




M landsbygden.

Af

Dnrus Ater.

.£»clftHflfors,
libntttgfi" & Snjctori.aftiebolagctö tvijcfert,

1885.





uftljåHaren 3lnte 9Jif(aåfoit nmr i många affeeitbcu fträitgt
tablab inont focfncn. 2Jl<tn anfåg jonoin roara altför

st»f och alldeles för rnncket själfrädig. Hail hade en järuwilja,
som böjde alla och soin tiuide geuonidrifwa fiirunderliga saker.
35ct fa»s ett litet ycvtti, som n,ärderade Ijonom, soin lanfke iifwer-
drifwet bciinbmde Hans handlingskraft och Hans rättwisa, oin
ock stränga karaktär, men detta parti war sä litet, att det nastan
Hjelt och hället förswann i den stora mängden. Den stora mang-
i>en fundc, soin sagdt, icke rätt nied Ante Niklasson. „Han
■ax stor oä sig, han will göra sig till allas herre", hette det.

Han bodde i niidten af socknen, Hans rusthall lag fä närä
tyrkoln)», att inan därifrän knnde se Wallböle stora mangärds-
'byggnad. Att Wallböle war en stntlig gärd, stod ntom all fräga,
ften hade ocksä i forna dagar ngts af en adelsdarn, salig fröken
Lakehjelm; den wackra alien och de höga äppelträna buro ännn
spär af fömämhet.

fßxl war Ante Niklasson icke. Han hade gjort sä mycket
för det allmännn, att Hans egna angelägenheter blifwit nägot
«ftzr. Fastän han ej war fnnnerligt ointykt i försainlingen, sä
hwälsde man dock gäma de answarsfnllaste wärfwen pä hononi.
Det fanö glidnäs ej inänga, som studo färdiga att säsoin 3tik-
lasson isidosätta sinä enstilda angelägenheter för de allniänna.

■Jnflasson war ordförande i tunimnnalstämman och astöna-
des säsoin sadan mcd 300 niart ärligen. Han war äfwen ord-
förande i foltskoledirettionen, »ien för det beswäret uppdar han
ingenting annat iin aran af att fn bekläda en dnlif plats. Han
war ännn befflutOttl hnfwndinail för spardanten och aflönades
för d>,',> sysslan ined flällsorb och dittra anspelningar.

la, det war jnst spardanksfrägan, soin hade förskaffat ho-
noin sä wänga siender. Kommunen urille rent af ej höra talas
«»> en sparbanl.



„Wi ha icke penningnr till öfwerfliid, hette det pä kommu-
Nlllstllmmcm, sädnnt kan wara godt i m föimögiiare fursamliiig."

„Meli en liten sparpenniilg ärlige» betryggar älderdomeii,"
meilade 3iiklasson.

lefivll icke i öfwerflöd", imuimde mail wresigt.
„Ingalnnda, men hnru wore det att ruka nägra karduser

tobllt mindre ärligen och förränta de därigenoin inbespamde pen-
ningarna", sade Niklasson halft Mmtande tili gndbarne pä stäin-
mcm, men genom det skämtet fick hau mänga bland dem W
sinä fiender.

Niklasson lätsade ej märkä niisslwjet.
„i2m wära hustrur", fortfor hau, „wille försaka e» panna

taffe i weckan, sä stulle delta lämna dem en liten sparbanks-
penning."

Nugdens hustmr, soin icke befunno sig M stäniman, siogo
genom skwaller Horn Niklassons förslag, och frän den dageil
sägo de hoiwm med afwogt öga, soin mmi säger.

En dag, dä det i ett glndt sällstap blef fracza om att Säll-
stiöms Ätanda lätit sy fem nya klädningar »inder ärct, inexade
Nitlasso», att mn hon iilbcsparat twä däraf och sä hushällade
hwarje är, sä kliilde hon kanske blifwa rik pä älderdomen och
mcd glädje fä räkna de stora rälttorna i spnrbanksdoken. Dessa
ord gjorde äfwen bygdens ftickor till Hans owäimer.

Och om de ullga inäinie», som giligo till danstillställnin-
garilll i klädei af dyrt tyg, hade ha» aumärtt, att wadmals-
drägteil stulle tläda dein längt lmttre, och att en sparbanks bok i
sickan wore uyttigare än den röda siltesnäsduken. De orden
behagade alls icke bygdens manliga migdum.

Mm suarbantsfrägan hade Niklasson med herremännenö
hjälp genomdrifwit, och fastän mmi stnft sojärnat däremot, sä
insatte dock en och annan förnuftia, person större eller mindrc
summor i den nya banten. Zlitlnsson hade säledes, som redan
blef nämdt, ett litet parti för sig, som hyllade Hans nsigter och
wärderade honom.

„3tiklasson är en dnglig arbetare i församlingen; han
wärkar gc>dt för nutid och framtid", menade dc, som trodde vä,
sparbanken.
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„Niklasson är e» räf, som will lura wära peimmgar af
oss", infull en af de misstrogna, „hau spelar »og enaäng hela ban-
lvn i essua häxder, Att »edlägga peniiiiigar i banten är citt ned-
lägga deni i Niklassons gap."

Dylika ord fiillo öfwer Wallbiile husbonden sä tätt uch
t»»gt sum e» och fnsiän det grämde och särade
hononi, lätsade han icke hum dem. Hwartill tjänade det wäl
ntt spilla ord päde», soin icke kmide tvo pä redliga och goda
afsigter!

wärdimian war rata niotsatsen till sin man.

han war ordkarg, sä war hon däremot talträngd. Hon
förde roliga histurier frän b>) till dn och, om hon nägon gäng
pratade folk i lufweil pä hwaranora, sä aliimde man fnart hen-
nes stwallerattialiet för He»nes mmiterhcts fknll. Hon war en
rikligt treflig inänniska och blandade sig aldrig säsom mannen i
allmänna, ntan endnst i ensNloa angelänmheter. Att Wallbule
wärdinnan war grälaktig i hemmct, brydde wänstligheten sig icke
«in, och alt hon tjänsteflickor twä ganger ärligen angick
jn ingen, Hon war glad och Mintsain, det war nog för att
giira henne ointykt af gmnnarna.

Hnsbondefoltet pä stnlle kanske lefwat lnckligt
tillsnnnnans, oin det icke gifwits ett twisteninne i hemmet. Själfwll
l'nr»lust folt hade de upMgit wärdinnans snstersun i sitt hein,
just deinia sustelion utgjorde twisteninnet niellnn ninknrne. Gos-
sen war wacker, inen ot>)nnig och swär ntt döja. 3!är husbon-
den tuktade ho,nnn, sn fnuntallnde denna handling wärdinnans
hiigljnddn missniije. Hon, ä sin sida, stnmde botstnfligen bort
l>lirnet; det gnfs önstan af hmwm, soin hon icke sötte npp-
fnlla. gossen wäxte nup, dlef uan själfmisk och cgenkär.
Mr hnbdonden dar han i hemlighct stor icspett, nien sin moster
kunde han leda efter godtycke. i>nir Vittur, sn hette fustersonen,
>ienc»»l;ätt foltskulmi, ngnade hnn sig ät sjä,nans>)lket.

tiikK' icke niycket o»l daiisgillen eller bullmnde
uöj»,'», »icil gyiinade sä »uMt nicm stillsanmm tidsfördrif, syn-

säng, imgo orgeloist, lifwad af »it för
t>nk's(i»gmö hade stiftat e» smigfiirming, till hwil-
kcil ett tjugutal unga personer aoslutit sig. Wallböle husboil-
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den tillät deni ofta att för samofnmgania samlas i Hans stora.
sal, där han hade ett orgelhaimommn. Han tylte om dm una/
dom, som uppförde sig cmstiindigt, och stundoin tillät hau säng-
föreningsmedlemmarne att kwardröja hos honom och förnota
kwällen med stilla lekar och anständigt skamt.

Wid allhälgonatiden ar 1880 fick Wallböle wärdinnan säsom
wanligt nya tjänsteflickor. hette Sandra och inui-
gan Viina. Sandra war en medelälders kwinna, hnrtig och
trotsig, den andra war klen och liten till wärten, med ett blygt
och sant kwinligt wäsende. Minä war icke wacker i allas om-
dume, kinderna woro ej ruda, ögonen ej lifliga och stralande,
men haret war tjott och glänsande och munnen war fnlländadt
wacker, om mcm säg noga pä den. Wälwiirt war hon, oin ock
nägot kort, det tunde mnn icke neka. Men hon gick sä enkelt
klädd, ntt andra flickur detraktade henne med en förnktfull arel-
nickning. Henncs nior, en fattig torparenka nied talrik barnsknra,
nudgndes skicka en del af barnen nt i wärlden att furtjana eget,
bröd. Sä kom det sig att Minä tog tjänst pä Wallböle.

Minä cigde en wacker nltröst och mnfattnde
i hwilten hon med hnsbondens difall ingätl, med stort intresse.
Hon war ihärdig i det hon engäng Mwrjaoe, (hon war ingen
mindflöjel, som den ena dagen luände sig hit, den andra dit, och
följde icke sinä nyckers windtast). Det fans en fast wilja i
denna lilla, späda gestalt.

Som barn hade ho» ined stor försatelse och kämpailde mot
stor fattigdom genoingätt hogre folkskolan. Meo en torr brodbit
i fickan hade hon wnndmt den halfmilslänaa wägen till stolan
litan att föitröttas därwid, och när drifworna oinslutit hennes
smä ben, sn hade hon wnl nägon gang grätit af smärta, nien

nldrig ledsnat wid slolgängens beswärligheter. Sä hade hon,
siutligen erhällit ett par sinä stipendier i stolan och till sist blif-
wit dänfrän utdiinitternd som den första och lxista.

Miiill ansaa, sig dock icke för fin att taga tjänst som sim-
pel huspiga. Hennes lärarinnn hade ofta franchällit, att nrbe-
tet är en heder och att den, som sträfwar utöfwer sitt ständ, ledes
af hoamodsandan. Hon hade wäl hoit, att Wallböle wcirdiiman
nnsägs wara nog sträng mot sinä tjänsteflickor, men hon wille
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fursöka. De första weckorna af hennes tjänstetid war matmo-
der» ständigt blid som ett soisten, men smäningom öfwergick sol-
stenet till regnwäder.

Hwad som n» framkallade det hotcmde owädret war Vik-
tors hemkomst fmn en längre sjöresa. Hon tytte ntt den unae
sjiimcmncn sinäningom altför ofta samtalade med Minä.

„Mi»a Kmde halla sig till dmnnm, gamle Pär", meimde
nnirdixnan, „hon behöfde icke löpa efter fostersonen,"

Dylikt tal grämde Minä, ty det war icke sant, att hon
löpte efter Viktor, det war tanske han som tidt och ofta löpte
efter henne. Hau war lang, smärt och obeskrifligt wacker, tykte
bygdcns nnga flickor. Hans här war krusigt och Hans ugon
kunde blanka sa förunderligt och fängslande. Till en uorjan gaf
han knnppast akt pä Minä, hon war sä alldaglig tnkte han,
wcn smäningom blef han förwäimd öfwer hennes wetande. Han
tände nöje af att för henne ointala det han fett i främmanoe
land, hon förstod och lyssnade sä aärna.

Mot wären blef det stök och brädfta pa Wallböle, det
stulle blifwn läsförhör den 10 april. Nedan den tredje stickade
mau efter kocke», wadam Kwist. Det war ortens sed att halla
stätlign läsfurhörskalas, och Wallböle wärdumcm wille wisa, hwad
Hu» tmide ästadlomma i den wägcn, Hon köpte fura toppar
sockcr och ett lisvund kaffe. Det war icke uta», att husbonden
och wärdimian ilttänioade en het strid för det kalasets stull;hus-
dondcn wille ställa det billigt och enkelt, wärdinna» wille genom
ftor stät slä de kriiigboende med hävnad. Striden slutade sä,
att wärdiiman reste till stadeil och kövte det som behöfdes, wi-
»er, swäbröd och al,»at.

