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;WV ämbemanägårben läg prydlig och rödmälad med hwita
föiisteikarmar tätt inroib landswägen. Nundtomkring säg

»inu frodiga äkrar och ängar, det war en riktigt präktig gärd,
sum nämbernanncn fätt med fin hustru, da de gifte sig.

Inom hus war det naturligtwis ocksä fint med grauua
tapeter i alla nunnien och gardiner för fönstren, ty det war
huslwndens högsta önstan, att de skulle hafwa det „säsom herr-
stap". Huötrun war oäsä swag för alt slags flard och ju gran-
nnre de funbe fä, bcfto nöjbcire war ho».

De ugde endast twänne darn, en son och en dotter; flickan,
forn war nldre, hade i dovet fätt de granna namnen Einelia
Alexandra, goösen hette rätt och flcitt Berndt säsom far och farfar.

Mmt>eMllM«n lade aldrig fjälf hand wid jorddruket, han
koin tnapt en gåiig i mänaden ut pä nkern att se efter ardets-
folket, tn, dä han icke war burta i tjänstegörowal, eller pä de-
sut Hos herreinännen och de furnämste husbönderne i sixTiicit,
toti han emot främmande heinma och fatt styf och rak i sals-
gUNgstolen mcd en läng silfioerdeslageu pipa i niunnen. 3i>nr-
dinnan tykte ocksä niest om att dncka taffe hennna eller borta
mcd »ägon belant och sä fick hushället gä som det tunde; alt
war lämnadt i leada händer.

Biide (imeliä och hennes dror hade nägot är gätt i stola
i »ärniaste stad, eniedan det ej ännn fans nägon foltskola i de-
ras lieinsocken, Eedan togo förnldrarne dem hein igen och tukte,
alt de nwro tillrätfligt lärda.

Dotter» satt niest och nnrkade spets ioid fönstret, där hon
tunde se alla förlnätande; nägot gröfre arbete bn)dde hon sig
aldrig om att göra och wägade sig knapt ut i köket för att inte
sota ned sinä fina kläder. Berndt hade ocksä fätt lätjefulla ioa-

nor, lian fölide oftast med fadern, dä hau war borta, eller satt
han och rökte iuue i farslulaimnaren hos modern och systern.



Han war en stlltlig gosse ungefär tjuguett är gllmmal och mo-
dern war ilktigt stolt öfwer honom, när han körde för henne till
kyrkan i den nya blankmälade kärran.

Alla dagar tänkte hon pä, hwilken flicka skulle mara fin
och rik 1103 att blifwa hustru at hennes Berndt, när han engäng
stulle taga emot garden; hon talade ocksä härom med sonen, men
denne endast skakade pa hufmndet och smalog han hade nog
sinä egna tankar.

Mgra stenkast frän nämdemansgärden läg inat skogen sko-
makaren Wiks lilla stuga. Den säg wisserligen ganska läg och
oansenlig ut, men likmäl stannade man gärna roio grinden och
säg in öfwer den lilla gärden med dess frodiga syrenhäckar och
röda pioner, fom midsommartiden blommade fä grant pä ömse
sidor om stugdörren. Här bodde sedän mänga är tillbaka „gamle
Wiken," som folk brukade kalla honom, fastän han icke war äl-
dre än mangen, som gaf honom det namnet, men Hans här
hade tidigt gränat och mänga rynkor syntes i Hans ansigte.
Gamle Wiken hade nämligen fätt pröfwa mycket i lifmet; han
hade warit ett fä kalladt auktionsbarn, fom siitit ondt, frnsit och
swultit mängen gang i yngre ären och blott genom ihärdigt ar-
bete och outtröttlig flit hade han smäningom arbetat sig upp
till wälständ. Nagra är lefde han fä, lycklig och förnöjd i egen
stuga med sin unga hustru, dä kom en smär feber och hämtade
sorg och död till mänget hem..

I flere weckor kämpade de>l raska skomakarehustrun med
lifwet, men döden fegrade till siut och med förkrosfadt hjarta
följde mannen henne till grafwen. Nu hade han kwar blott
sitt enda barn, lilla Maria, en glad, bläögd flickunge, som skrat-
tade och sjöng frän morgon till kwäll och pä alt sätt försökte
trösta sin far. Ofta mäste han smäle ät flickans lekar och tackade
Gud för den gladje han hade af henne; men aldrig glömde han
fin unga hustru och därfär gifte han icke häller om sig, utan
hjalpte sig fä godt han kunde med det lilla hushället, tils Maria
blef äldre. Hon lärde sig ocksä tidigt att göra nytta och före sitt
tionde är war hon redan faderns lilla hushällersta. Af naturen
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tyttes hon förstä sig pä att halla alt i ordniilg i stugan och om
twallarne hjälpte hon fin far, när han tog sig en fiistund för
att gräfwa i den lilla täppan, som han kallade „sin trägärd".

Skonmkaren Wik war aldrig lyckligare, an da han syss-
lade bland sinä blommor och buskar en stilla sommarafton:
„Ute under den bläa himnielen är det som i en stor kyrka," brnkade
han säga, „där sjunga fäglarna psalmer till Guds pris och da
idres äfwen männistanö hjärta, sa att hon tackar och lofwar
Herren för alla Hans walgärningar". Sä talade gubben, ty
han hade tidigt lärt sig att alfka Gllds oid och dänfrän hämta
rad och hjalp i alt, hwad han företog sig. Darför hade han
ocksä ett förnöjsamt sinne bäde i glada och sorgliga dagar. Han
tänkte icke säsoin mängen annan i samina förhällanden: „lag
är ju endast en fattig skomakare, hwad tjänar det till att mara
sä samwetsgrann och noga med ett sä simpelt arbete och sä ringa
som jag är, annat wore det, om jagsknlle wara präst ellcr doktor".
3tej han hade redan for längesedan tagit till sitt rättesnöre detta
bibelsprät: „Den där trogen är i det minsta, han är
ock trogen i det mer är, och den i det minsta orätt är,
han är ock orätt i det mer är", och„Herrens ögaskädar
öfweralt".

Ofta talade han haroin med Maria och inpräglade dessa
ord djupt i henneL hjärta; själf lärde han henne bäde läsa och
sjnnga psalmer, och hwarje söndag, om wädret medgaf, sag mcm
dem wandra till kyrkan, Pä söndagseftermiddagen äter sutto
de us) läste tillsannnans pä en liten träbänk utanför stugan, da
det war warmt och wackert, medan swalorna flögo fram och till-
baka öfwer deras hnfwnden och humlorna surrade bland blom-
murna nmdtomkring dem.

NtlMdsmvmett war deras närmaste granne och de enda
leklmmattl Maria wetat af, woro Verndt och Hans syster; men
som Emclia war flere är äldre och dessutom hade ett missnöjdt
lynne, brudde hon sig aldrig mycket om den lilla glada Maria,
Vrodern däremot lekte allra hälst med „gamle Wikens" flicka;
de plockade sinnltron tillsammans, lagade wisplar och näfwer-
lorgar och alt sndant, som barn pä landet taga sig före. Verndt
hade ocksä ett godt hjärta och fastän han alltid därhewma fick
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sin wiljll fram, lät hau ändä Maria bestämma lekarne och hjälpte
henne, där han kunde, med hennes smä arbeten.

„Han är e» god gosse," brukade gamle Äöikeil säga, „skada
bara att föräldrarne icke förstä att fostra upp houom rätt, mm
wär Herre har sinä tankar och kan wäl göra en bra karl af
honoin i alla fall".

Ären gingo fort. Berndt war säsom nämdt tjuguett är,
Maria hade nysö fylt sjutton, och fastän hon icke kunde kallas
wacker, säg hon innerligen trestig ut med sinä glada ögoit och
sitt glänsande, ljusa här. WisZt war det sant att hon inte hade
nägon grann ylletygsklädning att taga pa sig till fnrfcm; icke
ägde hon häller nägon sin palta eller dnrbar sjal, men hennes ljusa
bomullsklädiiing säg sä ordentlig ut och deu swarta silkessja-
letten slöt sig helt prydligt kring hennes rödblommiga ansigte.

Ingen hade sä röda kinder och sä glada ögon som Maria,
tykte Berndt; han tänkte hwar gäng pä henne, uär modern ta-
lade om klockarens Hilda och de rika gärdsdöttrarua, som hon
tykte skulle passa till hustru ät hennes son. Men, när Berndt
engäug sade ät henne, att Maria war den basta flicka hau wiste
af, skrattade hon blott och menade, att m sadan obetydlig sko-
makaredotter kunde just duga till dagswärkarehustru, men iuga-
lunda oassa till wärdinua pa en stor gärd.

Berndt teg, tog sin mössa och gick ut; det gjorde han
sedän alltid, hwarje gäng modern tog upp samma tal.

