitt kärleks-
kinat blef han ej nänsin mer befriad. Han wille glömnia ge-
noin träget arbete. men det war icke mera rätt med Nils, hai:
hörde liiidcrliga saker, när han tröskade i logen, tykte han att
slagen ljödo Lotta, Lotta! Och sä lämuade han logen och tog
ijr.ui, men wid hwarje hugg sä ljöd det äter Lotta, och sä ka»
stade han yran bort och gick till heilunet för att se på heune,
Men det kom en dag, dä Lotta reste, och dä kiinde Nils ej
längre tiga, och få war det siut med sagan, männe Lotta skrat-
tade åt den och honom,"

Lotta blef först röd och sedän hioit, hon läste om och oin
igen de lika krokiga som kärleksfulla raderna; hon tykte att
det blef sä ljust och gladt däriune, hade gamla mor wäl täudt
en lamva till? Hon såg sig om, men där sait gamla mor och
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ijoiifi ocf) iniirftc ingentiiii], och hjulet furrabe och tråben glcb
pö nillen, mebait Lotta fatt och ffref med aitlcbtsbrag sä glabn
och sn stinanhe, ja glabcire och ntcra ffinmibe im förr.

„Cm Lotta strattabe nt fagau och at Nils? Hon fftattabe
af lycka och glftbjc. SDet war engäng en flicka, hennes namn
war Lotta, och ho» höll e» gosse för, soin hette Nils. Ha»
(jade warit gob ät henne äfwen nta» lärbom, tn Hirn war en
hurtig goöfe, käck och klok, just sadan soi» hon tänfte sig en
karlalarl, rnen Nils war ickc nöjb incb bet hau fätt, hau urille
hafwa Ijus och lärdoin och Hans flicka stob berebb att mäntä
tili Ho.ii snnilat wetanbe och kunskap, tn hon ägde ju Hans för---
lei och kärlel war bcn )01, som ltjjte henne."

Tn hon slutat skrifwa stack wärdinnan in sitt huswud.
Maten wäntar, bet är icke tib att skrifwa liiiigre, wan-

neii min.
Lotta hopwel brefwet meban lilla Diifö iiibcrättcibc att nå-

got sano pn Oorbet, >nen hon wille icke siinä hwab, knnhnnda,
kunbe Lotta gissa det? Men Lotta brnbbc sig ej oin att giösa.

Hiunr är Nils, är han i stugan?
Nej, han tnnde lyktan och gick ner titl stnllet.
lag ffref en liten saga, Rika, kanste will bu föra den

titl Nils i ftcillet?
Det gilr jag, men will juugfru Lotta sedän läsa ben

for mig?
lag hinner ej, jag reser ju i morgon.

- In, det nr sant och därfär kan jag icke wnrn nktigi
glad i lion tl.

Wärbinnan unbrnde bn "Nils en stunb bnrpn koin hwifs-
lande fnin stallet, »ien hon war klok och gissnde ntt det knnhnndn
blifwit llait emellan bem. Hon önskade att alt war gobt och
wnl, ti, Lotta hade blifwit henne för; Hon lätsnbe likwäl ej
iiiiirkn nngot och hennes mau deniärkte intet alls, fastän han
labe wärke titt att Nils war glnb som förr.

la, ja, bc migns lynne är som wäberilen, sade han,
som snindom ryöer tili, »ien itter lugnnr af.
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Gud gifwe alltid lug» och sölsten) infött här wärdin-
nan med m stalkfnll blick pä Nils och Lotta.

Tre är hade den nya skolan redan warit i wärksamhet,
-talrikt besökt af säwäl gossar soin flickor och församlinge>:s wärk-
•samina pastor wlll ben Nya skolans inspektor. Pastori!, som
inid stor tillgifwenhet ouifattade ki)rkiuärdea och Hans fainilj,
haoe utwärkat att läraren i antagits pä eadast tre är
«ch att tjänsten därefter stulle tillfalla Nila, soin med allwar och
flit pä scrninariet oinfattade silta stitbier och alltid roib sornmar-
feriernas början äterwändt med godt mod och godt oetng.