Mmi baknde ätstilliga dagar, brygde, kokade och stekte, sä
ntt nintänaorna spredo sig ända till tyrkobyn. Dar larnmde
nm» uch vrntade om saken. Nn singe wäl sparbanten sätta till
största delcn af ntiufterna. Nn stulle enhwar pä läsfurhuret fä
äta npv si>m cgna sparpenningar. Mnn tlandrade pä förhand
hela lillstnllningcn, men i det hela önskade alla fä wara med
um kalaset uch hwar och en hoMidcs i tnsthet att blifwa iubju-
deil till Wallböle den stara dagen.

Swärast wav det för den staclars Mum; hon knnde aldrig
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görn wärdnmcm till wiljes, alla hennes handlingar beluimdes
med bamior och missnöje. Hon gret i tysthet, den stackars flik-
kan, och om Viktor icke marit sä hjälpsam och snäll, hade hon
re»t af gätt under. Mr han hwistade tröstande ord till hmne,
sä klinde hon äter le och wara nöjd.

Helt annat war det med Sandra, soin kunde gifwa dnb-
delt igen, Om wärdinnan slungade tio härda ord till henne,
sä sick hon tjugu dylika tillbaka. En dag slutade ordmärlingen
därmed att Sandra blef uppsagd. Hon kunde flntta i maj, menade
wärdinnan, och Sandra smarade, att hon till och med inoin
morgondagen kunde skaffa sig tio lika goda wärdinnor soin Wall-
böle mor. Pä sädant sätt larmades det under stöket; blott när
husbonden trädde in, blef det tyst. Han tälte icke gräl och kif;
enhwar respekterade honom tillräckligt för att tusina, när han
wisade sig.

Minä höll mycket af husboilden, som alltid war wänlig
och öfwerseende emot heime. Han wisade dm unga flickan en
nastan faderlig wälwilja, och i Hans nänvara röjde wärdinnan
Man, huru härdt hon behandlade den stackars flickan. Men
när orden icke kunde nä husbondens eller fostersonens iiron, s«
lät hon dem hagla ned sä ymnigt, att hwarken tärar eller suk-
tar kunde hiijda dein.

„Mina war ett wäp, soin ingentinq aniiat kunde än läsa
och sjunga, som ingenting annat förstod än sagor och lärdt slad-
der, som kunde pladdra med karlar, men icke sopa ett golf or-
dcntligt."

Sädant och annat liknandc mar det tilltal, hwanned wär-
dinnan dagligm trakterade Ätina, men aldrig hade hon, med ett
genwördigt ord swarat sin matinoder. Ho» döjde tyst hufwu-
det, gret och lät larmtrumman gä, tils den tystnade af trötthet.

Ändtligen kom den stora dagen, som kostat Minä sä mänga
tärar. Den 10 april war inne. Förutom det sä tallade „läs-
laget", de angränsande byarnes inwanare, infunno sig en
mängd inbjudna gäster, stägtingar och manner frän när och fjär-
ran. Åland gästerna fans icke sä litet „herrskapsfolk" och när
prästerstapet anländt, tl. 10 pä förmiddagen, kringbjöds kaffe
med ätskilliga sorters bröd. Tcirefter höll försmnlingens pastor
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<en kort och traftig bön, hwnri försaiulingcn tiiäböjnnde deltog.
Efter slutad bön geilonigicks katekesen och fortlarades i torthet
för dcn talrita nuiiiniskoinassan, soin nastan uppfiilde hela deu
stora säle».

Uuder dm religiiisa förrättinogen upptogos wävdimmn,
tjäxsteftickorna, de legda uppasserstnrna och kocken Holt och hnllet
<if Viarlas betommer. Wid 12 tiden, efter slutad tatetesför-
llaring, serwerades en stätlig frukost. tmwe med
stlll nfwas öfwer det prydligt dukade bordet, anrättnm-
gar smnkade förlriiffligt och därför flitlgt aulitndes.

Efter friitosten widtog själfwa forhoret, da icke allenast prä-
stcrskapet uta» nfwe» taiitura och orgelinsten till de församlade
framstälde fwgor, soin mcr eller inindre rätt med tatekesexs ord
beswarades. Olkeslusa gubbar och guinmor upprepnde med
rande rost det lilla de i miiniet lyckats bibehälla. Tydligast och
bäst deswaradeS dock frägorna af Ätina, som för en stmid lyt-
tats lösslita sig ftnil kötsbestyre,!.

Viktor stud icke lnngt dnrifrän och säg beundrandc lwrt tili
Minä, Wärinen och dlyghetcn hade gjort hennes tinder rosen-
röda, och tring den lilla späda gestalten smog sig en wälsittande,
mc» enkel drägt. Pastorn log sä godt och wänligt ofwer det
förstnnd hon lade i ongen, och det intretzserade honom att en
stnnd s>,2selsälta sig cndast med henne. Ho» knnde tanka djupt,
iienna flicka, det wisade hon »n tndligt och klarl. Viktor tykte
>att en furständigare och älstligare flicka hade han aldrig sett,
Han, soin hittils i främsta nnnniet >oärderat yttre fägring, insäg
nu alt den war af ringa n>ärde jämförd, ined förständetö dur-
bara gäfioa. Den siirre förswinner uud nngdoniens sl»t, den
senare bidehäller sig lika skön ända in i älderdonien. Han tnnkte
att en sadan flicka knnde han älska warmt och innerligt.

ett-tiden klingdjöds ät de inbjndno koffe, wid twotiden
Purtwin mcd smourod. Äiellan kl. 3 och 4, efter slntad siirrätte
,ning, intog »ia» sino nloliVr mii) iniddooMordet. Santtol toin
näston icke i fröga, »ia» ät och drock under tiistnad. En och
aimon wägade tilltota sin gmnne med logmöld röst, »ien de
'«nstako lösterno dogo snart ätcr bort och inan hurde blutt tnif-
wors och gafflars rassel bland tallnkarna. Den bastonta mäl-
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tlden, bestämde af ätta rcitter, upptog mer an twä timmar, och>
när man äodtligen, delaten och öswermätt, reste sig frän bordet,,
började twällen redan inbryta.

Heltan i den stora salen war odräglig, ehuru männistö-massan betudligt fonninstats, ti) alla de, som icke särstildt woro
inbjndna till middagcn, aflägsnade sig, da man bland dem krinss-
bjudit kaffe, ost och bröd. Under kwällens lopp blef samtalet
lifligare, männen dryftade dagens frägor och wid toddyglaset
afhandlades konnnunens angelägenheter, meoan röken frän cigar-
rerna steg som liitta moln emot taket.

„Hur rik är banken?" frägade steppar Ollbärg med ett
bredt grm. Hmi hörde till sparbankens motarlietarc.

„Ett ärs arbete kan icke bäm sä rita frutter," swarade
Griiswidjll Viorrgärden, soin horde till suarbantsdirektionen och
alltid hade sträfwat för komimmens bästa, „banken harämmicke
mera mi ">,O!>U."

„Fsr den sunnnan kan Wallböl'n ställa till inänga dylika.
talas soin detta," hwiskade Gräswidja Ätellangärden tili steppar

Qch sä stmttade de bäda; ty Mellangmden war just,
lika god soin skepparm, när det gälde att motaibeta nägot nytt
och nyttigt.

„Hwar och en husbonde borde söka förmä sitt tjänstefolk
att ärligen inscitta en liten del af lunm i banken," meimde 3tik-
lasson och kliugade med Gmswidja )iongärdeil. „Om deickemc
förstä wardet däraf, sä tonnner tnnste deil dag, dä de wälsigna
oss därfiir,"

„Hwartill Mille det tjciim?" infull Ollbärg. „Io
att tjiuiaren fordrar större liin; det lilir sälcdes icke tjänaren utair
hiisl>o»de!i, soin ärligen för sinä pigor och dmngar gör ilibetal-
mngar."

„Ingnlmida, det stnlle blott wäiija tjänarm wid
het och befria fattigkassan frän att underhälla dem pä älderdo-
men, som i migdomcn slösat siim inkomster pä grnnnlnt eller
nagot nn wärre."

„Tet är icke riktigt stäldt med fattigmärdeu hos oss,"
inenade Griiswidja 3iorrgärden.

„Wi borde tanka pä ett fattighus," fureslog )tiklnsson.
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Man gaf honom en hop ilskim blickar, han stulle wäl ämm
hitta pä sädnnt for att rittigt utanim de stackars jordiimehaf-
wnrena.

„Wi ha kömmit till rcitta utan fattighus ända hittils,"
inföll Ollbnrg.

„Men är det mänstllgt att t. er. de ganiln rutehjonen föms
fvän gärd till gnrd, att mcm ofta ser pä dem medsum miner
och missuinmr dem det torftiga brödet.

„Och om en sadail rotetwinna msjukimr, hwein wärdar
henne

„Den hwars t>ir det är att hysa henne."
„M'!l UIN tide» alt h»sa hcime utgnr midt »»der sjnkdll-

»ie», sä släpas ho» hnlfoöd tili e» cm»n» gärd. Det hnr till
och »>ed hä»dt ntt ho» uppgifwit a»da» under e» dnlik resn."

fattigwnrd tan hafwa siinr »wrka sidor, me,l ko»i-
niuncil fär iöe utnrnias. Ha wi icke redan offrat nier än noz
pä säg härwid nrgt pä )!orrgär-
dcn, soin för e» tid ftdan med stor iviljekraft gcxonidrof stol-
frngnn. „Hnrtill tonimer ytterlignre bankm och annat otyg"

här fick siiklnssun ctt ögontast „det fattas blolt fattig-
Ims för att wi nm gä frän gnrd och grnnd,"

Aiklasso», s>,',m willo wara en artig wärd, tnlade ej längre
oin flittilzhxsct, men hnil hc>ppades i tysthot ntt dess inmttande
i ftaottldeil kmide gexomdrifwns. Ha» förde smittalet pä sjö-
farte», sain >»a» diswtemde till dcss gästerna dröto »pp.

(5,i stor del af de mbjudim drujde liuar pä Walll'öle öfwer
»atte», t» kalafet forlsattes följande dag. De» dagcn blef l'etyd-
ligt trcfligare för de u»aa. De hade da större frihet att stamta
och leka, sardiinia,! själf hade i dag mern ledighet att halla
sma gäster sällstap. Hustnmia talade, under det de dnicko taffe.
oin fpänad och wäfnad. Ingeil klinde nnifum fä wackra tyaer
so>» ')lon-gärdsu'ärdi!»,a>i. He>mes klädaing war
finare och wackmre ä» utländsta ti)ger, tykte man, »är inan
tiindc däroä och betraklade tyget fran alla sidov.

?m'cfter ufwergick man lill tal om tjänstefulket.
wärdiinia» dotlassadc sig iifwer sitt odxgliga tjänstcflilf. Sandra
hade hc>» uch Minä war icke niyctet bnttn'. Oräswidja
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Non-gärdswärdinimn beklagade dem, soin sä ofw niidgades oinbuta
tjänstefult; själf kwarlM hoil sinä tjänsteflickor mänga, mä»ga
är och hade sällan M att wara missnöjd med dem.

„Det är tur och ingenting annat," förklarade Wallböle
wärdinnan. Hon insäa, icke att sadan matmodern nr, sadan är
osta tjänaren, och Norrgärdswärdinnan war bäde tälig och god.
Wallböle wärdinnan utmälade Minä i inorka färger. Hon war
lat och okunniss, sprang efter Viktor, soin nog hade finare flik-
kor än Minä i tankarna. Minä war för höglärd, hon knnde
ej utföra wanliga pigsysslor, utan sntt hela sunoagstwällarna
med boken i hand. Hon läste till och ined sädant, soin Wall-
böle wärdinnan icke förstod; hon wille wara fruten.