Emelia hade emellertid fätt en friare alldeles efter för-
äldrarucs sinne. Det war en ung karl, som slagit upp handclsbod
i kyrlobyn; han kallades herr Blomros och war „sä sin som den
sinaste herre", sade nämdemansmor. Det war Hans »'tätliga wärt och
de granna kläderua, som stuckit henne i ögonm; aldrig frägade hon
efter, om han war en redbar männistä och hade sin handelsrörelse
utan sknld. Herr Blomros hade smäuingom gjort sig alt mera bekant
i namdemansgärden, tils han slutligen friade till dottern och fick ja.

3iu blef det ett bräk och bestnr med utstyrseln; fadern
reste själf till staden och kom hein med swart sideutpg till brud-
kläduiugeu samt diwerse annat. Emelia skulle nu bli fru, där-

6 Troliet i det ringa.



för mäfte hennes utstyre blifwa dubbelt sll flilt suin etumus,
meimde furäldrarne.

9läs Äiaria en söndagseftermiddaa, tittade in i granngär-
£>en, blef hon genast af wärdinnan bjnden npp i windstamma-
ren för att se pä alla EineliaZ presenter och nua kläder. Där
fanS sullt upp as allting, bäde liinie-, säng- och gängkläder och
modevn glöinde ej häller att berumma hwarje plngg och prisa,
huru godt och präktigt det war. „(stt sädant utstyre mäste ocksä
den slicka ha, som Verndt gister sig med", sade ho» siutfigen,
„rift skall rikt ha och en fattig drud roitt jag inte höra talas
mu". Det ordet triiffade Maria sä besynoerligt i hjärtat och huru
l)on iin fiirsökte slä bort det, koin det alltid tillbaka igeu.

„Ia det är nog mig, som hon menar", tänkte flickail, nar
hon heinät. „Bcnidt brukade alltid talla frag siil lilla
drud, niir wi woro barn och nu, sedän jag blifwit stor, wille
uänideinausmor niisa, att jag aldrig eus skall tanka dität". Tä-
nrnie lommo Maria i ögonen, hon war ej den, soin wille träugll
sig pä rikt folk, men det war im engäug sä, att hon höll Berndt
sä hjärtlige,! kär, hon kuude ej hjälpa det och dnrfiir föllo de
lnttra orden sä tuugt pä heiines hjärta.

Dä hoit koni hem, satt fadern och läste wid funstret ochsom hon ej wille läta honom se sinä tärar, gick hon genast ut
igen och band upp uägra blommor, som en regnsknr pä förmid-
dageil slagit ned.

Just som hau stod där helt bedrufwad och förgräten, ro-
päde en wälbekant röst bakom henne: „Hwarför gräter du Maria,
soin alltid lnukar wara sä glad?"

.von loände sig fiirskriikt om och där stod Berndt och lu-
tade sig öfwer grindeii; hon forsökte genast se gladare ut, meil
sioara knndc hon ej.

du kanste, för att du inte har sadan grairnlät
som sysler min frägade han skrattande.

„Ähnej Berndt, sädana fina kläder sknlle inte passa för
mig, dem har jag aldrig längtat efter, det >uct du uug".

„Io jo Maria, det wet jag, men jag wet ocksä, hmarfur
du i dag har grittzil i hal|'rn; Emolia talade om för mig, hwad
mor sade ät dig diiruppe. Hör nu ocksä pä mig och sätt tro
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till hwad jag sllger. Minö du Maria, när mi bädll woro barn,
huru wi dä lekte brud och fästman? Jag tykte alltid, du roar
dm snallaste flicka i hela wärlden och sä tycker jag ännu, där-
för stall det bli allmar af leken och wi twä skola inom äret
wara incrn och hustru.

„Kära Berndt," sade stickau helt hapen, „tala inte pä det
sättet, hwad skulle nämdeman och wärdinnan säga, om de miste
af det?"

„De skola fä höra det i denna kwäll", menade Berndt
ifrigt, „din far har jag ingen rädsla för, han har alltid marit
wäillig mot mig och föräldrarne ha haller aldrig hittils satt sig.
emot mig".

Maria skakade bekymrad pä hufmudet, hon hade inte samma
glada tro pä att alt skulle ga sä lätt, men Berndt tröstade henne
och sade slutligei: innan han gick: „War du bara glad och lugn
Maria, det mä gä huru som hälst, sä är du andä för mig deir
täraste pä jorden".

Sa slutades detta samtal, Berndt skyndade raskt hemät och
Maria gick in för att laga kwällswarden ät sin far. Inte kunde
hon, fäsom Berndt bedt, wara lugn och miss, när hon tänkte pä
framtiden, ty hon kande sä wäl, huru högmodiga nämdemannenK
alltid marit; men hwar gäng hon tänkte pä Berndts sista ord,
slog hennes hjärta af en im:erlig glädje.

Weckan förgick emellertid, utau att hon hörde ett ord, eller
räkade nägon frän gärden. Om söndagen mar wädret regnigt
och fult, fä att hmarken gubben Wik själf eller Maria gick
till kyrkan; pä eftenniddagen, just dä de tagit fram sinä psalm-
böcker för att tillsammans sjunga en aftonpsalm, hördes steg r
farstun och Berndt tradde in.

„Det war ett rart främmande," sade gamle Wiken wän-
ligt, "stig fram och sitt ned". Den unge mannen satte sig
pä baicken under fönstret, med sin wäta mössa mellan
gubben Wik talade om wädret, ärsmäxten och dylikt, men de bäda.
llnga woro nastan swarslösa och sägo bekmnrade pä hwarandra,
slutligen sade Berndt: „Efter jag wet, att rata wägen alltid är
den ginaste, som ordstäfwet lyder, sä will jag nu riktigt säga
sanningen sadan den är. Sista söndags talade jag, som du
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miitå, meb big Maria, och sade att du men ingen annan stulle
dli min hustru. lag war inte radd för er, fader 3Lik, men
Maria meimde, att minä föräldrar nog stulle sätta sig emot oss.
Summa kwäll sade jag därhemma höfligt och stillsamt, hwad
mitt beslut nu war, men da blef dar gral och ledsamheter utan
ända. Hur wackert jag än talade, sä hjälpte det till intet; de
foro llt mot oss med sndana ord, som jag gärna wille glämma,
oni det wore möjligt. Till sista slntet teg jag och lät dem halla på;
men hela natlen tänkte jag pä det och sedän weckan ut, tUs
det rann mig i sinnet, att tiden ändrar folks tankar. Wi är»
miga wi, Maria och jag, wi knnna wänta, men den, som inte
will bli och hänga hennna sälnnge, det är jag det. Strax efter
min systers bröllop, far jag till staden och skaffar mig plats pi
nägot stepp; det har jag ocksä sagt ät föräldrarne och far blef
twär igen, men mor menade, att det war bäst, jagreste och stog
minä griller nr hnfwndet. lag tänkte, att mitt onda satt i,
hjärtat och det blir aldrig bra, förrän jag fär dig Maria, men
det wille jag im inte säga för att iöe förtreta de gamla".

„Det war en ledsam sat det här," sade fader Wik, dä
Berndt slntat att tala, „nog wiste jag alltid, att det war godt
er unga emellan, men fwärt är det, när barnens wilja fätter sig,
upp mot föräldrarnes, därför är det rätt gjordt af dig Verndt
att wara tälig och wäitta. I skrifte» stär ett sant ord för den
tälmodige ocksa: „Den som räder sitt sinne, är bättre än
en, som städer winner". Herren skall nog till sist stnra alt
till en god utgäng."

„Sä lror jag >ned", sade Verndt och skakade kraftigt gamle
hand, „gmt bara inte Maria, alt skall bli bra, när

jag efter nägot är lominer tillbaka".
„Du är en redlig gosse," sade fader Wik mcd en tär i

ögat, „Wud wälsigne er kara barn. Inte har du Verndt sett
efter rikdom och stora ägodelar, me» ett godt wal har du gjort
i alla fall, det säger jag, fast jag är flickans egen far. Hon är
flitig, stilla och gndfniktig och tommen i engäng tillsammans, sä
trur jag säkert, att war Herre läter eder wäl gä, om i si-
soin min saliga hustru och jag tagen detta till ert rättesuörer
,Ma« trugen äfwen i det lilla".
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„Xaä skall ni ha fader Wik," sade Verndt, „jag skall komiita
ihäg dc där ordeu".

Par weckor seuare sirndes i »äindcinansgärden dotterns
briillop ,ned stor stät och fä flntiabe de uygifta till kyrkobW
där de stulle börja lefma fc»n „riktigt fint folk", sade nauideiuans-
Vlor och det finaste hon wiste, war att dricka kaffe pä säng om
nwrgiiarna och att göra mgettting hela dagen läng. Alt detta
hade ocksä rnågen, heir BlornroS, lofwat ät sin hustru och swärnior.