Lotta, som numera af NorrgarbS ansägs som en dotter i
l,nset, hade ofta warit inbjnden dit, smmerligast den tid, Nils
wistades i hemmet, och hon fortfor att sköta fin skola med flit
och ihärdighet. Det rädde stor saknad isunnerhet dland försam-
(iiicjcno skolwurna darn, men äfwen bland de äldre, däLotta pä
mären nppsade sin tjänst, ty frain pä sommaren stulle bröllopet
stä och Nils fick redan pä hösten efter sitt nldimilterande frän
lärowärlet deträda tjänsten i den nya folkskolan.

Nedergärds Gnstaf hade fnart glömt sin sorg och gift sig,
naara mänader efter det widtberyktade kalas, hai: Hällit för
Lotta. Man pästud att Hans ninja hustm icke tillät honom att
se sä tärligt pä bygdens flickor fom fiirr, och Hans affarer woro
im fä strala, att hcmmanet stnlle säljas följande mänad.

iliollciinjårbö Lars ioar lika stormodig som för fem är till-
baka, fpjärnade emot alt nytt och widhöll det gainla, Äiellan
honom och k>)rku'ärden luar det aldrig riktigt dra, men Älellan-
garden knnde icke fä nägon sak med Norrgärds-fainiljen, dä
denna alltid war »nld och undfallande.

Det war i Öag en riktig högtidsdass i Norrgärds. Nils
wäntades hem frän feminariet, ntlärd och mälfräjdad. Lotta
hade warit där en hel wecka för att hjälpa wärdinnan att sknra
och fäja och nn war hela familjen ifiibd färdig
att einottaga och wnlkoinna Nils, Kyrkwärden fäg icke litet
belätcn nt, där han gick af och till öfwcr stngngolfwet, blosfande
wäldiga lag ur fin pipa och wärdinnan war riktigt strälande i
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ben nya bamustskläomngen, foni Lotta sptt dt henne. De pngre
Imntcn hade nnirit upp/ Sialle och SRifa rooro till och meb uatt-
warosgängna, för llfrigt war alt säsom förr i Rorrgärds.
(Unixia uior hade blifwit nagot kiiuswagare, men spa»» äinni,
siistiin träden ej blef sä fin och järnu soin förr.

Lotta, fein är äldre än deii dag ho» wärlade saga met>
3tölB, sag glad och frnittlig ut. Hon nijtjabc mi den stora fla-
lali up;>fä!'t i mdm och uttryeket i henoes ögon hade dlifwit
sä trofast och loaniit. Hon blickade gang «ä gäng ut genom
stiiiuifmistret, det förefull heiiiie i dag swnrare än wanligt att
mara liilig. Det war nastan ett helt nr sedän hon sett Ätils,
och hrefwen knnde wäl sässa hwad han tänkte, nien icke hurn han
sig ut, War han manliqare och präktigare än förr? Han kunde
tnappast wara det, han hade alltid stjnts henne just sadan en
,»an lwr wara.

Snns big wäntan kanste lång, Lotta? skäintade kyrk-
wärden. Det gör liiigboinen gobt att pröfwaä.

Mängen bnib fär wnnta pn en fästnian, soin är trolös
och som llldrig äterkoinnier, sade idotia, jag nm prifa (s3nb att
")lU$ är trofast.

Kyttwärden Myste af delälenhet.
Gosscn niin är niera miird än gulb, han har ett hjärta

marmt och gobt.
la, ittg wil! gdra alt alt wara honoin wärdig, nior.

Hon säg i sainnia llgonblicl en tarra swänga oin i trukningen
af wägen. Det war han, lion lande hanoin niycket wäl!
Han iprang ut pä trappan, nedföl lrappan, ntät wägen för alt
först af alla hälsa hanoin. Ho» war sä röd, sä warm, sä glad
och loctlig. Fans bct wäl en fliela afunbllwärb som ho»?
Han lradde icfc alt det kunde fiunas nngon.

Lät de>» wara, sade ftjclroärben och säg leenbe pu hns-
trun, som steg upp

Mä Gud loälsigna dein! bad han andättigt, sköt weden
högre upp i spiseln och lpfte laffepannan ifräii elden. Heunes
gollses >oälta>nstdr>)ek slod rykande och färdig.
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