Äi»a och Viktor auade icke att nian just un skwallrade
«m dem. De hade gätt till kalla» med watteusän för att
häuita watteu. Där lade de san ned och lyssnade en stuud till
lärkan, som slog si»a wärdrillar, uiedau hou, soin m liten swart
puukt, swäfwade högt öfwer äugeu. Det war e>: wärdag just
sä sköu dcn kan wara i suösmältuiugcn. Mellnn alarua sorlade
en liten wärbäck, ustert hoppande niellan trärötter och stenar.

Pä en gren satt en skogLdufwa och plockade sinä fjädrar.
„Ser du dufwan?" hwistade Ätina.
„lag ser dufwan i kallan."
„lag har läst o>n skogsdnfwan, riugdufwan och lurturduf»

wau, inen icke oin tälloufwau," skrattade hou och böjde sig för
att se i wattuet. Henncs egen bild log emot heuue och hon
blef röd.

„Sädnn är >nin källdufwa," sade Viktor och tog heunes
hand, „är hon icke wacker>"

Alina kraiuade eu suöbäll, soin hon kastade in i kallan,
sä att wattuet rördes och hennes spezielbild förwreds.

„Diil dufwa är ful," Mmtade hou,
„Hwarför tigaude se pä hwaraudra dag fräu dag? lag

wet att du häller af mig, kun det icke blifwa klart mellan oss?"
Viktor war lika wacker soin cgenkär, han trodde att alla

siickor tykte oin honoin, och det war i själfwa wärket sä.
„Mcm att dn är en trolös gosse", sade hon och

wände burt sitt hufwud.
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„s)i>)ktet talar icke alltid samnng, will du tro pä
Minä?"

,vo,i aiidades häftigt, hoil wllle sä gärna, ,nen stlille hoil
wägn tro pä hu»um^

„WIl du tro pä inig?" upprepade ha» uch slöt si>, cmw
«in lif.

„Mc» swik mig ickc, Viktor, swik mig icke!" bad ho»
»Da» ä»aestf»llt.

Det gict omtcing för heinie. Ho» war yr af lycka, yraf
glädjc. Hwao lärta» sjuiig furuilderliga kärleksioisor, hwnrfdr
hade ho» ej förr förstntt dem? Hwad wäre» dock war stö»!'
Det war lif och fällhet, friijd och kärlek öfwer alt. Ho» ku»de
icte la tn dli alt le, när ho» bar de» trmga wattenfä» till koket,
»ie» det blef plötsligt slut nied heimes lee»de »är wärdi»»a»
han»set hwiskade.

„Ma» borde doppa dig i watteiisä», slinka, kanske stulle
di»a galiia kärleksgriller kalliin."

De» stackars flickcm twättade kuppar och tallrikar nnder
det tärarna dropoo.de ned pä hennes kinder. Hon kunde aldrig
dlifiu,: lncklig, tnnde aldrig fä nga honom, hon tände det. sar-

motständ war den tlippa, soin reste sig emellan de unga
twä; det war e>» härd, e» farlig klippa. HnSbonden fruktade-
yo» icke sä »nycket, hau hade nlltid warit god emot henne ha»
Hull sig icke till stnndsstilnad men Hu» war jli blott e»
pel tjnnsteflicka,

Pä kiuiillen fingo de nnga tillätclse ntt leka och roa sig>.
Det blef e» fröjd utcm like. Man bildade en stor rina och
sjonn de tära gainla jnlwisorna. Viktor swängde sä ofta om
nied Minä, ntt det wiMe uooinärksmnhet. Tänk oin han inenade
allioar nied denna fticka! Eällströms Manda, soin war
i mörkcod dröstrusett och wirkade svetsar, antog att Viktor endast
slämtade nied den ringa tjänsteoigan. Hon säg da ingenting
denna Alina, hon war blek och fnl, tykte Sällströms Manda,
soin själf nnrde ett tyst hopo ntt winna den unge sjönianneir.
Hon war rit och tnnde häinta pcngar i lwet. Minä ägde ingen-
tina annat iin twä heinwäfda halfnlletlädningar, hon hade icke
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e»s en „bodköpt" tlädiung. Vtanda hade fcni bodköpta och tio
hemwiifda klädniogar.

Dä man ledsnat wid da»slekar»n widtogo de sä kollade
„sittlekarna". Man lekte: „jag gick ut pä e>l gröner ä»g" och
den leke» war sä innerligt rolig. Enhwar märkte att Viktor
»»der lwnllens lopp hade dnictit nägra glas för mycket, >»e»
uigen lntsnde »lärla det. Han blef glad och uppsluppe», till slut
riktigt själfswäldig; me» »är husbo»de» wisade sig, blef ha»
tyst och stilla.

Ingeu kunde förstä hur det gick till att Viktor blifwit
drucken; det bjöds minsann icke sä mänga glas win och todby-
glllset bjiid dcn sträilge husbondm wisst icke ät fostersonei!. San-
dra bercittade skrattande, att hau i hemlighet tagit sig till bästa.
Wärdimian hade glönit skapnycklarna pä koksbordet.

„lag gick ut pä en gron ang", dörjade Viktor med nägot
stel och stannnande tunga, „oär wille mau mig bortgifta. Med
inin wilja och med mitt ja, fick jag den jag wille ha och oct
war Minä."

Han säg pä heiine n>ed sä iimma blickar, att ftickorna fnis-
slliide och hwistande stliffade hwarcmdra i sida».

Viktor blef slutligm upumärksam därpä. At hwad och at
hwciu wägade nmn stvcttta?

I ornckct tillstäno war ha» trcflig, sä länge mau lät ho-
nom wara i fred, mm tälnmod och fördragsamhet war icke Hans
starka sida. Af en ganska obetyolig anledning tunde ha» npn-
retas till wrede.

„Törs jag fruga hwein nmn hänar och baktalar?" frägade
hai» röd af harin och förtrntelse.

„En obeständig sjöman och Hans wal", swarade Sällströms
Manda klllt.

Viktor sprang upp frän stolen.
„Om du med Hans wat nienar Ätina, sä är hon alldeles

för god att hänas och bcgabbas af eder. I ägen alla tillsani-
nians icke en hundradedel af den flickans wärde".

Det blef en uppständelse. Alina sprang grätande ut. Det
sinärtade henne att Viktor war drucken och än mer att han
talade berönnnande ord oin henne och däriaenom förrädde dems
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kcirlek. Hon blygdes och wille icke inera gä in. Viktors ring-
aktande uppföiande einot flictorna hcmnade dem obeskrifligt.

tagll ej emot tlander af en dmcken sjmnan", inenade en.
„Och erkännci oss icte ringare im en tjäustepiga", tillade

eil qärdsdotter.
„I ett hus, dcir nian mäter gästeruas wiirde, wilja wl icke

kwarstannll", förtlarade e» söiiiinersta.
„Lät oss aa", sade Sällströins Manda och rusade ut. I

dörren stotte hon pa husbondcn, som ntnn att bemär-
klls lyssnat till ordwärlingen. 3iär han stcg in i salen, smog
sig Viktor wactlande i en kuut. Mm det hjälpte icke, att han
sökte diilja sig, husdondcns skarpa öga upptätte honom gennst
Han gick ratt fram till fostersonen och säg pa honoin en stnnd
under tystnad. Viktor wille ej wisa sinä ugon, dc kunde förmda
Hans tillständ, därför böjde han hufwudet.

Husduudeu sade icke ett ord, hau tog dlott deu uuge sjö-
maunen i krageu och ledde ut houom. I kaminareu bakom stu-
gan stangde hän m de» dructne. De» wackre sjömauueus ueder-
laa framkallade ett ohäjdadt skrntt i flictskara», de hade blifwit
häinuade och täntte nnuiera icke pä att sä drädstörtadt länum
Wallbule. Aldria hade de sett ett sä prnktigt tag af husbou-
dc», de lsiiimde nasta» si» illwilja emot sparbaukeus nophofsumu
och crkäude alt ha» war e» rättwis och respektabel »m». De
siesta woro litet rädda för ho»m» och haus »>>ss sä fasta grepp
i 'Viktor stegrade de»»a käuSla. Det wore nuusa»» icke roligt,
oi» hau pä sauima sätt wille gripa i uägou af deiu, Meu hus-
do»de» war e» nrtig wärd och bad dem fortsätta lekeu. Hau
dad o»i »rsäkt oä siu fostersous wnssuar och auswarade for att
dylikt icke skulle upprepns.

dlef utom sig, dä hon hörde, att Viktor satt
u»u'stä>igd i la»i»iar>.'!!, men hon wägade ej oppna durrcn för
Iwiwm. Hon insag att allsa»»na»s stett for Ätinas stull, det
sNille dcn otäcka Nickuiige» dyrt fä uppbara. Mck hon och glnd-
deö i iulnlliuxgcil att Rifwa ärdara hustr»? Ho», wär-
dm»a,i, kmidc ställa sä till att det dlef Sällströms Äianda.

Mljande dag, da de sista gästerim rest. lät luärdimuui
Iav»!lv»»!»uui gn. Ett dylikt soin i gär intmffat.
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mille hon icke npplefwa en gäng till. Hennes kare Viktor straf-
fad i allas uärwnra! Och det för en oduglig tjänstepigas skull.
Sandra hnde blifwit körd pä oorten, nu kunde Minä gärna följa
med. Hon, wärdinnan, skulle sopa rent efter den slinkan, när
hon dragit ut genom dörren.

Stackars Minä kände sig sä olycklia, och öfmergifwen, hon
gret sä hiiftigt, att hela hennes lilla warelse kunde sinälta i tarar.
Tet war e» ewinneilig skam, att hon blifwit bortkörd fwn tjan-
ste», llch det faställ hon aldrig gifwit ett ord tillbaka, fastcin
hon ödmjutt böjt sig unoer matmoderns orattwisa tadel. Hen-
nes oro ötades än mera, da husbonden bad att fä tala med
henne ensmn i frammandkammaren. Att sta till answar infor
honom war icke en latt sak, Hans starpa ögon kunde se genom
själen, trodde Minä, och fastän hon höll af honom, sa darrade
hon, när hnn läste dörren igen efter dem.

„Är det wärkligen nägot mellan Viktor och dig?" sporde
ha» och sng pä hen»e.

Ho» tykte icke om att ljuga och iuför husbo»de» wnr en
lög» rc»t af omöjlig. 2ä ho» twekat m stuud, stammadeho»:

det är sä, att wi lofwat hwaraudra ewig trohet."
)>» wä»tade ho», att ha» skulle gripa i he»»e och skaka,

Heiniö, eller leda dort he»»e säsoni ha» gjorde med de» stora
goosc» i gär. Ho» blef i hög grad förwä»ad, da hanmildttog
he»»es haild i sin.

„?» är myclet för god för hononi, har du öfwcrwägtdet
steg du tagit?"

Nu, dä det förfärliga, soi» ho» wiiutat icke i»träffade, wa-
gade ho» se upp. För god för houom! För god för de» wactre,

käcke sjö»ia»»e»! Ho» förstod icke husdo»de».
„Gossc» är wacker, me» swag till wilja», hau är lätt pä

fote», so»i »ia» säger."
«lag häller af honoi», fäda» ha» är," ftnälog Mi»a. Hon

trodde fast päde» u»ge nmime».
„Gud gifwe, att ha» ku»de göra dig liicklig, fticka, ditt

hjärta är rc»t so»i det siuaste guld." Ha» strök he»»e öfwer
häret. „lag ka» »og halla af dig fom e» dotter."

„Äle» »mtmor," stannnade Mi»a.
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„Hennes lnnne kan tiden förmildra, haf blott tilmnod;
det wet jag att du har."