Berndt rustade sig einellertid till sin resa. En wacker hust-
rnorgrni tog hau afsked af Maria och hennes far fanit for
till nännaste stad. Därifran erhällo de snart underrättelser frän
[jonoin, alt hau fätt en bra plats på ett stort fartng, fom la-
jtade pä utrikes hcimimr; hau bad Maria wara glad och wänta
troget pä ljonom, fä fkulle de nog engäng fä lefwa lyckliga till-
fannnaiiÄ. Detta bref tröftade Maria öfwer skllsniässaii och
Cjoii dlef fnart äter fainina glada och hurtiga siicka soin förr.
)lä>ndeniannens fägo wisserligen ganska fnedt pä henne, hwarje
•gång de räkades, »ien Maria war alltid lika wänlig niot dein
och sade aldrig nej, dä hon behöfdes wid ardetet pä den stora
gärden. Det war hennes glädje att arbeta och hwad hon an
gjorde, furfökte hon alltid göra det fä godt hon knnde, tn fä
Hade hennes far anda frän barndoinen lärt henne.

Berndt fkref ganska ofta goda, wänliga bref. Det gick
honoin wäl i händer „fast det i börjail", fkref han, „war swärt

för mig. foni aldrig prufwat pä härdt arbete, att taga nti ined
allwar, »ien nu fer jag, att hwilan sinakar dubbelt battre im förr".

Han äninade först konnna hein efter ett är, inen fartyget
hade annan knrs och fom han war iiöjd ined fin plats, stan-
nade han mer iin twä är borta. Föist när det led till jnltiden,
koni han hein fä drun och waderbiten att de knapt wille kanna
igen honoin.

Först wotll föräldrarna rnntfet nöjda öfwer Hans ätcrkoinst
och fadern taladc redan 'Oin att ho.» började bli gammal och
gärna wille Kirnua gärden ät fonen. Berndt sknlle ocksä nu
warit nöjd att fä staniia pä landbacken, rnen, om han tog einot
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dm stora aåtbcn, ntåftc ha» hafwa eu wärdiima. Hans kara
Maria mar hononi trogcn soin guld och henne «ien ingen annan
urille t>an ha, det ftob han fast wid.

Fur andra gängen talade han 0111 denna sat nied för-
aldrarne och sade, att Hans fulla allwar war att gifta sig ined
Maria. Modern dörjade da grata och klaga öfwer, huru olydig
son ho» hade; fadern äter teg först, inen seda» sade han:
„Du ina gärna för rnig taga flickan efter d» tycker, ho» är sa
rar, inen arflös blir du, det ger jag mitt ord pä, Einelia och
hennes inan fä taga eniot gärden i höst".

Ztänideuiannen trodde helt säkert, att sonen wid denna ho-
telse skulle falla till bönboken, eller genast andra tantar, »ien

däri »nsstog ha» sig, ty Berndt swarade höfligt: „Far mä
göra, som han will nied sinä ägodelar, jag haller Maria föriner
än all wnrldens riköoni och i sö»dag skall det lysas för oss".

Fader» blef mäkta förundrad och »lycket ond, me» orde»
woro »n e»gä»g sagda och Berndt gick genast till pastorn. Dm
söndagen l»stes det gansta riktigt för hoiwni och skomakarens
datter och par weckor sennre dlefwo de i all stillhet wigda hemnia
hos pastorn. Denne hade warit Marias skriftefader och kände
äfwen gamle SSMIen samt nuste, att ha» mar e» allwarlig,rätt-
staffe»ö man; den »'änliga och läsknnniga flickan hade nmrit
pastorns bäfta striftskolebarn det äret och fätt beröni för sinä
oin eftertanke ivittnande fwar. Mr ha» n» lasi wälsig»else» öf-
wer dem och fä stadfäst deras förbund, tog han de>» hwardera
i hand, ö»siade Maria lycka och sade tili Berndt: „(Sii god
hiiötnt konimer frän Herren, koin ihäg det »iin wän, ti»
det hnr dn i bag fätt".

Detta war pastorns bröllopstal, och Berndt kände djnpt
i sitt hjärta sannixgen af deösa ord.

Hela iuinter» Iwddc de linga i fader WS.% lilla stnga,
li) Berndt hade ci cna welat begära hitänn» Hos föräldrariie.
Ha» hade frctvat ihop »ägot af sin I)i)ra, fä att de »n kunde lefwa
utan att lida »öd, dcsöutom lärde han skomakeri af sin swärfar;
lian nienade »milliäni, att det alltid är dra att ku»»a ett haiidt-
luärk, man met ei, lnuad ma» ka» dehöfwa här i wärlde».
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Om rodren for hcm dtet ut till fjös, men ej läugre än att
han före jul funbe wara heinnm igen.

Hösten efter Verndts och Marius bröllop ftyttade Ijerr
Blomros einellertid med hustru och en liten dotter till nämde-
mansgärden. soin de nu öfroertogo, medan de gcnnla fingo bo-
ningsruin i en byggning pä gäiden. Herr Blomros skötte till
en börjail fortfarande sin Händel, men sedän slog han sig endast
pä jordbruket. Mänga pästodo äfwen att, om ej swärfadern nu
kömmit honom till hjälp, skulle han i alla fall fatt sluta med-
handeln, sä skralt hade det gätt för honom.

Nu lefde de dock präktigt igen, men oin namdemannen
sällan brukat se efter utarbetet, sa förstod sig Hans swärson iäe
det minsta därpä. Alt, hwad han lätsade försöka, slog illa
tn han war sä okunnig, att hmi' knapt miste tiden, dä man skulle sä
eller skörda; slutligen lännmde han alt wind för wäg, somman
sager och lefde hwarje dag sä lätjefullt och öfwerflödigt, att det
war sorgligt att se.

Garden, soin under sä maneja är warit utan en husbondes
tillsyil, började smäningoin sorsalla; äkrarne buro usel gröda,
dilcua runno igen och mossa wäxte pä de stora ängarna. In-
nan Verndt den följande wären reste ut, säg han nog, hum
Hans barndomshein wanwärdades och talade äfwen darom med
swägern; men herr Vlomros, fom trodde, att Verndt war gruf-
ligt afundsjuk pä honom, swarade myndigt, "att det war bäst,
hwar och en skötte sinä egna affärer".

Verndt hade ocksä wärkligen :nucket att tanka pä, dä han
nu skulle förtjana uppehalle ät hustru och e» duktig gosfe, för-
aldrarnes och gamle nwrfaderns största statt. Maria hjalpte
einellertid troget sin man med hwad hon kunde och hennes glada
jämna lynne war Hans dagliga glädje. Garna skulle han ar-
Hetat dygnet om för henne och gossen, han tackade innerligen
Gud, som skänkt honom en god hustru och ett litet friskt barn.

Den sommar, som nu följde, war owanligt kall och hösten
blef inycket bläsig. Maria tänkte ofta med oro pä sin man
och undrade, om det icke stormade ännu mer darute pä det stora
hafwet; mäilgen natt läg hon wakeil och hörde, huru blästen.
tjöt i skorstenen. Hon blef därför mycket glad, dä hon i no--
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■rocmbcr erhöll bref frän Vemdt, däruti han berättade, att de
nu rooro pä hemwäge» och orn nägra raecfot skulle inträffa
i dm stad, soin lag närmast hemtrakten. Duddelt sä fort swängde
Maria nu sitt rockhjul och sjong ännn gladare an förr brebroib
waggan.

Emelleitid förflöto flere weckor och den unga hustruns
mäntän blef alt ifrigare. Hwarje gang det knäpte i stugdörren,
trodde hon det war Berndt, som koin och mänga gänger om
dagen tykte hon sig tydligt hiira Hans hurtiga steg utanför.
Maria täntte hit och dit, siutligen erhvll ho>i äter ett bref, som gaf
'heirne wisshet, men en försträcklig wisshet.

Vrefwet war ifrän styrmannen pä det fartyg, med hwilket
hennes man reste och däri stod att de nägra dagar förrän de inlu-
pit i hamil, warit utsatta för en swär stonn. I mörkret lmder
en heinsk natt, dä Berndt skulle äntra upp i masten, snafwade
hail och fttll ned pä däcket; sanslös och illa skadad läg den raske
sjöinannen där och i samum tillständ förblef han, ända tils de
ivid aukouisteil till hamnen kuude föra honorn pä lasarettet.

Alt detta beskref stynnannen i sitt bref och slutade med
att säga, huru Berndt, sä fort han koni till sans igen, altjamt
frägade efter fin hustru.

Den ftackars Maria mäste stere gänger genomläsa brefwet,
inuan hon riktigt fattade den sorgliga nnheten, sedän satt hon
nastan förkrossad af det härda slaget och kunde hwarken tala el-
ler gräta. Den gamle fadern säg en stund bekymrad pä henne,
sedän steg han upp, tog gossen, som läg och jollrade i waggan
och lade honom i moderus famn. Dä war det, som skulle Maria
makiiat frän sin domning, hon trnkte barnet till sitt bröst och
började häftigt gräta, Fadern talade under tiden tröstande ord
till henne och wisade, huru denua sorg war henne sänd af Gud
själf, som mille pröfwa hennes tro, om hon äfwen i den onda
dagen fom i den goda kuude förtrösta och hoppas uppä Honom.