„Hon har befalt mig draga bort med Sandra", har bmst
Minä äter i törar, „och nu stär jag stmnfull och utan tjänst."

Det blixtrade till i husbondens ögon, nmn kunde se, att
hcm dlef ond. Han hade lärt att halla af den MM flickan,
att wärdera heinie, hau tälte icke att hon i Hans hus stymfades
och fiirtrampades. Hau mille wisa hwem soin här war herre.
Det war säilän han wisade sin herskaremakt i familjen, han lät
hustrun styra där det icke galde altför inycket. För att bibe-
hälla hnsfrid och lugn motsatte han sig sällnn hennes wilja.
Men blef han cngäng uupbmgt, sä wiste man, hwad det betydde.

Niklasson hade ännu sammu dng med sin hustru ett nll-
warlisst samtal, som slutade sä, att det immera aldrig blef fräga
om Mi»as liortst>>tta>lde frän Äiiallböle. Huru illa märdimilln
hädancfter ä» mä hnfwa tänkt c»n Vtina, sä mägade hon ätmin-
stone ej uppenbart wisa det. I lMbondens främuara gaf hon
dock fortfarande e>l «ch aiman pik ät den unga tjänsteflickan.

För Minä uppgick nu en lyckans tid. Viktor war saupp-
miiitsam och öin inot henne, att det kändes godt ända in i sja-
len. !War hon, den obctydliga, den fattiga torpflickan, wärd en
sadan lycka? Kunde den bestä för ewigt? Sä frägade hon sig
sjnlf niännen gäng inedan hon lätt och smäsjungande undan-
gjorde sinä sysslor,

Pä söndagstmällarne stegu de upp pa det lilla bärget i
äkern, där det rcdan sag ut soin sonimar, där den bruna nws-
san och den gräa lafwen wäxelwis aftöste hwarandra och där ett
och annat griisstrn tiltadc upp ur strefworna. Ofta medtog
Vii,ia de lwcker hon fntt i stolan och liiste högt därur. Viktor
sntt deundrande och niera sag än hörde pä henne. En sadan
flicta hade hnn aldrig förr sett. Mcd andra flickor fick han
sliiinta, ofta pä elt gansta groft fätt, och de strattade och fnis-
sade diirät. Tili Minä ivngadc han alorig sägn ett oanständigt
ord. Om han försökte det, sä rudnade hon djupt och tärar
träuade frain ur hennes ögon, och han höll för mucket af henne
för alt wiija sara henne. Ändra fliekor wägade han nnpa ikin-
den och länsin lu,ide ha» waz)a ännn mera, nien fastän Viina
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war Hans trolofwade brud, sä hade hau aldrig wägat rura wid
hemie. Det war just för hennes blWa wäsens stnll, som han
höll af hennc, hon war sä olit alla de andra.

I är skulle Viktor icke resa till sjos förrän i slutet af
maj och det gladoe Ätina, ho» ftck änini e» tid se honom i hein-
inet.

Den dag koin da Sandra lämnade Wallböle och den nya
tjänsteflickan Klara intog heniles plats, Klara war icke fran
den forsamlinacn, hon loin frän en af grannsucknarna och talnde
ett stildt folkinal. Klara war en härlig iwpenbarelse, tykte
Minä, som trodde sig aldrig hafwa fett en wackrare kwinna.
>i,lara war läng och wälbngd och hennes ansigte war jnst sädant
soin Miim hade sett pa en tafla, fureställande gndinnan Fräja.
Glad och pratsam war Minas nya kamrat, hon berättade roliga
historier, trodde pa spoken och omtalade, förrän de insomnade
om kwällarnll, alla de hemska snner, som hon sett ellei hort
andra omtala, med sa lefwande färger, att Minä nastan ej
wägade insoinna.

Snabb mar den nya tjänsteflickan. Den ma stnnden undan-
gjorde hon stinkl sysslorna, men pratade gärna bort den andra.
Det enoa, som Minä klandrade hos Klara, war hennes lystnad
efter grannlät. Hou hade en hel hop spetsar och rosettcr, bro-
scher och krawatter och ett helt dnssin förkläden med brokiga bär-
der. Hon kunde aldrig se nägot bjäft ntan att hennes ögon
luste af begär att komina at det. Sällströms Manda och Klara
samtalade aldrig om annat än kläder och kawaljerer. Minä talade
däremot hälst om wackm wisor och goda berättelseböcker. Minä
gick gärna ut för att lyssna till fogeltwittret, Klara gick gärna
ut till bnn för att stratta och stamta.

En dag kom en kramfälicrska till Wallböle, och da hnsbon-
den fag tjänsteflickorna denndra hennes waror, fade han war-
nande till Klara, som stod i oegrcpp att tillhandla sig en brosch :

„War sparsam, flicka! Den tid kan komina, da dn gärna
will, mcn icke kan furwandla broschen till bröd."

Klara lätsadc ej höra. En sä wacker brosch hade hon
aldrig sett.

„Om husbonden mille gifwa litet i förskott pä lönen^'
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„För tidigt", swarade Niklasson kort och därwid blef det.
Klara säg stictande efter glimnmn, som bortgick.

„Glijmmeu ej sparbankm flickor, huru mycket fär jag lägga
m för eder af ärslönen?"

Mi»a säg fundersam ut.
,/Ing har tä»kt därpä, husbonde. I är behöfwer jag icke

mycket kläder; om jag i bankm kunde inlägga fjardedelm af min
lön.

„Det will säga 20 mark?"
„la, 20 inark, sä har jng tänkt mig det."
„Bra", sade husbonden och klappade heime pä kioden,

„dll är m förständig sticta, som icke glömmer den wisa regcln:
war sparsnm! Det kommer helt wisst en dag, da du gläds
iifwer dessa ord. Och Klam"

„lag fär helt säkert ej nngra penningar öfriga för spar-
banken. lag behiifiuer ny silkesduk och ny sonnnartröja och

Gud näde nng, det sista klädningstnget är taget pä
stnld,"

Den wackra siickan suckade. 3lär rcmdades den dag, da
hoii kimde betala deil siim rudrutiga kliidumgen?

„Och säledes ingeiiting i ba»ke»?"
sUam stmtwde.
,/)Ii skämwr, husbonde, lmnken är icke för mig, jag är

u»g och rask."
„Men blir en gäiig som alla gammal."
„Efter 50 är, nu will jaa, cj tanka därpä. Innan dess

iir ja>i gift minst en nnng."
Hoi! gick sjlmgnnde tili sinä sysslor, hoi, öilssade ej tala

om nägonting sn tmkigt suni sparbcmken.
Tili en dörjan lätsade Viktor ej märkä att Klara war

waeker, Hiuad bctndde >,ttre fägring, sade han till Viina, det
war sjnlcn, soin ha» säc> till, de» inre fägringen war oförgnng-
lig. Klara niärtte snart att Viina och den unge sjömannen
Hollo af hwarandra. Tili en b orjan wäkte det hcnncs förwä-
»inq, t» Viina war ju icke wacker. Klara tykte till och mcd,
alt M„a ivar en bland de obetydligastc flickor hon selt. Först
ltrallade hon snmtt at de unzias kärlck.
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„Tror du pä honom?" fmgade hon en dag, dä de i stu-
gan bakade surbrödskakor.

„Om jag tror pä honom? la, det gör jag." Minä sag
frimodigt och leende in i Klaras mackra ögon.

„Gossar aro mjuka som degen här, mau kan rulla och
forma dem efter behag," strattade Klara.

„Mm Viktor kan du icke forum om, hwud nmimistor än
mä säga om Hans obeständighet"

„Kan jcig icke?" Klara utstöt troisigt läppen med en min
som hade hon mängen gäng gjort större under.

Mr Viktor koin in för att ase arbetet, formade Klara en
docka af degen.

„Hcir cir bruden", sade hon och log.
~Nej du, sä ful är hon icke," stämtade Viktor, „dessutom

är dennll sur och jag tycker ej c»n sura flickoi."
Klara böjde sig fmni emot Viktor.
„Säg, hwlld skall uuni göra för att wara söt?"
Ha» nöp heime skälmskt i hakan, mm dä han sag Minas

forcdräende blick, rodnade hau och tykte att detta hade hanbort
läta wara ogjordt. Minä sade ingenting i saken, men tänkte
mycket därpä, och frän den dagen war hon icke längre trngg och
glad, Kunde Klara aenom sinä konstei taga Viktor ifrän henne?

Läg det möjligen nägon snnning i det N)ktet, att han hade en
trolös karaktär?

En tid förgick, hwcmmder Minä ej märkte nägonting, som
kmide oka henncs oro, men en morgon, dä hon med ett stycke
kött nnder annei:, kom frän wisthuset in i stngan, stod Viktor
och flätade Klaras här. Ingen af de tmä »mrkte henne.

„Med häret struket nedät pannan iir du wackrast Klara,
se dig im i spcgelu, nmn har ordentligt lust att kyssä dig."

Klara säg i spegeln, men genom spcgelglaset märkte hc>n
Minä. soin stod helt blek wid dörren. Skrattande sprang hon
upp ifrän sin plats. Viktor stälde fig skmnfiill mid spiseln och
säg i gloden. Ha» insäg mi tnoligt, att han sarat sin kara
Minn. Han wägade icke se in i hennes sorgsna förebräende
ögon, Han war en riktig druminel, tytte han, och smog tnst
nr stugan.
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Alina skoljde potäterna och tänkte därunder, att om hon
pll sainina anna, kunde stölja borl sin kärlek till Viktor, sä wore
det lnckligast. Hon kunde icke längre tro pä honom. Hon tykte
plötsligt, att hela naturen omgestaltades, att det icke längre war
wär och solsken, utan host och frost darute, likasom inom henne.
Och hon hnde wnrit sä lycklig, sä lycklig. Hon star ined den
stora koksknifwen röda Mnsande stifwor pä tallriken, hon tykte
nastan, att det icke war köttet utan hennes eget hjärta, soin sun-
derstars.

Annu wille hon icke gifwa ringen tillbaka, det war sä swärt
och tungt, de» ringen war heime sä kär. Hon mäste se ännn
en gäng, riktigt tydligt se, att han glömt henne för en annan.

Det war den 15, ,naj, sängföreningen hade ofmng pä Wall-
döle den dagen. Den unge orgelnisten nedlnde stor nwda pä
sängens nppöfning. Sjnlf war hcm sä fin och artig i sitt sätt,
att wan kunde lära sig slick och seder af honom. Han war
mnckct onitykt, isynnerhet ansägo ftickorna honom waraettmun-
ster af finhet och inskrcfwo sig gärna i föreningen. Han lärde
dein wacker knrkosäng, och (hwad soin war änmi treflignre) de fingu
sjnnlw täcka sinä folkiuisor, glada och sorgsna sänger, twä- till
och mcd trestämmiga stncten.

Pä stora högtidödagar lät sängforeinngeil Horn sig i kyr-
kan. Fursta innj och iindsomiimrkiunllcii sjöng mau för den stora
»icinghctc,! utc i det gröna, Pä enskiltm fester iobjuds föreinn-
gen ntt mcd sin säug gifwa festen lif och glans. Det war m
hedcr ntt hiira till säiigföreninlM, det war ett ädelt och wackert
nUje ntt sjmiga.

Dn »mu öfwnt sig »»ikring m timine i Wallbule stora
sal, wärdixoan i». Ho» kmide wnra rikligt glad och cmge-
uäi» da hun wille. I dag war hon stumnde af belntenhet.

wiste tanste icke, att det i dag war hennes
namnsdaa", sade hon, „hon hettc Ewa Sofia. Kanske wille
fiirenina>Hinedle»i!narna dricka en lopp kaffe uch leka en stuno?"