Sedän började han fuudera, huru hon fä fort sig göra
lät, skulle komma till staden och tog snart sin mossa för att gä
lill Imit och skaffa henne häst och körswen. Maria lade emeller-
tib ihop litet kläder och matfäck ät sig och gossen och dessa
omsorgcr gjorde, att hon smäningom ätersick nägot af sin man-
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liga hurtighet; hon roifte, att det är synd att sorja oföinuftigt
öfwer nägot jordistt och «Hra mest i otid. Annu kunde ju Her-
ren „läta ljus uppgä i möikret".

Följande dagen helt tidigt pä morgonen begäfwo de sig
pä wäg; steie mil hade de att aka och mot aftonen började det
att regna. Gosse», som war ett omanligt stilla och snält barn,
dlef nu äfwen trött af den tanga resan pä en skakande kärra
och klagade sa att Maria slutligen äfwen kände sig grätfärdig,
me» just dä anlände de ändtligcn till staden och hittade, ehuru
det war mörtt, lyckligen wägen till lasarettet. En äldre sjuk-
sköterska koin genast ut emot dem och när hon sick höra, hmem
Maria sökte där, sade hon wänligt: ~Det war riktigt bra, att
ni kom, er man ligger bara och ropar efter er, men kom nu
först in i min kammarc och torka edra wäta klader för brasan".
Ho» tog sträx den lilla grätande gossen i fanrnett, wännde ho-
noin wid elden och lade honom sedän under det manna täcket i
sin säng. Maria tackade henne hjärtligt för hennes godhet, men
fjälf mille hon hwarken tanka pä wänne eller hwila, innan hoi:
fätt fe sin man. Slöterskan uppfylde ocksä genast hennes ön-
Van och förde henne in i en fINM kammare. Tär lag nu hennes
Verndt blek och med ombundet hufwnd pä bädden. Dä han sick
se sin huStml ljnsnade Hans ansigte af glädje: „©ud ske lof,
att du toin Maria", sade han, „rni kan jag dö i frid, dä jag
ännu en gäng i denna wärld sick se big". Maria kunde ej läta dli
att gräta, hon darrade i hela kroppen, men försökte ändä att
swara gladt, hälsade frän sin far och berättade, att hon tagit
Mftzn med sig. Berndt nickade nöjd, han tyktes ej orka tala
mycket, men war glad, bara han säg, att Maria satt kwar
pä sängkanten. Cm natten sof han oroligt af „bara glädje",
sade skuterskan, ibland for han häftigt upp och ropade efter Maria,
men, dä han hörde hennes röst, blef han strax lugn igen.

I rummet, där Berndt läg, fans för tillfället ingen annan
fjukling äu en tio ars gosse, som hade skabat sin arm; Maria
sick säledes lof att stanna kwar hos sin man och stöterskan blef
snart sä förtjust i gossen, att hon sade sig aldrig hafwa fett
ett fä snält barn.

Först hnste läkarne största oro för Berndts tillständ, han
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hade fätt cu siuär stöt i hufwudet och wänstra annen, mm höl
gra beuet iunr wärst skadadt. För öfrigt hade han ingm mat-
lust, sof litet och hade stom plägor, men tälig war han och tla-
gade aldrig. 6n dag, da flere läkaie warit hos Ijonoin för att
se pä det sjufa benet, sade han sorgset till Maria: „När du
aifte dig med en nng frist karl, kunde dn wäl aldrig tro, att
du sn snart skulle fä se di» innn soin en gudbe med träben?"

„Mäste benet bort?" frägade hon och kände, att det swind-
lade för hennes ögon.

„Ia dottorerna ha bcredt mig pä det i dag, om jag sedän
nr sä start att jag star nt därmed".

„Herre Gud ja, det är just det wärsta", sade Maria gra-
tniide, „aldrig har jag tnkt om dig bara för det dn war stoll
och loacker, det mä dn weta; efter hjärtat och sinnelaget har jag
sett och dn har warit de» bästa man i wärldcu. Om dn bara
inte behöfdc plägas sä grufligt och jag läge där i ditt {tälle; dina
lrnfler luuna octsä bli rittigt slut".

„?et kau nog häuda kara hustru", sade Äerudt fakta,
„iiicii om sä ster, att jag suart mäste lämua dig och gosseu, met
jag, att det är ©UJJB wilja och dä fä mi iute klaga. Tärute pä

hafioet fär man riktigt fe, hurn liten och nfel den starkaste män-
niska är och hurn Wubö m att nlleua förmär föra cu lyckligt och
n>äl öfwer de stora djupeu, meu först här, när jag legat sivag
och plägad, har Herrcu pä allwar brutit sönder all min egen
wilja, Jag har förstätt, huru alldelcs intet cu mäuuisla af sig
själf söriuär och föenjen »ar lagit mitt förnuft till fänga
undcr trons lyduad, Mä det gä, fom Han nriH; gär jag
bort, sä skall Gud själf dragn försorg om cr, lätcr han mig
lefwa älcr, sä will jag troget tjäua houom i alla miua dagar,
sä godt jag dct kau i miu bräctlighet".

,/Jlinm", sade Maria, hon kände i dcnua stuud cu frid,
som kk war af dcuua wärldcu och böjde sig ödmjukt under
s^rgcbördan.

Eflcr uägra dagar iuträffadc nucllcrtid eu förbättriug
med dc» sjukc och suart gäfwu doktorcrua hopp om att hau
stullc blifiva frisk igeu, Bcuct behöfde ickc häller fägas af, det
dörjadc läkäs, men aldrig :uer skulle Aerudt kliuua röra sig ntan
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iäpp, fllstän det blef bättre an man wägllt hoppas. Inpä ny-
«ret war han ändtligen sä pass rast, att de kunde tanka pä
hemresan och en glad dag war det, da den lilla familjen äter
befann sig i skomakarens gamla stuga. Gubben Wik, som hela
denna ängsliga tid lefwat dar ensam med fin sorg och oro, hade
sätt nastan snöhwitt här, men nu mar Hans fiöjd att äterse
barn och barnabarn ocksä sä mycket större.

Lang tid därefter war Berndt ännu fortfarande swag och
kraftlös, samt rörde sig omant omkring med sin krncka; men
Hans lugna och nöjda sinne gjorde dem alla godt. Dessa sjuk-
domsweckor hade warit en dyr tid för dem, nastan alla Berndts
hopsparda penningar hade gatt ät, dock stodo de icke i stuld till
uägon människa och försökte att nu lefwa sä sparsamt de nä-
gonsin kunde.

Gamle Wiken hade strar efter Marias resa till staden warit
uppe hos nämdemannens och taiat om Berndts olycka; fadern
hade dä sett ganska allwarsam ut och nägra dagar senare kom
nämdeinansinor en kmäll helt sent ned till skomakarens stuga och
frägade, om Maria haft tillräckligt med penningar. När hon da
sick ett ja till swar, hade hon strax sagt adjö och gätt igen.
„De hafwa nog ändä fars och mors hjärtan för dig Berndt,"
]a\>t gubben, dä han talade härom. „Ahja far det wet jag,"
fwarade den unga mannen, „de woro goda mot mig, när jag
mar pojke och aldrig har jag haft bitterhet i mitt hjärta mot dem,
sast jag mäste gä min egen wäg i lifmet."

Dä Berndt kom sig litet före och blef wanare att gä, ledde
Maria honom en dag, ett stycke pä mag till gärden; själf dröjde
hon ändä kwar i stogen, medan mannen gick in för att hälsa
?ä sinä föräldrar. Bäda blefwo de mycket förskräkta, när de
sägo honom sä blek och mager med kryckan under armen, men,
när de började beklaga honom, talade han sä gladt och under-
gifwet om den aga Herren sändt honom, att de ingenting kunde
säga endast förundrade sig.

Berndt sade sedän ät sin hustru, att föräldrarue sett be-
kymrade ut som om de haft nägon hemlig sorg; faderns guld-
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flocfa och de» ijocfa urfebjan rooro borta och inte fåg ha» häller
be twä ganila fUfroerbägarene, fo»i »äi»bema»»e» ärft eftec fi»
fiuiirfar och soi» alltiö förr btufabe ftå pä be» höga klaffbyrä»:
„X» skall fä se, att beras rikoom fmuUit ihop," menade ha»,
„gärbe» säg ocksä riktigt rustig ut. Alo>»ro2 lär bricka och ru>»la,
har jag hiirt och Emelia grät sä, när jag berättabe, huru nöjba
wi iuoro »10b hwarandra".

Bemdt habe gissat mtt. Det börjabe gä »ebnt for nam-
i>ei»a»»c»s; »läge» gjorbe liämligeix stora skulber öfweralt och bä
spart nog alla reba pe»»i»gar ätgätt att betala be swämste
fordringsägarene, tillgreps tib efter a»»a» »ägo» häst eller
ftere nötlxeatur. Dä wäre» koni, läg »njrfe» jorb obrukab, eineba»
bet ej fa»s säb att sä ut och följailbe ärets skörb lofwabe iiitet,
sä illa moro älrarne skiitta. E»«elia förstob sig ej alls pä att
hushälla, ho» brack uuu, hwab ho» k»»be fä, i kaffe och tröstabe
sig bän»eb, när ma»»e» ■— säsom oftast hände koi» f»ll hei».
Hllllö stä»blga görornåt war »äniligen att resa omkriug i sock-
»e» »icb be» euba bugliga hästen ha» ägbe. Det ftob sälebes
gansta illa till pä be» förr fä rika gärden.

I stuuiakareas lilla stuga bäreniot, räbbe frib och trefnab.
Wsttefn habe wisserlige» warit drug nog, me» nieb strä»g
hutzhäll»i»g habe be dragit sig frarn i alla fall. Tm koi» bet Berndt
wäl till pass, alt ha» lärt si» swärfars »rke, tn hwarte» till sjö-
»>a» eller dagswärfgre b»gbe ha» »li »iera, I stället arbetade
han flitigt meb syl och beckträd och blef snart gansta stieklig;
llchete bchöfde de albrig sak»a, tn de», soin är punktlig och or-
benllig samt därtill ärlig, blir giinia aulitad af alla.

Äiaria a si» sida, skötte sä wäl bet lilla hllshället, att
bvöbet »asla» iDttcä fälblibblas i hemies hänber och, när sö»-
dage» koi», habe ho» alltid e» skäl hwit wälling att sätta pä
bordet och si,i blanka taffepa»»a i spisel». De» lilla trägärbs-
lappa» kri»g st»ga» >uar ocksä frobigare och bättre wärbab ä» nä-
gonsi», s>ire»häcte» hade u>us.it och de fi»ä törsbnrsträ»a stobo
smc »iibso»il»ar allbcles hwita af blorninor.

Oi» sö»bagar»a bnikabe be wa»lige» tura orn att gä i
inrkun, ei»eba» »ägo» alltid mäste umra he»»na och se eftergossen, sä länge ha» war sä lite», att ha» ej ku»be siippa meb.

2
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När det war Verndts och gubben Niks lur att gå, bnikade Maria
dä gossen somnat laga fin postilla och psalmboken och>

sättll sig pä bänken utanför stugan, tn hon menade alldeles som
fadein, att ocksä naturen är ett Herrens tempel, däi det är
godt att fä prisa £OllOlll, när mau ej äi i lillfälle att besöka
kyrka».

En wackei söndagsfövniiddag satt Maria pä den wackra,.
stuggiga platsen och läste flitigt. Ia sä flitigt laste hon, att
hon icke alls lade märke tili, huru nänideinannen kom gåeiide-
förbi och med ens stannade bakom syrenbuskarne för att se in i
trägärden.

Han hade aldrats mncket under de sista aren och war ej
mer sä styf och rak som förr: „Här hafwa de sä natt och fred-
ligt", tänkte han, „nien mi pä war stora gard ha aldrig nagon
trefnad haft. lag kan wäl ända förstä, att det mäste wara för
det wi inte warit synnerligen gudfruktiga af oss, men gamle
Wikeil han har alltid Hällit sig till war Herre, det har hjälpt,
honom."

Sä täntte näindeniannen, bar han stod sä allwarsam och-
kgniiibnnbe; han hade stannat hcmma frön fnrfan, emedan han
flere dagar känt sig nägot olustig, mi hade han emellertid wan-
drat ut för att se pä den däliga äkern, som alla talade om och
sä kom han pä äterwägen helt oförmodadt att gä förbi Wikens>
stuga. Lange stod han kwar där pä samnia ställe och säg pä
de wackra blommorna och dcn räfsade gärden. säg in gcnom dör-
ren i den snngga treftiga stugan, men först och sist andä pä den
unga huotran, som satt och läste sä andaklsfull och stilla. Mr
Maria wändt om det sista bladct af dagens predikan, tog hon
npp fin psalmbok och började sedän med klar röst sjlmga den
fföna och loällända sängen:

„lesus är min wän den bäste."
Först när psalmen war slut och Maria gätt in, wäiide

nämdemllnnen sig om och började gä hcmät; men i Hans själ
rörde sig sä mänga tankar och srän dcnna söndag började sniä-
ningom nppgä för honom, det Ijiiä, fom lyfer ofs in i dödens-
natt; han lärde sig att fatta, huru hela lifwet fär ett nntt ut-
seende när: „lesl>s blir wär bäste wän".
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Wobt för den gamle ntaimen alt Herren sökte Ijonom innan
det blef för sent för (jonoin att wända orn; tn ej rnånga weckor
därefter insjuknade han i en swär feber. Snart kände han sitt
slut nntfaö och sände eftcr Verndt och Vtaria, mcd hwilka hau
lnngc tnlcibc utan wittnen och bad dem oin förlatelse för den
orättwisa han begätt mot dem: „9iiunera", sade han, „kan jag
med all min änger intet ändra, tn gärden tillhör knapuast mera
lingon af oss. Det räcker inte länge innan alt här far gä rubk>
och stubli och dnraf har jag lärt mig. att det jordiska arfwet är
intet, men det himmelska sa mycket mer. Herren gtfwe det at
er kara barn i rikaste niatt, det är min sista bön. Jag hoppag
för wisso, att det skall ga er wäl, tn du Berndt har nog
walt den dästa delcn, att arbeta med flit och gudsfruktan och
din rasta hnstrn är det, som först drcf big därtill. Hade hon
ej warit sä god och dra, sknlle d» ej fä nrocfet brytt dig 0111
hennc, att du för hennes sknll lämnade bäde gods och gärd.
Sä wände Herren min orättwisa mot edcr i godt, nädig och
barinhertig är Han, Honom ware lof och pris!"

Sa förfonad med Gud och människor slöt nämdeniannen
sinä ögon till den lanaa sömnen, uppriktigt sörjd och saknad af
Berndt och Hans hustrn, som gladde sig ät, att den gamles
hjärta blifunt nnindt till dem, sorran han dog.

Ett ar äimn höll herr Blornroö sig kwar pa gärden, men
sedän giek det sasoni nämdemanneil förntsagt; alt hwad de ägde
inäste gä nnder klubban och hela familjeu stod pä bar backe,
soin man säger.

(s'inelia war alldelcs tröftlöö, hon grät och wred sinä hän-
der. Mannen äter lätsade bry sig om ingenting och war lika
högniodig som sörr; i grundei: kände han sig dock lika illa till
>»od« som hustrnn, ty de hade jn intet mer i wärldeu än tre
[toctotfl sinä bar», som dagligen bchöfde mat och kläder.

Den gamla modcril giek som i en dröm, hon wille ej knnna
för>iä, att hon mi inäste läMNll sitt forna hem och ata na-
dedröd hoB andra, Berndt tröstade henne da pä alt wis och
wenade, att det ju blott war till egna darn hon sknlle stytta:
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„Sll länge jctg fan arbeta", sllde han, „skall mor ingen nöb
lida och Maria skall wärda er soin en dotter".

Men detta war nastan det wärsta för den stolta gunnnan,
att hon nu som en utfattig stackare stulle komina och be om tak
öfwer hnfmudet hos fin fwardotter och ganile Wiken. hwilkas
fattigdom hon gätt sä härdt at. Hon hade i alla fall ingen
annan rad och muste därtill ännu roata glad öfwer att icke be-
höfwa ligga församlingen till last.

Herr Vlomros' enda utwäg till förtjänst sknlle nu warit
att borja arbeta i sitt anletes swett, men det kände hau ingen
häg till. Han hade alltid melat wara herremannalik och för-
stod ej att hwarje rättskaffens man, af hnrn högt stand han än
är, anfer det fom sin plikt och heder att arbeta, fa länge kraf-
terna räcka. Han hade tagit exempel af nägra förfupna och
daliga herremän, fom han i sin gladje att fä umgäs med herr-
skap gjort förtrolig bekantskap med och sä trodde han i sin
darskap, att det war grnfligt fint att latas och göra ingenting
hela dagen i ända.

I Amerika, hade han nu fatt höra, skulle man skörda gitlb
ntan minsta bräk och dit bcgaf han sig därför, ined nägra hop-
tigda slailtar i börsen; hustrun och barnen lämnade han i hein-
landet, tils.han knnde skicka dem respengar.