Det blef e» obeskriflig glädje blnnd de Oin de wille
lela? la, det wille de sä nävna. De fnndernde ickc länge, de
stälde sig i ring och lckte „wtt och rätta." Klam wille wara

rätta uch AitKn- evdjöd sig att fiireställa kätten. Det blef en
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jllgt, som framkallllde det hjartligaste stratt. Nllttan bröt ssäm-
tllnde genom ringen, oupphörligt förföljd af den wige och snabbe
tatten. Man försökte förgäfwes wärja och skndda den stackars
rättan, hon blef snart huinien och kramad i Viktors arinar.

„Viktor är en skicklig fangare", utbrast en af flickorna.
„Klara är sä lätt att fänga", skrattade den unge sjöman-

nen.
„Är det du som lägger ut fnaror för henne eller hon för

dig?" frägade Sällströms Manda.
„I wackra flickors snaror gär man gcirna", menade Viktor.
Minä hörde icke det lattsinniga Wmtet, hon susslade i

stligan med kaffepllnnan. Flickorna hwiskade med hwarandra,
att nu bläste winden fran annat Hall, nu mar Viktor föralskad
i Klara. Mycket war förändradt sedän den 10 auril.

När Minä koni in med kaffebrickan, Hollo de unga uä med
danslekar. Viktor swängde om med Klara under det man sjöng:
„hwar ska' wi bygga, hwar sta' wi bo?" Flickorna kastade frä-
gande dlickar bort till Minä. Förstod hon icke, att det nu war
slut med hennes hopp? Viktor hade glöint henne för Klara, som
han nog snart äter stulle glömma.

Under det de drucko kaffe berättade Viktor sjöniaushisto-
rier. Han hade widunderliga saker att förtalja, Atminstone
tjugu gänger hade han af wägen blifwit sluiigad ut i hafwet.

„Gick det som med Jonas", frägade Sällströms Mnnda,
„kom Vitlor i hwcilfiskens buk?"

„Nej, icke ens i hajens gap, följmlde wäg siungade mig
tillbaka pä steppet."

„Tjugu gänger! Akta dig för den tjugundeförsta."
„Om sädlliit händt dig till sjös, hwad har dä händt dig

till lands?
„lag war engäng i Spanien"
„Spamcii! är det lä»gt dit?" frägade Gmswidja Mellan-

gärdsdottem, som aldrig besökt folkskola».
„Längre än till Gräswidja", fiirklarade Viktor. „I Spa-

nieli blef en prinsessa tar i niig".
„War hon wacker?" frägadc Klara.
„Lika wacker som Klara och det will säga mycket".
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Minas hand darrnde, när ho» tog bort kaffekopparna. Hau
lirydde sig icke ens oin att dölja att hau glumt heinie.

~Hwarför gifte siq Viktor icke med prinsessan?"
„lag war närä däran, men drömde en natt, att det med

gnldbokstäfwer stod strifwet i molnen: hon stall Heta Klara".
„Och prinsessan hette?"
„Arabella Nosalinda Australia",
Alla de unga skrattade utom Viina. Hon hade swärt att

läta bli att grata. I dag war hon endast tjänstepigan, Viktor
lätsade ej se heuue.

Det war seut pä kwälleu. Husbondsfolket hade gätt till
hwila. .«lara städade siu tista och slätade ut skrynklorna pa sinä
mänga sidensjaletter. Viktor satt pä trapoan och rökte. Minä
tog ringen och gick ut till honom, Om twä dagar stulle haurcsa dort. Hou war hwit soin ett larft, da hon satte sig midt
emot honom, Därute slog talltrasteu sinä klara wärtoner och
barrskogcn stod högtidlig och murk ett stncke därifrän. Majtwäl-
len war tali, ntniinstone frös Minä och hennes tänder slogo till-
sammans under frosäbrytningarna.

„Tag din gäfwa tillbata", sade hon och lät ringen glida
ned wid Hans sida.

„Mi»ll, är det ditt allwar?" frägade han och lade dort
pipcm.

„lag tmmer in>, hwad du cir wärd, jag läter icke leka
meo inig, Viktor".

„Du har rätt, jag är icke wärd att äga dig, men om du
kn», sä fiirlnt mig!"

l>lM ieke tienne, säsoni du bedragit niig." Orden
trängde snsom en fni)ftni»g ur hennes briist, hon wände sig oin
för att gä. Hnn fnsthöll henne >uid klädnmgen. Det kom nu
tMigt för hunom, att hurn han än handlat och hwad hau än
gjort, fn war Viina honom kärast. Det forgsna i hennes bleka
anletädrag knndc han icke uthärda.

„Dct är slut", sade hon och fiirsukte r>)cka sig lös ifmn
holium.

W»a, det fär icko nmra slut, du är inig sä kär".
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„Du har warit mig otrogen, darför är det nu siut mellan
oss."

Han kunde ej neka alt han warit henne otrogen. Full af
bliigsel dolde han ailsigtet i siim hander,

„Farmäl!" utstötte hon och sprnng hiiftigt ifrän honom.
Hon läg hela natten waken, hennes sorg war altför tung, för
att fömnen sknlle kunna hitta till hennes läger. Hans förkros-
sade utseende wakte underlicza känslor hos henne. War han möj-
ligen mera brottslig än hon anat? Hon snuftade fakta, medan
Klara sof. Hwad skulle det blifwa af henne? Framtiden fyn-
tes sä mörk och swart, gladjen hade warat altför kort.

Viktor reste. Ha» hade ej wägcit möta Minas blick, da
hau räkte he»»e haude» till afsted. Pä Wallbule syntes altäter
stilla och lugitt till det nttre; hwad soin utkmnpades i»om enstilda
människobröst, wiste ingen, Toimnare» gict och höste» kom.
Niklasso» war de» ende, son: lade »mrke till 2>ti»as sorgsenhet.
Ha» lade ntterligare märke till, att de u»ga icke brefwärlade.
Ha» hade hela tide» a»at att sä skulle ga, ha» kcmde foster-
sone». I» niera ha» saa, de» »»ga flicka» täligt bära si» sorg,
desto nmerligare lärde ha» sig halla af heime. Hti»a blef ho»om
»ästa» lika kcir so»l e» dotter. Aldrig hörde ma» he»»e k»ota,
aldrig med ett härdt ord swara päde oikar, sm» fortfara»de nu
och dä »tslu»gades af wiirduma». 3)ch e»iot Klara war Mi»a
icke owänlig, om ho» ocksä ej ku»de wara hjärtlig.

Einot julen blef det tydligt, hur det stod till med Klarci.
Wärdinnan larmade och husbonden war uppdmgt. Det war
Viktors lucka, att han icke befann sig i hemmet, dn upptäkten
gjordes, Husbonden erkäilde öppet, att mi hade han icke kun-
nat cmswnra för sitt handlingssätt gentemot Viktor, fom gjort
sig förtjant af det wärsta.

Det blef nu Klaras tur att niottaga wärdinuans gläpord
och elcikheter. Mi»a wnrdt plötsligen ett möuster för alla flik-
kor. En sä sedesam flicka hade wcirdiimau äuuu aldrig haft i
fin tjänst, enhwar kunde taga exempel af henue. För Äiina

blef det riktiga sötebrödsdagar, hon war nu för eu tid wardin-
nans ntkorade guustling. Ingen wiste huru det innerst i Minas
hjärta fwed och brände. För att glömma forgen arbetade hon
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diiblielt, endllst om nätterna gaf hon sig tid att gräta. Det
wnr otroligt, hurli mycket deima klena och späda flicka kundo
uträtta.

Dä Viktor till själfwa julkwälle» kom hem, blef det täm-
ligeu hett för houom. Det HMM icke, att wärdiunau sökte
media mellan deu sträuge mauuei: och den älstade fostersoueu.

„Nu stall gifta dig med heuue!" befalde husboudeu och
slog uäfweu härdt i bordet,

„Meu jag kau icke halla af heuue. Minä är altförmig".
„Nämu icke Miuas uamu, det är för godt att eus nämuaö

af dia. Med ,Nara stall du gifta dig, och ocirwid blir det."
Det hjälptc icte, att de» mige sjömnuueu gret, att han

sökte hwälfwa hela stuldeu pä Klara.
~Deu lättsiuuige hwälfwer ofta stuldeu för dnliga haud-

lingar pä en anuaii. Hwnrför är hon broltstignre an dli?
Ärottct är lika stort pä hwardera sidau och du har hört din
doiu, du stall gifta dig med .Mara!'"

Och sä gick det. Wallböle huoboudeu följde Viktor till
församlingens pastor, och det uuga parets blifwande giftermnl
kuugjordes i största häst i kyrkau.

>Uam war frimodig, kauske till och med belnteu, men Vik-
tor häuade hufwlldet och pä Mua wägade hau alls icke se. Hwar-
för hnde hau öfwergifwit deu bleka milda flickau, som mar
mern wärd äu alla de flickor hau hitlils lärt täuua. Och hou
sade icte ett förcbräeude ord till huuom. Om ho» öfwcröst ho-
uom mcd föreöräclser, sä hade dct warit lättare, men uu gick
hou och säg uuder tystuad mcd sorgsua ögou pä houom. Hwad
hau hade swärt att uthärda dessa blickar. Om hau wure läugt,
läugt öorta pädet wida hafioct,

t>>tte alt huöboudcu fält eu alldeles för härd
dom öfiuer stactarö Viktor. Hou hade alltid täukt sig houom
gift med eu fiu gardsdotter, som kuude tillföra buet ett och
hwarje. Hau war för herrelik och wncker att ku»ta sitt öde
wid eu fattig boudpigas. Geuom deuua tilldrngelse uppstod för
eu lnug tid ett tämligcu kyligt förlMaude mcllau Wallböle hus-
doudefolket och missämjau föctog hcmmct all trcfuad. Niklas-
sou iuköpte eu liteu stuga för de uugas räkuiug. Viktor hade
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uppf ört sig sä illa, att det war tid att han drog bort fmn
Wallböle,

Viktor insäg altfoi wal, att mi rcmdades swärare dagar.
Nu blef det annat iin att ga till fosterföräldrarnas färdigdukade
liord, Han önskade att han hade följt fosterfaderns rad och
inlagt en del af sm sjömanslSn i banken. Dä han befunnit sig
pä främmande ort, längt frän hemmets stränga tukt, hade han
lefwat upp altsanimans i sus och dus.

Wigseln försiggick i all tysthet. Det war ett bröllop, soni
wcirdinncm riktigt blygdes för, sä förnedrad hade hon aldrig
tänkt sig fostersonen. Hon skulle aldrig öfwerstiga tröskeln till

hem, det lofwade hon, fastän det nya hemmet lag gan-
sta närä Wallböle. Viktor kunde komma öfmer till det gamlci
hennnet, när husbonden war borta. Hon gret när Viktor drog
bort mcd sin owärdiga brud; den unge sjömannen, soin blygdes
öfwer silt handlingssätt, gick till lönkrogen i byn och tog sig
ett bröllopsrus.

I sm aftonbon bad Ätina att Viktor icke mätte fä det
altför tungt och swärt. Mr Klara kort därpä insjuknade, kunde
Äiina ej emotstä den röst, soin manade henne att besöka den
unga hustrun och se till att hoi: hade hjälp och wärd. Klara
stod ju i det hela sä ensam, här pä en frnmmcmde ort, utan en
twinlig wmi. Mr en liten gosse saa, dagens ljus, tykte Alina
att den lille war obestrifligt söt. Han liknade jufadern ackurat,
ja det gjorde han, och för första gangen under länga, länga
mänader log hon wänligt, icke emot fadern, utan emot bar-
net.

Nnsthallaren Niklasson kunde mcd stal kanna sig stolt. 3tär
fem är förflutit hnde sparbanken wuiunt sä stort förtroende, att
den »mmm nastan kallas rik. Dess upphofsman hade
slutligen wunnit erkämmnde. !)m nmn ock till en början stre-
tade emot alt imtt, sä wann det wärkligen goda och nyttiga duck
till slnt en sciker seger.

„Niklasson är en förstandig karl", hette det nu.
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„För kommunens dästa har ha» icke gjort sä litet".
Endast skeppar Ollbärg, Gräswidja Mellangärdeil uch nä-

gra deras gelikar hänlogo. De widblefwo sitt Pästaende att Nit-
lasson hade en sjiilfwist afsigt med bankens grundläggande, han
behöfde penningar. Alen de missnöjda rösterna förswunno na-
stan helt och hället i den allmänna belätenheten. När Niklas-
son sag att han wunnit ett större parti för sig än han wagat
hoppas, började hai: med allwar tanka pä fattighusfräga». Han
tukte att sä niycket äterstod att fördättra i toinmunen.

Foltstolläraren Nils Andersson, Gräswidja 3lorrgärds
älste fon, stod uppinuntrande wid Hans sida. Den nnge läraren
hade plllner afiuen han, han tänkte pä en läsesal för folket. Men
alt detta war framtidsnlaner, ,nan wägade ännu icke rycla fram
därmed af frnktan att stiita försmnlmgeu genoin nltför mänga
Nyheter. Desfa frägor singo hnnla ännu nägon tid. Ännu stod
det fä till med fattighusfrägan, ntt när det blef tnl därom, sä
hwistade Ollbarg ined ett stygt stratt till Mellangarden:

„Nlklassoil will uppbygga fattighus för att där kunna
insiittll Tliktors hustm och dnm. Deras underhnll lättar altför
niycket Hans egen pmniiigepmig".

Och surgligt stod det i scnmmg till med Viktor och Hans
famllj. Till e» diirja» gick det l>ra, ha» hade tnmlige» goda
iilkoiilster, och om det icke rädde öfwerflöd i det »»a heinmet,
sa war där ät»ii»sto»e i»ge» brist. Men de» u»ge sjunimmen
so>» alltid haft lust till starka drycker, hängaf sig uied ären alt
mera däwt. Hau insäg själf de» fiimeorina. ha» gick till mote,
me» wnr för swag att t»»»a lösrycka sig därur.

„Om jag fätt Mi»a", klngade hau ufta, „sä hade det stätt
aiilwrlunda tili »led mig. Hon stulle geiwm gudhet ledt mig
pä ml ta wägnr,"

>Uaw war e» dnlig husixor, som icke förstod pe»»i»gens
wärde. Ho» hade aldrig furstätt sa,»li»ge» af Wallböle hus-
do»dc»s war sparsam! Ho» lät pe>»u,iaar»a glida
sig lir häiiderna, »är ho» hade säda»a, däre»iella» war det »öd
och fattiadoiil i hemmct. Själf arbetade ho» litct eller alls ilttet,
till och mcd bar»e»s Näder lät ho» sömmerska» s>). I det lilla
hcmmet rndde för öfrigt i»ge» ord»i»g. Klara förstod ej hwad
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swMhet och trefnad mille säga, och barnen woro ej häller lydiga
och snälln.

Hon hade twä barn, en gosse och en flicka. Wid hmart-
dera barnets födclse hade Wallböle husbonden inlagt i spnrban-
ken 100 mark, att för deras rakning wäxa och föiräntas. Ärli-
gen ökade han suinnian, men penningar gaf han icke ät denfat-
tiga fmniljen.

De behöfwa ej wara fattiga, menade han, de aro unga
och böra arbetn, att hjalpa dem wore att uppmmitra lätjan och
lasten.

Wnllböle wärdinnan hade Hällit oid, ho» steg aldrig öfwer
trosteln tili Klaras hem. Hon hade ett härdt och oböjligt sinne.
Annorlnnda war det ined husbonden, hcm hälsade osta pä i det
lilla hemmet, han höll sä innerligt af de sinä. Lilla Janne
kmide redan tala, ett förwändt och löjligt spräk, det niäste man
erkanna; han kunde till och nied sjunga den wactra folkwisan:
„jag är en liten lilja". När gossen satt pä Wnllböle husbon-
dcns tnä och sjöng sinä späda falska toner och förmridna ord,
fä skrattade den alliuarlige mannen af hjärtats grund. Lilla
Viina, lannes snster, hade nyss lärt sig gä, och som det ännn
gick nägot usäkert att flytta de smä futterna, tog husbonden stun-
dom flickan pä annen och aossen wid handen och wandrade sä
ined deni till Wallböle, där de af wärdinnan förplägades med
kaffe och bröd.

De smä Hollo af alla pä Wallböle, nien inest af
lion lette ined dein och kundc klippa sä wackra pappersdockor.
Det war en stor glädjc da de fingo Minä hein till sig. Hoir
koni aärna dit, dä Viktor war borta; nar han war hennna be-
sökte hon dem icke. Det war sä, cttt hon aldrig riktigt kunde
glonnna den sorg han tillfogat henne, Förlätit honom hade hon
för lnnge sedän, men det sär Hans otrohet tillfogat henne swed
ännu, det wille aldrig lcikas.

Hon tjänade fovtfarande pä Wallböle, Det säg nastan ut
som mnnade hon aldrig flytta därifran. Af husbonden behand-
llldes hon suin en ootter; henncs saktnwd och ödmjuthet hade
äfwen till slut besegmt dcn gMaktiga wärdinnan, soin numera
lärt att wärdera och hälla af den trogna tjänsteflickcm.
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Efter fem ars äktenskap war Viktor sä helt och hället för-
sjunken i dn)ckenskapslastei,, att det största armod rädde i Hans
hein. Själf hade han blifwit afskedad fmn tjänsten till sjös och
lifnärde sig nu som arbetskarl, hwilket dock nastan war liktndigt
nied dngdrifware, t>) han arbetade sällan och iöp ofta.

Klaras begär efter grannlät hade för länge sedau nödgats
wika och länina rum för försakelfen, hon ägde numera knapten
trasig klädning att styla sig ined. Hon kunde ej lappa ett plagg,
tände ej haller lust tili sädant. Hade ej Minä pä lediga stun-
der lapoat barnens kläder, sä ftulle de sannerligen liknat tiggar-
ungar. Minä sydde ofta af egna aflagda kläder klädningar ät
den lilla ftickan; af husbondens painia wadinalskostymer tillwär-
tade hon ett och hwarje ät gossen. Husbonden, soui sjalf af
anmdsats ej wille gifwa nägot ät det lätjefulla folket i lojan,
lätsade ej märkä Minas görcmde, soui han dock i djupet af sitt
hjärta gillade.

Klara löpte omkrmg, bestnrmnnde sig ofwer fnttigdom och
eliinde, och lnnnde dröd och knffe af grcnmnrnn, till dess innu
pn det bcstnmdnste wngrnde att läna henne nngot, ty honhwnr-
ken arbetade till ersnttning eller föriundde bctnln igen det lnnnde.

Det war en kali wintcrkwäll. Nagania lngo sä glänsande
«ch blanka, att man kunde spegla sig i dem. En dylik halla
hade innn i niannnniinne icke sett. I sjömnnskojnn hade Klarci
tiindt en lifliq drasa, ty trnaffall hade de fritt och till öfwerflöd
fnin Nalldöle stom stog. Tili de» lilla aaslmnpan saknade hon
olja och hade ej häller pengar att köpa sadan. De sma hade
somnat pä sinä torftiga bäddar och Klara inswepte dein ntter-
ligare i sin fläckign kyrkkofta, Därcfter satte hon sig, fnll af
tantav, frnnifo»,' dcn stora brasan.

(5n liten oarnstrnmpa med gnoande hnl hängde ufwerstol-
karmen, men det föll ickc dcn nnga hustrun in att hon burde
stoppa strnmpan. Ho» hnde ickeens m stiöstrumpa i hnnden,
hon IM höndcrna korslngda öfwcr knäet och tnnkte pädetolyck-
liqa öde, som ho» «zcnom tanklushet och lättsinne dragit öfwer
sig. Hon hnde wnrit en dlond dc mackmste ftickor, nn mnr hon
mmM och offollen, Hiood hade hon ej melat ossra, om hon
lummt omgestalta det fromfarna! hon hälst nnder lnckli-
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gare dagar insatt en liten penningesumma i sparbanken, sä hade
hon im kmmat köpa sig en ny kladning, men hon hade ssmttat
ät Wallböle hnöbondens räd och bortsmulat lönen i bjöfs och
grannlät.

Hon hörde att nägon steg upp for trappan. Det kunde
icke wara Viktor, han hade nyss gätt ut i glada wänners säll-
skllp; hou kunde icke inwänta honom före iniduatt, och dä kom
hau rusig och owänlig, hon käude sä wäl till alt det där. Kort
därpä steg Vtina in och räkte Klara wäuligt handen.

„Tack för det dll kom. Minä. lag blef sä uilderlig i
Hagen, det framfarna kom sä tungt öfwer mig."

„lag tycker att hela wärt lif är soin isgatan dänite, det
iir farligt att beträda lefnadsstigen, man siinter latt och faller."

„Icke du Minä, du stär fast och säkert. lag tror som
Viktor, att du kunnat leda honom rätt."

„lag tackar Gud att det gätt alldeles som det gätt. Till
en liörjan swed det, men det är nu till stursta delen öfmer."

„Hllii har ej glömt dig, Alina, han kun ej glömma dig."
„Är han borta vä förtjänst?"
„Pä dryckeslag!"
„Stackars Viktor!"
„Stackars hnstru, stackars barn, menar du!"
Klara borttortade en tär, som ofriwilligt rullat ued pä

hcnnes kind,

„Och barnen sofwa, utan kwällsward?"
„Nej, jng hade kwar ett stncke bröd."
„lag har ett knyte, som matmor stickade ät de smä."
„Tack, och knytct innehäller mat?"
„Det innehäller mat."
Just dä de unga twinnorna Hollo pä att upplösa

hördes flere mansröster därnte. Dörren slogs iupp och fyramän
inburo Vittor, som blek och hogt jämrande sig lades ned pä
sängen.

„Han har sallit och urntit benet", berättade en af mnn-
uen.

„Han mar litet nr i stallen, ni wet". Made en annan.
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„O»l hmi hittils gätt en smnlci ragglande, sä gär hai!
hädmiefler icke alls", bifogade en tredje.

Tre af miiimen ansaa.» sin im hafwa uppfylt fin plikt, de
lomade af, »ien den fjärde dröjde kwar.

„Kcm jag hjälpa er?" frälzade han.
,ttlara <M högljudt, hon war helt och hället utan tanke

och l'esi,nui!g.
„Spriug till Nallböle, sade Minä kort och bestämdt, jag

är öfwcrtiMd om att husboxden anskaffar simr läkarehjälp."
Dä läkaren kom, forklarade hnn bcnet wara afbrutet.

De,i sjnke masto till klinikuin för att komma under läkare-
wärd, Dä Viktor igenkände Alina, drog en blygselrodna d öfwer
Hans bleka ansigte. Hwad stulle hc»i tanka om honom, förak-
tade ho» icke en drintare, sc»n i druckesrördt tillständ dragit en
d>)lik olycka öfwer Han gömde ansigtet i kndden, hau hade
melat grätn af blygscl och fmärta. Här lag han un, hjälplös
soin en l'rnten gnlwe, ännn icke 3N är. Han tntte att han war
den cländigaste l'land elänoiga. Det förwänade honom att nmn
icke hänstrattade at Hans plngyr, icke öegabbade Hans lidande.
Nej, Minä satt wid Hans fäng, sorgsen och deltagandc, Äled
hjälpsani hand förde hon wattenglasct till Hans torra, bränn-
heta läppar och wakade öfwer att han höll sig stilla. Han säg
;m henne. Hon hade bibehällit hela fin ungdoinliga fägring,
>»edan Hans nilletsdrag wanstälts af det alt förhärjande brän-
winet. Hans kinder hade blifwit pussiga, hnn glamig. ögonen
ruda och ölicken slö. Han war en ömcklig rnin af det han
engnng warit.