Den stackars Emclia skulle nu nastan swultit ihjal, am
ej Berndt och Maria pä tusen sätt hjälpt henne och de roarn-
lösa smä. Modern bodde emellertid i skomakarens trefliga stug-
kammare och hade det sä bra hon lingonsin kunde önska, men
länge räkte det innan hou kunde förmä sitt stolta hjärta att er-
kanna det. Dag cfter dag böjde Herren dock i stillhet det härda
sinnet och siutligcn koin den stmiden, da hon gratande kunde
säga till Maria: „Dn famlar glödande kol pä mitt hufwnd,

fäfom det stär att läsas i striften; jag har warit härd och eläk
mot big, men du är alltid beskedlig och glad och det fast du fär
fläpa dubbelt mot förr, fedan jag gamla skrälle kom i hufet".

„Sä där fär mor aldrig mer tala", sade Maria wänligt,
„min mans mor skall wäl wara mig soin en egen mor och sä
är det wäl inte mer än rätt, att barnen wärda sinä furäldrar
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pä bcrnö älderdo»!. Det stär ju i katetesen: „du skall hedra
di» fader och moder, pä det dig skall wäl gä".

„Ia »og är det sant", sade namdeinansinor, „men alla
barn tanka inte sä, osta tycka de att de gainla blott ligga dern
till last".

„G»d upplyse deras hjärtan", swarade Äiaria och mätte
de sedän minims det wackra oidet: „Föräldrarnes wälsignelse
bygger bariiens bo".

Annu mänga är fortfor gainle SBflen att ardeta tillfam-
nia»s >»ed fin swäiso», me», Nät hau blef skrdplig, brukade hau
stlilta omkring »te i trädgärdötäppan cller satt han och be-
rättade för si»a glada, hurtiga barnabarn, wackra berättelser ur
sin bibcl, som ha» ku»de »ästan uta»till.

äter, som i imgdonie» aldrig koi»mit sig
till att ardeta, hade nu pä sin älderdmn af si»a egiia bar» lärt
sig de»»a nyttiga kunskap och »u>»era war hoil aldrig sysslo-
löö. Ä» waggade ho» med e» stickstru>»pa i ha»de» det mi»=
sta baruet, ä» spolade ho» till Marias (anga wlifwar eller hjalpte
ho» »ied »>ate»s lag»i»g; alltid hade ho»-»ägot for häuder och
därige»om blef ocksä he»»es si>»ie »öjdt och dagei, aldrig lä»g.

Fräll Vlo»iros hörde »ia» i»ge»ti»g, ha» war och förblef
borta och i»ge» »niinnska fiiitde »polusa, o»i ha» a»»» lefde,
eller m» ha» »uijlige» dött därborta i det frä»n»a»de laiwet.
CSniclia Eanbe k»appast sorja e» »ia», soin endast gjort he>»ie
hekyMmer och sorg, »ie» sä »ujckct nier sörjde ho» förluste» af
sitt förra goda. Nu hade ueksä ho» fätt lära sig att arbeta
för lifwetL »ppehälle. Min för he»»e blef det alltid ett twäng
och okumng satut wärdslös, som ho» war, skulle de ofta lidit
»öd, o»i ei broder» och Hans hnstm räkt de»i en hjälpsa»! hn»d.
Ett bar», de» älste gosse» tog Ber»dt i lära 1)oS sig, de a»dra
twä fiinin af försa>»li»c>e» litet till hjälp, sä lä»ge de woro
minderäriga.

(iinclia hade e» tammare för billig hyra Ho 2 ett beskedligt
torparfolk, »ie» som hön ej war ordentlig, säg där alt a»»at
ii» trefligt »t, (>wlfwet blef sälla» skuradt, fö,istret war sä du»-
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telt af dam och rök, att nrnn knapt kunde se ut igeiiom det och
kakelugiicn swart soin sot. Det war ej underligt, om barnen icke
trifdes hemma, utan hällre sprungo i byn.

Renhet och ordentlighet äro twä goda saker och pä bäda
satte Maria stort wärde. Hwarje lördag skurades och fäjades i
ssomakarens stuga och de älfta barnen kunde redan hjalpa mo-
dern i delta arbete, ty här wandes barnen till att snssla med ett och
annat efter deras krafter. Färskt granris ströddes pa golfwet
till söndagen, faderns wärktyg plockades undan i en läda och
pä bordet breddes en rntig dut, soin Maria själf hade waft.

Berndt hade ocksä till det yttre snnggat upp stugan och
dygt en kaininare till pä gafweln. Det war Marias stolthet
denna nya kainmare, här hade hon en wacker bi>rä, uppbäddade
sängar nied hwita täcken pä och gardiner för fönstren. 9cär
Berndt nägon gäng for till staden, glömde han häller aldrig att
hämta med sig nägon liten prydnad till „granna kamniaren"
säsnm barnen kallade den, för att fägna sin hnstru. Än war
det en wacker kaffekopp, än en tafla eller nägot bibelfpräk inoin
<](ciö och ram. Tä smälog Maria alltid sa gladt och tänkte att
ingen hade ändä en sä bra man som Berndt war och glädjeta-
rar tindrade därwid i hennes ögon.

Berndt hade ocksä köpt sig en symastiil, sä att Hans ar-
bete nn gick dubbelt sä fort. Alla manniskor i socknen wille
«cksä hälst läta göra sig skoplagg 1)oS honom sä att han hade
fullt upp med beställningar. Men ju mera det fans, desto gla-
dare smäsjöng Berndt wid sitt arbetsbord: Jfäx minä gossar
bli stora", brnkade han säga, "skola wi fä en riktig wärkstad
här; wi skola wara sä ftitiga och försöka göra sä dugliga skodon
ivi nägonsin kmma. Det är nn just detsamma hwad för arbete
man gör, om det är högt eller ringa, blott man ar trogen, sä-
ger gainle far och deu lärdomen har jag försökt halla i minnet".

„lag tommer ihäg en sä wacker säng, som passar in pä
de där orden", sade Maria, soin satt wid sin spiunrock, och >ned
sin klara röst sjöng hon:

„Ty Herren sade: „I ditt ka.ll,
Där jag dig satt, du tjäna skall.
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Ia wärka, lida för mitt namit

I det du hwilar i min fauni.

O far ej efter något stort.
Net lilla fiir dm Herre gjort
Är för Hans öga mera täkt
Än alt hwad wärldens »ndran wäkt".

„Sä är det, fä är det", fade gainle Wiken, där Ijau fatt
närä fviseln och wärmde sig, ti; han war nu ofta frufen och
Äiaria glöiude cj att hafwa en god brasa i ordnlng at honom.

„lag har alltid sagt det at er kara barn och fager det
Hnnu," fortsatte gnbbe» rned fin swaga darrande räst, „troget
bör »iän wärka, där iirnit blifwit satt pä jorden, sä är Guds
nnlja och fedan skall Herren aldrig öfwergifwa dem, soin fbr-
trösta uppi Honom. Han hjälper osi, i de jordiska tingen och
han har gifwit oss detta sköna löfte:

„2Bai trofast intill döden, fä skall jag gifwa dig
lifsens krona".
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i

*C*jl Clt an^ä wackraste trakter läg wid utfcmten af en
större bn en Itien förfalleii stuga, Den hade ursprungli-

** gen warit rödinälad, men af älder, reg» od) fnö antagit
en smartgrä fargton. Trappan mar sundrig och fitifatieit, diirren
sncd, fönjrrcii, försedda med en och annan näfwerruta, sinä och
dnntla. Stiinan hade pä ena fiban e» Itien inhägnad, omfnt-
lande ett litet putatisland och ett gmnmalt mossbelupet äppelträ.

Inwänarne utgjordes af en arbetarefaniilj: en niedeläldcrs
man rneo hustru och fyra bar». Stugans inre företedde en an-
toicl af brift, osn>)gghet -och den stursta wantrefnad.
swärtad af rök och sot war fyld af toi, utbrunna bränder, po-
tatisskal och fisthufwud, en ellei twä odistade grytor fylda ined
smntsigt wntten, ett var fwarta fkedar och slefwar santi en sotig,
hucklig kaffevanna. Möblemcmget ntgjordes af twänne mfkigll
sängar, staende wio hwar fin niolsatta wägg, ett rnnkigt bord,
en lingbänk och twä tmvallar. Framför spiseln stud hnggknbben,
pä hwilken huafadern o>n kioällarna brukade fpjälka pärtor, eller
silta och ruka fin pipa. Funsterrutorna rooro tjocka af rök och
dain, hwarföl alla föremäl fedda genonl dem inhöljdes i ett
flnaö töclen. Frin de smutsiga> illalnktande singama, hwilka
öfwertäktes af en trasig fäll och kwarlefworna af ett gannnalt
täcke, frainstneko twä, tre tofnnga barnhnfwnden mcd bleka, af-
tärda anletsdrag. Men frägar lasaren, hurudan war dä
modern, lwinnan i detta hem? Act. hon war, fom ofta är fal-
Ict, olunnig, lat och wärdslus. Hon hade, enfllm och furäldra-
löö, tidigt konnnit i tjänst soin barnflicka i en bondgärd. Men
for fina däliga anlags, fin lntjas och haglöshets fkiill blef hon
bortförd därifrän, fli)ttndc sedän fran sialle till sialle, och tjanade
det ena iret här det andra där. 3lutlta.en gifte hon sig nied
en fatrtQ, supig drällg, soni war lika oknnnig soin hon själf.