Följande dag gick Viina rädd och försagd frain till hns-
lwnden, suin i stngail slöjdade en räfsa fiir smnmarens behof.
Omitan Ilinde 1,0,i sällan inför den inan hon sä hiigt wärde-
raoe. Det ivar tydligt att hon bar nägonting owanligt i sm-
net, soin det fM sig !u'ärt att nttala.

„Dcktm'n tnlade mn tliniknin", biirjade hon fiirsigtigt.
„Det n>et jng", swarade hnsbunden lngnt fortsättande

nrbctct.
„Och därfor ttar jag täntt"
„Mähända nä>iot ofiirständigt,"

:!!l«,ltl»l»,/Fc?en,



„lag har tänkt att uttaga minä i banken inlagda spar-
pennmgar."

Husbondm kastade räfsan ifrän sig.
„Prat och simci, flicka, hwartill stulle du anwändll dessa

penniugar?"
Hennes hjärtll tlappade af fruktan för att husbonden möj-

ligen stulle motsätta sig heimes unstan.
„lag mille sä gärna"
„Sä gurua, säg dä ut engang!"
„Bekosta Hans resa till Mmkum."
„Galenskaper, är han wäid sädant?"
„lag tänker att det kunde göra bäde kroppen och själen

helbrägdci,"
Hlisbcmden strök henne wänliqt öfwer kinden.
„Pengarnci, barn, äro dina ärligt förtjmillde pengar."
„Och jag fär?"
„lag cir icke diu fönnyndare, mm ber dig noga betänka

saken."
Hoi: behufde icke betänka sig, hon hade hela natten tankt

dcirpä. Om han blefwe frist igen. sä skulle olyckau kanske för-
ädlll honom. Dä hade hon wisserligen gjort ett godt warkmed
sinä pengar. dä hade hon icke förgäfwes warit sparsam. Sum-
man i sparbnnksboken hade stigit till 100 mark, det war ju en
hel furmögcnhet, tykte Minä.-

Hon bad om tillätelse att själf fä följa Viktor till huf-
wudstaden. Hon tande sä djupt deltagande för den stackars
unge mannon. Hjälplös, soin hcm war, kunde han icke ensam
möta den länga resans beswärligheter, Wallböle husbondsfolket,
som ännu höll af den wilseledde fostersonen, biföll garnahennes
wänliga degäran. De beundrade henncs godhet och sjcilfnppoff-

ring.
En pinsam resll war det wisserligen för den sjuke, som

därunder led outsägliga kwal. Swämst war den länga wägen
till jarnwägsstationen. Isen läg tjock och spegelblank öfwer lands-
wägen, hwars kullriga kanter öfweralt hotade med olycka. Fnstän
Minä war klcn till kroppsdyggnaden, saknade hon icke stnrka; pä
farlign ställen IMpte hon, gäende bredwid släden, stjutskarlen

lanei«Ki/F<ien.



ntt hiudra »edglidinng ellcr stjlllpning. Ett swärnre arbete hade
Äiixa llldrig warit »led oin, «ien, tack ware watsnmhet och om-
sorg, »ädde »m,i l>)ctligt jävinuägen.

De resande betraktade nnfiket de» sjnke. Hans ankomst
ett afbrott i resans cnfonnighet. Fruntiinren utbredde

inedlidsanit sinä sjalar och tillrcdde ät den stackais unge man-
nen en sä betwäin hwiloplats, som forhällandena kunde medgifwa.
Viktor tytte, att oin icke Minä suttit midt emot och sä mildt
och tröstande sett pä honom, sä hade han icke uthärdat alt detta.
Hans truttn blictar hänade wid den nnga kwinnnn. Själfhjälp-
lös saa, han beundrnnde och tillitsfnllt upp till henne, Hans hjälp,
Hans stöd.

Ändtligen hade hou nätt inälet, hon säg houom i den
sm>>M dädden, omhnldad af e» wnnlig sköterskn. Har warheu-
iles sändning slut, hon stulle nterwända. Hoi: war lrött af
nattwak ach ansträngning och hennes hand dairade litet, »är hon
>ii!!e den till afstedshäisning nt dc» unge sjömanneu. Hau
trutte härdt hennes hand,

„Mina, kan du tro pä niig?^
Hon log sorgset, det knnde hon numeva icte.
„Du kan icke. lag har engäng förr brutit det jaa. lof-

n>at dig, dävföv will jag cj lofwa, men lefwa."
„Och dlifwa frisk,"
„la, for att wisa, hwad e» kwinnns godhet tan märkä."
Sn stildcs de, Meda» Minä anträdde nterresau satt Wall-

döle husbondcn i samtal mcd Gwswidja )iorrgarden, soin kum-
mit M besök till honuin. De woro goda manner, dessa twä,
ucl, hade Invavdcra ;m silt sätt wnvtat godt i kommunen. Nik-
laöson talade »m Wina och hennes ädla handlingssatt. Han
!»»de icte nog berömma deima fticka, ha>l hade icte kunnat halla
en dutlcr mera kär än henne.

„lag lät henne handia sä, tillnde han, ti) cn god gärning
stiinicr frid och glädje, lag känner min plikt, det hade warit
min sak att bckosta Vikturs resa, meil det gladde henne att fä
göra det,"

giiller det för ye»»e att biirja oin pä >u)tt, att smnla
och wnvn spavsnin."

,'!l!V>, /<v»ck,<<?<!///clen.



„Hennes framtid är tryggare än mängen animns. lag
l,nr ingalunda gluint Viina i nntt testamente, efter niin död
fär hon uppbära räntnn ;m I,NOO mnrk som lifstidsränta."

„Och när hon diir?"
„3ä utfaller sannna räntä soin stipendier till lwänne fat-

tiga folkskoleelewei."
Det gladde Norrgärden, ty det war egentligen han, soni

nmr folkskolans stiftare.
hon nägoiitnig däroin?"

„I!,geittmg, tcmken pä en tryggad älderdom kuilde göra
henne milldre sparsnm."

Pä wären koin Viktor hem. Hau haltade nägot, menwar

för öfrigt fulltoniligt äterstäld till sinä krafter. Sjnkdomen hade
trnkt en prägel af nllwar pä Hans annu aanska wackra anlets-
drag. Under Hans fränwara hade familjen nastan Heli och häl-
let fätt lm föda frän Wallböle, ty Klara förfökte ej ens nu att
fortjänll nänot. Sadan hon warit, förblef hon för alltid, oor-
dentlig och afwen lat.

Med mannen war det annorlunda, det war som oin ett
nytt stifte, wälsignelsebringande och lyckosamt, ingätt för honmn
frän den stund Minä bringade honom sinä sparpenningar. För
honom den owärdige, den i laster sjunkne, hade hon offrat sser-
ärig mudas winning, Han hade aldrig kunnat tanka sig ett
dylikt ädelnwd, hade aldrig trott därpn. Hwad kunde han göra
för att ej ännu engäng bedraga henne? Nesa sig nr lastens
di), nrbeta. la, det kunde han, det wille han, det lofwade han.
Och denna gäng Hull han sitt löfte. Hans eget allwar och sträf-
wnnde wärkade äfwen pä hustrui!, han tillät lika litet henne
som sig själf att wara owärksani och häglös och smäningom wan-
des ocksa hou att göra sin skyldighet soin husmoder. De äter-
wunnu grannarnes aktning och Wallböle husboudfolkets tillgif-
wenhet och sn inträffade det förunderliga att i deras förut sä
torftiga koja flitens och förnöjsanchetens wälstand längsamt men
säkert uppblomstrade.

delta är en ftickas wärt", sade stiklasson och smä-
log mot Minä, „det är en sparsam ftickas wärk."

!',! lnilll«?<//Fl?e«,



Berättelse
afgifven af Direktionen för föreningen »Svenska Folkskolans Tan-

ner"' tili föreningens årsmöte i Helsingfors dcn 1 jum
1885.

[Jnder den tid, soin förgått sedän årsmötet den 7 juni
1884, hafva „ Svenska Folkskolans Viinner" i öfverensståuiinelse
med föreningens stadgar efter förmåga sökt värka i folkbildnin-
gens höga sak. I det att Direktionen nu går att framlägga dc
Btatistiska uppgifterna ftfr året, viii den pannuna om vidden af
Sällskapets vilrksamlietsialt och vara i förhållande därtill ringa
krafterj resultatet af arbetet dröjer ofta att visa sig.

I kretsen af föreniiigeiis medleunnar inträffa ofta forilnd-
ringar. Den lö sistliilue maj utgjorde hela antalet: 2,725,
hvaraf 60 ständiga medlemmar, 2,300 betalade den högre års-
afgiften inu 5 mark ooh 350 den lägre 2 mark. Af desse voro
bosatta:

i Nyland 1,402.
i viistra Finland och Åland .

. 44G.
i Österbotten 482.
i öfriga Finland och utlandet . 305.

■Tilinfiir mau slutsuininan för detta är raed den för 1884,
skall man oaktadt flure iin 100 nya niedleinmar tillkoniniit

dook linna en minskniag på 14 personer, uien denna minsk-
uing hai- ingalnnda uppkommit därigenora att alla desse under
senaste &r uttrildt nr fÖreningen, utan i friunsta ram på så sätt
att do medlemmar, hvilka rodan under ett par år försunnnat
inbetala sinä iirsafgifter, fdrst nu blifvit från den samaia ute-
slutne. Talet 172, botecknande de nya medlemmarna, utvisar
att intresset för siillskapets viirksainhet icke iir sii alldeles riuga



och vi hoppas att ju mer sällskapet blir kändt genom utgifna
skrifter samt driftiga ombudsmän, stipendiater och kolportörer

dess krets mer och mer skall vidgas. På följande sätt, ställer
sig antalet medlemmar i de tolf kommuner, där det samma f. n.
ftr Btörst: i Helsingfors 553, i Viborg 132, i Borgå
120, i Åbo ll5, i Kristinestad 66, i Lapptriisk 55,
i Nykarleby 52, i Lovisa >— 50, i Pärnå 4O, i Uleåborg

46, i Sjundeå 43 och i Fredrikshamn 4O.
Vården af föreningens angelägenheter har handhafts af

Direktiouen, hvartill på åi- smötet den 7 juni 1884 utsågos hrr
professorerne A. O. Frendenthal och M. G. Schybergson, d:r W.
Grefberg, med. kaiid. J. Hagelstam samt kontorsskrifvaren H.
Hollmerns samt suppleanterne filos. kand. Hj. Neiglick ochfilos.
mag. P. Nordmann. Tili värkställande direktör hade Direktio-
nen ntsett d:r \V. Grefberg; såsom föreningens sekreterare hafva
fungerat v. hilradshöfding A. Norrmen tili den 1 november 1884
och därefter filos. mag. P. Nordmann; kassörsbefattningen har
fortfarande innehafts af kassör J. H. Sjöholm.

På senaste årsmöte utsågos tili granskare af Direktionens
förvaltning af föreningens tillgångar under det tredje redovis-
ningsåret (1884) hir kamreraine J. G. Henriksson och A. Jse-
nisch och bilägges här revisoremes afgifna utlåtande med tili-
styrkan af decharge.

Under det att Direktionen i hufvndstaden ledt de gemen-
samma angeliigenheterna hafva såsom förut föreningens ombuds-
män hvar i sin kommun ombesörjt ntdelningen afskrifterna. upp-
burit årsafgifterna och i råd och dåd stått Direktionen bi. Sär-
skildt har detta värit behöfligt, då det gält att utreda folk-
skoleförhållandena på de orter, för hvilkas skolor man hos säll-
skapet anhållit oin understöd. Följande förändringar hafva under
året inträffat bland ombudsmännens led:
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Ailidne;
Alavo: d:r N. Feodoroff.
Kiiskii: folkskoll. A. Granlund.