I början woro fattigbomen och briften icfe sll fcinnbara,
emebmi maniie» fortfaranbe tjänabe fom bräng och hnstrun gicf
på arbetsförtjänft. Men ba rnaixuenS bryckenskapslnst ftänbigt till-
tog och bet blef onbt oin fövrnåntiga tjönfter, fanit hustrnn sick
sinä mänga barn att skuta, bä ftego nöbeii och briften in meb
ftora fteg. Nu inflnttabe familjen i ben ofwannämba lilla
stngan. Här fökte inannen som bagkarl förtjäna sitt bröb, me-
ban hustrun genom spinnanbe brog sin stars till hnshället. Habe-
gubsfrnktan, ftit och orbning herfkat i hemmet, fä habe bet
wisserligen icke sett sänt, men bessa bygber moro srämmanbe-
för ben lilla stngans inwänare. Kyikan wärbslösabes liksoin
alt annat. De habe icke i nngbomen aktat pä att besöka ben,,
bärför stob ben äfmen Ml främmanbe för bem, och be förftobo
icke att bar söka tröst. Alla be sköna allwarliga lärbomar od>
föimaningar be erhällit unber sin skriftskoletib, habe be meb nng-
boinens wanliga surglöshet och liknöjbhet glömt bort och r
be hus, där be tjänat, fäste man mera affeenbe wib beras arbete, an
wib beras tänkesätt och gnbsfrnktan. Sä habe tiben flntt bort.
Mannen war förslöab och förswagab af oorbentligt lesiverne,
hustmn trött, liknöjb och olycklig, knotabe ftänbigt öfwer sitt
harba öbe. Hon anklagabe icke sig fjälf, utan kaftabe fom wan-
ligt stnldcn pä Ojiib och sinet mcbmänniskor. Hwarför sknlle
anbra ha bet sä bra, meban hon war sä fattig och olycklig? Knnbe
icke be rika skänka ät henne? Det wore jn be rikes skylbighet
att hjälpa be fattige, hon för sin bel amnabe wisst icke öfweran-
stränga sig meb arbete för beras sknll, be battre lottabe mäste
hjäloa henne. 3a försjönk ben olnckliga kwinnan i alt bjnpare
elänbe.

I betta olyckliga hein wärte barnen upp. De woro bleka.
och tränanbe, liknande källarwärter, hwilka sakna frisk lnft och>
soisten. Den älsta, en tolfärig flicka, säg skygg och sorgsen ut
meb ett wifst lillgainmalt utllyck i sitt lilla magra ansigte. Hon
war annars ett kärleksfnllt barn meb mänga goba anlag, men
ntlerligt umnwärbab och försuininab. aitasit war bet meb be öfriga
3 barnen, twänne gossar och en liten flicka. De woro helt och
hället förwilbabe, smntsiga, trasiga och folkskygga. Dä fabern war
brnckcn och mobern nppretab, wankabes bet hngg och flag och härba
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rotb; men om nägoit bcittre (ottab, roälmenanbe graitue tog fig för
att göra nägoii aiuimrfiuitg tnot banten, bå togo förälbrarne is-
rigt bcras förfroar och utforo i bittra orb och fmäbelfer mot
oitflagarcite.

Meb ett bylik beljnnbling måfte ju be ftacfarö barneii föca
■en forglig tilhoara. SDJeban be nngre banten, somngo King
bacfame och t smyg gjorbc obtjgber, f att bcn älfta fttckan, lilla
Ewa, umnligtrois (jopfnmipcn i sängen unber fönstret och tittabe
genom ben iiiimigci, oklara mtan nt längö lanböroägen. Henneö
ioac!ra, blåa ögoit följde nieb ett melllnkolifkt nttryck be gullene
folftralarne, soin lekte yå trägreitante i ben Ijögre npp belägna
ffogebarfcn, och ben lilla, lmmtra bäckeit, soin ftiittabe glabt frarn
mellan stenarna bär ncbanfiir, cllcr ock söljbe hon meb längtans-
fulla blickar be glaba slolbarnen, soin i stora flockar gingo bär-
sorbi till ben närbelägna skola». Ack, hwarför skulle hon ensain
wara »teilaten frän beras krets!? Hwarför fick icke hon kornina
\ skola? SBcrc ikolan kaitske blott för be rikes barn? O nej,
bär gingo ju sä uiänga fattiga barn af heilnes jänmäriga och
lekkamrater. Ibland blefwo bessa tantar altför öfwerwäl-
biganbe; bn kröp hon nnber täcket, göinbe hnfwubet i bynan och
snyftabe. Hon habe osta bebt sin mor om att få gä till skolan
meb be anbra barnen, men alltib fått owiinliga, afsnäsande smar:
„Hwllb stulle bn bär göra, bu har ju hwnrten stor eller kläbor!
DessUtllM behöfioer bn icke gä bit och liitjaö, ti) albrig har jag gatt
i nngon fkola och ändä har jag kömmit min märlb igenom. Och
sä bchiifwer bn icke bli förmer än jag. Föröfrigt, skall jag säga,
bli be barn högfärbiga, som gä i skolan." Så resonerabe mo-
dern och hwarje inkast af lilla Ewa nebtystabes strängt.

Eioa öfiocrlänkle mobcniö orb inga stor, inga klllder?
la, bet war sant, hoil saknabe bäbabera. Om niintern fick

hon mest sitta instängb mella,i stngans fyra, tränga mäggar,
erneban hon enbcra allbeles saknabe skor, eller ock fick begagna
nägot par af ntobcntö astagba, stora och ytterst trasiga. Inga
llfwerplagg habe hoil häller, blott en tunn bomnllökläbning, fom
nöben twang henne att begagna bäbe minter och sommar. Af
barmhertiga grannar habe hon häller ingen hjälo att förwänta,
tn moberns vockanbe, trotsiga sätt och allmänt känba wärbslös-
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het och okunnighet, hllde tillsllitit graimarneå hjältan äfwen för
de stackars ofkisibigci barnen. Sä hade är efter är förgätt. Ewa
war nu 12 är gammal och kunde med njiigg nöd stafwa igenom
sin abcbok. Slutligen, iföljo af Emäs innerliga döner, pajtornö.
i försanilingeil allwarliga päminnelser roid läsförhören, att hon
stlille försöka lära sig nägot och enträgna uppmaningar till för:
äldrarne att fkicka sinä barn till fkolan, randades den lyckliga
dag för Ewa, da hon sick göra sitt intrade i fkolan. Uppmark-
famt hörde hon pa alt fom fades. Sluten och fkngg fatt hon
uiider kwarterne och bläddrade i fin uiblifka historie, betraktade
sin griffeltafla eller sin stickstrumpa. War det mäl möjligt att
äfwen hon ftulle fä lära sig något! la, hon hade redan lärt sig
rita streck och otyinuliga bokstafwer pä taflan och sticka ftrumpa»

Kuru ljust, wannt, foligt och trefligt war det icke i fkolrummetl
Granrifet pä galfmet doftade sir ftönt, fönsterrntorna woro
fä klara att man fäg den bläa himmeten och de klara folsträlarne
lika tydligt, fom hade man warit ute. Pä wäggen knäpte deir
stora tloöan taktmässigt „tick, tack." la, hon war lycklig, men
kunde ej ännn riktigt fatta att det war fant. Hoil besiöt att
wara mncket befkedlig där hemma, att modern icke ssulle taga
henne bort frän fkolan.

II
Tiden gick. In mera fkolans ordning, feder och stick munno

infteg hos lilla Vwa, desto mer ljusnade det inom henne, iakt-
tagclfeförmägan fkärptes och begaret efter kunfkaper ökades.
Inätmänd och siuten, fom hon alltid warit, började hon fmä-
ningom tanka öfwer och anställa jämförelfer mellan sitt hem
och sinä kamraters, med hwilka hon genom fkolan kom i nännare be-
röring. Hwarför war det alltid fä ljust och gladt i deras hem,
men mörkt, tungt och dnstert i hennes?