Afgåiigna:
Bjärno: possessionat A. Ham-

maren.
Borgå: handl. Julius Olin.
Bromarf: befallningsman E.

Lemström.
O. Karlehy: bokhandl. .7. Björk-

man.
littis: agronomen K. J. Stråhle

j.-nr.
Jakobstad: folkskoll. J. Holgers.
Kveflaks: kyrkoli. E. Karsten.
Lovisa: rådman A. Nyberg.
Mörskom: pastorskan H. Relan-

der.
Nykarleby: lektor M. Strömberg.

Oravais: hemmansägaren M, Ny-
bonde.

Pärnå (västra distrikt) öfverste
K. Anteli.

Tammerfors: kassör li. Hnll-
den.

Antagne:
apotekaren L. Ramstedt,
folkskollilraren M. Widen.

possessionat. T. Hannelius.

folkskollilrarinnan T. Nordlund.

kontoristen Carl Niska.

agronomen Carl Strålile.

folkskoll. L. Ki'onqvist.
folkskoll. K. Krokfors.
folkskoll. M. Åkerlund.
handl. G. A. Pelander.

provis. A. Sjöström o. kassör
F. Olson.

organisten O. Krook.

possessionaten C. Ehrnrooth.

kassör O. Björkell.

Anjala & Elimä: befallnings-
man J. V. Liljeblad.

G. Karlehy lanilsförs.: hemmans-
ägaren J. Venelius.

Neäervetil: folkskoll. A. Sand-
kulia.

Nykarleby landsförs.: N. A. Hol-
litnder.

Sai tri!:: possessionat O. Bo-
mansson.

3ÅnberåtteUe för 1884—85.



Efter det att foreningen sålnnda på ett undantag när fått
alla de afgångne oinbudsraännen ersättä genom andra, hvilka
välvilligt åtagit sig uppdraget, och i G komnmner nya vunnits,
Hger sällskapet: 130 ombudsmän, hvaraf 48 i Nyland, 25 i
väslra Finland med Åland, 38 i Österbotten, 24 i öfriga Finland
samt 1 i utlandet. Direktionen begagnar sig af tilliället att
tili alla desse uttala sin tacksanihet för det arbete och den
liiöilu de nedlagt i föreningens och därmed i folkupplysningens
tjänst och hoppas att de alt fortfarande skola taga del i det
stora samarbetet. Oinbudsmännen intaga ruycket vigtiga platser
i detta sällskaps organisation. Åf deras intresse är i hufvud-
sak ännu det allmänna i koniinunen beroende, detta visar t. ex.
den omstäudighet att i Viborg hr Henrik Backlund under ett
par år ensam vunnit omkring 100 nya medlemmar för sällska-
pet, hvilket vi tacksamt anteckna.

På sätt, sora framgår ur de numera trykta årsberättel-
serna för 1883—4, har foreningen äfven under senaste år till-
delat de folkskolor, hvilka arbeta under tryckande oinständigke-
ter penuingeunderstöd, inrättat folkbibliotek och utgifvit skrif-
ter. Sålunda har folkskolan i Mörskom kyrkoby erhallit ett tre
ars anslag ora 300 ra ark per år räknadt från 1 juni 1885.
Folkskolan i Kofjoki och Markby har tilldelats ett två års anslag
om 200 raark. Af skolorna i Oravais har åt den i kyrkobyn
bestämts ett understöd af 150 raark och den i Eimoby af 75
m ark, hvardera under två år räknadt från den 1 september
1885. Däremot har bestyrelsen för folkskolan i Andtby, Räfsby.

Köpbacka och Fantsnäs i Pärnå numera efter det skolan erhål-
lit statsanslag afstått ifrån det anslag ora 300 raark skolan
tillerkänts ra en anhållit ora understöd tili inköp af ett harmo-
nium. För närada ändaraål hai' beviliats 250 raark.

Tili inköp af lärapliga böcker för folkskolorna har Direk-
tionen på därora gjord anhållan anslagit 50 raark tili folkskolan
i Lappfräsk och 40 raark tili folkskolan i Jeppo, hvarförntom
för 75 raark anskaffats ett raindre bibliotek vid Degerby lotssta-
tion i Föglö,

Såsom preraier tili folkskolorna hafva blifvit skänkta tili
Mörskom 30 st. sraärre skiifter och tili Lumparland GO st.
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Kasoin föregående år liafva iifven for det innevarande for läse-
salen a Fiskars bruk i Pojo blifvit prentimererade några i Sver-
ge och Finland ufkommande tidningar. Slutligen har allmoge-
nianiia såägföreningen i Petalaks erhållit ett par exemplar lämp-
liga notHäften med text saint nya garnisonssjukhuset ocli polis-
vaktkontoren i Helsingfors två exemplar af föreningens tidigäre
utgifna skrifter.

Af sällskapets publikationef hafva under året utgifvits fem
nya hiiften af följande innehåll:

VI liiift. „Om koppoma och vaksinationen" af J. H.
samt en från danskan öfversatt berättelse !;Prä-
stens fosterdotter" af C. A. Thyregod.

VII liiift. „Om rnnonia" nordens illsta skriftecken. Efter
Köbke, Liljegren, Geijer m. fl. af A. O. F.
Med illustrationer.

VIII liaft. „Herodes den store" af A. Ingerslev. Öfver-
Sättning från danskan.

IX liiift. „Uii(lcr skilda fanor" Beriittel.sc från .1788—
90 ars krig af P. Nordmann. Samma Mtfte
inrvinmer dessutom en fdrteckning öfver säll-
skapets ombudsman.

X liitit. Lotscn ocli lians lmstru, en historie beritttad
af Aina samt Direktionens för „Sv. Polksko-
lans Vänner" årsberättelser för åren 1883—

issi.
I samband härmed antecknas att Direktionen på ett af

sinä möten antagit följande tariff, enligt hvilken författarehono-
rarierna ntbetalats ooh för framtiden komma att utbetalas.

A.) 100 mark per ark tilldelas förf. af själfständiga
populilra afhandlingar.

B.) 75 mark per ark utgifvas åt förf. af originalbe-
rättrlscr, uoveller, skizzer, resebeskrifningar och
dyl.;

G.) 60 mark per ark utbetalas för bearbetningar;
D.) 40 mark per ark betalas för öfvers&ttnihgar.

tJtom deflsa hitftcn af föreningens skrifter hafva af första
Satnlingen ..Valda sånger och visor" tils dato utgifvits 2 små
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häften, innehållande dikter af Kuueberg, Nicander, Böttiger,
Sehlstedt m. fl. Afsigten nied dessa prisbilliga (5 penui) små-
skrifters utgifvande hai- värit, att i någon niån söka iradan-
tränga den under ali kritik usla marknadspoesi, hvilken begynt
siika sig väg tili allmogehemmen i värt land. De åtta återstå-
ende häftena af första samlingen • hvart ock ett om ett lialft
ark «kola inom kort läggas under prässen.

Hvad hållandet af folkliga fdredrag beträffar, så bar för-
eniiigeu äfven fdr det gångna året baft stipendiater i sin tjäiist.
Saluuda afreste filos. kand. J. E. Wefvar i maj 1884tili västra
Njiand, Egentliga Finland och Åland, öfveralt hållande fdre-
drag i lättfattliga ämnen, och nppmanande allmogeinännen att
inriitta folkskolor i sinä resp. kommuuer. Först imedlet af novem-
ber afslutade hr Wefvar sin framgångsrika fard, efter att där-
under hafva skaffat foreningen icke mindre än 67 nya medlem-
m;ir och försålt skrifter för 65 mark 25 penni. Förenin-
gens stipendiat i Österbotten var student M. A. Slotte, hvilken
höll fdredrag i Gamlakarleby landsfdrsamling, Nedervetil, Teeri-
jiirvi, Kronoby, Pedersö, Nykarleby landsfbrs., Jeppo, Munsala,
Oravais och Kvetiaks och talade for folkskolans sak; 43 nya
lnedlennnar upptogos. Tili främjande af fdreningens intressen
i Nyland besökte iilos. mag. P. Nordmann socknarna Färnå,
Sibbo, Östersuudom, Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå, Inga och Snap-
pertuna. Därvid hdllos 12 föredrag samt tilistä!des af stipendi-
aten med bitrade af fdr saken intresserade personer en
I'olki'est i Sibbo; 9 nya medlemmar antecknade sig och ski-ifter
sai des for 65 mark. Stipendiaten herr Wefvar bar af före-
ningen «hallit 400 mark och herr Slotte och Nordmann 300
mark hvardera.

Utom dessa föredrag, som förlidna sommar af nämda sti-
pendiater hiillos på landsbygden, bar föreningen genom ett bidrag
af 800 mark värit i tillfälle att under bösten 1884 tili väsent-
lig del bekosta 35 föredrag i H:fors, nämligen 10 st. i botanik
af d:r Fr. Elfvmg, 10 st. i kerni af frih. d:r A. af Schulten,
9 i Finlauds historie af lilos. mag. P. Nordmann, 2 i fysik af
öfverläraren, E. J. Mellberg, 1 i byggnadskonst af arkitekten

K. A. Tavaststjerna, 1 oin nyttan af kroppsöfningar af lektor
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V. Heikel, 1 om Kaukasus dess natur och folk af d:r V. Bro-
therus, samt 1 ur den svenska samhällsföifattningens kistorie af
filos. kand. K. Lindström. I Borgå har student J. V. Björk-
sten under vårvintern hallit 8 st. populära föredrag, för hvilka
lian af silllskapet upphurit ett mindre understöd.

Eniedan stipendiaterne ilfven försålt skrifter, blef endast
en kolportör seminarieeleven L. Lindholm utsänd. Under sin vand-
ring i Nyland från Mörskom tili Sjuudeå försålde lian skrifter
tili ett vllrde af 101 mark 18 penni.

En donation har under året kömmit föreningen tili del;
det muneni upplösta konventet vid normallyeeum i Helsingfors
har tili föreningen skllnkt en summa af 275 mark.

Siillskapets tillgångar skola under de nilrmaste tre åren,
vinna en tillökning genom det anslag af 1,500 mark de nyss
åtskilda ständerna beslutit tilldelti det samma ur Längmanska
donationsfondens räntemedel.

Pöreningens kassåstallning utvisar vid slutet af år 1884
liiljande

Inkom s t er:
Behållning från 1883 15,757: 56.
Xtiinilii; ledamotsafglft 50
Frivilliga bidrag 103:
Lista årsafgiften 1,475: 70.
2:dra „ „ 2,886
3:dje „ „ 0,809:
4:de „ „ 65
B:te „ , ■ . 40;
Upplupna rttntor 416: 48.

Summa 3Jnf. 27,6(i2: 74.

Utgifter:

Bokkonto 2,666: 58.
Qnderstödskonto .... 7,041: 57.
Omkostnadskonto 530: 30.
Atliiningskonto 2,259:

Summa 37nf 12,497: 45.
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Behållningen tili detta år utgör sålunda 3mf 15,165: 29
ocli då härtill lägges kommerserådet H. Borgströms fond Fmk
5,000 ntgjorde „Svenska Folkskolans Vänners" tillgångar den 1
janaan 1885.

&nf 20.165: 29.
Af denna summa har utom den nilmda Borgströmska fon-

den ytterligare 6,000 mark blifvit kapitaliserade.
I det Direktionen hiirmed slutar sin redogörelse för det

tilländagångna året, viii den beträffande valet af denna dag
for årsmötet förklara, att så har skett, emedan resolution
icke annu erhållits från K. senaten på den enligt senaste årsmötes
beslut gjorda anhållan att årsmötet för franitiden linge hållas

ej i juni litan i mars månad. Helsingfors den 29 maj 1885.

Wilh. Grefberg.

31. (i. Schybergson.
H. A. Hollmerus.

A. 0. Frendenthal.
Hjalmar Neiglick.

]'. Nordman».
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