En dag tog hon mod till sig och frägade fin mor därom.
„Dumma enfaloiga flicka, fwarade modern wresigt, det war

ockfä en fräga! Begriper du icke, att det är fattigdomens stull,
de rika hafwa alltid godt och präktigt i wärlden, men en fattig
stackare har alltid fwärt och nödgas arbeta ät den rike fä godt
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ftm till stänls." Tedan 1)011 sagt detta, gaf l)on spinnrockshju-
let eu häftigaie k»uss med handen och sniäpllttrade för sig själf
orb, soin Vwa hwarken hörde eller förstod. Lfter en stu»d steg
hon upp, stälde rocken häftigt ifwil sig i wrän och sade: "Icko
ibö jag sitta här löngrc och spinna at den snäla namdemanska».
lag är styldig henne frän förrigt och fär säledes intet for min
spänad. SJiej, hon fär alt mäntä pä sitt garn." „Men mor," in-
wände Ewa skygt, „nltmdemanftlln sade ju i gär, da hon war här,
att det brädstade med garnet, och pastoril talade i sundags sä
wlltkert i jiii predikau och sade, att mau niäste wara trogen äf-
wen i det lilla sanit tnlig och" „Tig!" afbröt mobern, „skall
du lära mig? Är det sä du lär dig i skolan?" Ewa häpnade
och tcg förskräkt öfwer att heiiiles älskade skola sklille angnpas-
Äiodern gick. „Hör Vwa," sade hon, i det hon wande sig om i
dorre», „jag gär nu till Glistaft Ätina, om far kommer hein
och begär »iät, sä finncö det fist och litet kalla potäter i skäpet,
sätt sraiil det hik du!" „Ia >uor," sade Eiua dedrofwad i
detsaiiulia dörren slöt sig efter deu bortgäeude moderu.

Ewa upptog nilyo fin bibliska historie och försökte fortsätta
läSuiugeu af liiran, som geuom samlalet med moderu blifwit afbm-
ten, meu hur hon än försökte halla sinä tankar tlllsamman och sätta
sig iu i berättelseu, sä kuude hoil icke lära sig deu. Tankama
flögo rnipphörligt till luoderu och heiuiiiet. Act hwarför war
henues mor sädau? Hwarför war hoil alltid oud och wresig?
Hwarför wille hou icke spinna? Deu beskedliga, godhjärtade
uäludeillauskau fkulle säkert gifiuit dem uägoil extra betaluiug, om
moderu bara styildat sig med heuues späuad. Vwa satt ined
tärfylda ögoil och täukte \u\ Hunt ofta ilämdemaussau gifwit
henne eu god luarulbulle, färsk kärilmjolk eller eu korg potatis.
Cfta hade hou da sagt till Ewa: „Kära barn, du tyckes ha ett
warmt och tacksamt hjärta, förblif alltid eu god, suäll flicka, försölatt
lära dig »>)ttiga arbeteu» blif flitig och ordeutlig, och träd icke i
diu lnoders fotsoär". Act, hurU narria luille hou icke följa deilua ma-
nlng! Hou sklille lära sig alt hwad hon uägousill blefwe i till-
fälle !>Il! Hou wille lära sig spinna, wtlfwa och s>), och sä fkulle
jjon wäfwa ät främmaudc och förtjäua lmjcfet penuingar, och
dä hou fätt penningar, sä sklille hou laga upp stligau. Hou
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stulle köpa Nya, klara fönfter, läta mura en NN, hwit spisel och
wiifwa iiya täcken pä sängarna. Tä»k om jag nu stulle föisöka
spinna pä näindeinaustans blär, inedan mor är borta, fä stulle
hou snart fä sitt garu färdigt. Lycklig och glad öfwer sitt pä-
hitt satte hon sig wid rocken uch försökte spinna. Mm o, me,
hou war icle ivan därwid, träden löpte tjock och ojamn kring
rullen. „Hwad stall mor saga," tänkte Ewa försträkt, dä hon efter
en stunds fäfänga beinödanden steg upp och detraktade sitt wärk.
,/lag fär lof att taga bort det ojämna garnet, annars wankas
det struk. Act, um mor ändä mille lara mig spinna! Mm jag
wet, huru jag fär lara mig. lag stall gä till Marias mainina

och bedja henne lära mig. Hon gör det säkert garna och da fä
wi bäda lära oss spinna, bäde Maria och jag. Det blir roligt".
Ewa satt annu wid spinnrocken och jäinkade om rullen samt för-
siilte taga bort den träd hon spunnit, dä dörren öppnades och
ett par sinä, trasiga pojkar instörtade. „lasä, du spinner pä
mors rock," utbrast den äldre med ett illparigt leende, „jag
stall minsann skivallra pä dig, sä fär du stryk." „Skwallra
icke, Kalle, pä snster Ewa, hon är ju alltid sä suäll emot oss",
sade den yngre af pojkarne, hwilka, foin läsaren kanste redan
giäsat, woro Ewaö bruoer. „Hwar hau i warit?" frägade Ewa, i det
hon nägra ugonblick betraktade deras wäta, trasiga, nedsinutsade
kläder. „28i ha warit wid däcken och sangat löjor," sade Kalle,
„och Anton pluinsade i," derättade han strattande, „se bara, huru
ha» fiyser." Ewa detraktade deltagande orodern: „Stackars
Anton, du har ingenting tort att taga pä dig, ty du har iuga
andra kläder an dem du har pä dig. Vara du ej blir sjuk, dä
du sä fryser, det är redau höst och wattnet är kalit". „Tu kan
taga min jaeta pä dig," föreslog den äldre brodern, „den är torr,
«ch sä kan du lagga dig att sofwa, tn det är snart kwäll. Men
hwlll är nlor?" „Hon gick till Gustafs Minä". „Hwad stulle hou
Hos de» ledingeu?" amnärkte Kalle. „Mor är alltid mucket
wärre, dä hoil warit hos Gustafs Miua", sade Autou. „Men lä>n-
nade hon icke nägon irntf ät oss?" frägade Kalle äter. „9icj",
swarade Ewa bedröfwad, „»lor talade wisst oin nägra kalla po-
iäter och litet fisk, soin siimes i stäpet, nlen det stulle jag lägga
fram ät far, dä han kommer hem." Ewa öppnade, under det
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ho» talabe, ffåpbörren och säg efter. „SJiej, Hill finneö tcfe Mora
iin far ätet", sade ho», „>»e» I stole» fä e» uit bröd, tn brödet
räcter ätminsto»e e» wecka a»»», hörde jag mor säga i dag."
„AH, icke behöfiuer du spara nste» och potäter»a at far," sade
Kalle, „tu jaa, säg houom hoä skräddareus, bådc ha» och skräd-
dare» woro reda» fulla, sä att icke will ha» ha »ngo» mat i
kwäll, »og lagger ha» sia att sofwa, när ha» koi»mer hei».
sh>ore wi bara wäl i säng, och stulle icke mor komma hem dess-
föri»»a», ti) da börjar ho» träta pä far och da blir det slags-
iiiål ige»." „Äie» hwar är Amia i dag, jcig har icke sett till
he»»e se» i nwrsc," sade A»to». „Ho» gick till »ä»ide»ia»»e»s,
och sk»llc sta»»a där »ägra dagar för att taga upp potäter,"
sade Ema. „2et war bra det", me»ade Kalle, „da fn wi ige»
potäter, t>> »ä»ldenia»c>»ior br»kar alltid ge god dagspe>nli»g."
„I k»»»e>l ocksä gä dit," föreslog Ewa, „ty »ämde>nll»ska» sade,
i gär, att ho» dehöfwer sä inycket folk, ho» bara ka» fä."
Kalle strapade sig i h»fwudet och f»»derade, det war just ej ro-
ligt att hela dage» stä pä k»ä och taga upp potäter. me» A»-
to», soi» war »:era stillsani och beskedlig, bcslöt sig ge»ast för
att följaudc uiorgo» gä och erbjuda sig till »ämdemamieus. Varne»
pratade annu e» stuud hit och dit. Plötsligt blefwo de afbrutna.
Det hördes tlmga, ojäuma steg i förstuga» och e» perso»
trefwade swärjande och smägrälaiide för sig själf efter dörrhand-
taget. „Det är far!" ropade alla uied e» mu». Pojkaruc
spru»go försträtta till sängen och gömde sig uuder täcket, lilla
Ewa drog sig darrande »non» i e» wrä wid funstret. Strax
därpä öpp»ades dörre» och e» stonrnixe», illa klädd karl ragglade
i» i stugan. De» luggslit»a möösa» satt bak i »acke», häret hä»gde
Nripigt »ed i painia», och dc blodspräiigda, glasartade ögouen
stirrade med ett till hälftc» fä»igt, till hälftc» o»dskeflillt ultruck
umkring sig, „,vn>ad," strel ha», „fir i»ge» heinnia!" Intet
swar följde, Varuc» suiögo sig tosta och darra»de e»dast djlipare i
si»a göimuor. De» drlick»e grälade och swor e» st»»d öfwer de»
främoarande hustrun och darue», kastade sig seda» pä sänge» och
war efter nägra ögo»blick djupt iusonmad. Nu först wägade
Nyll lauma sitt göuiställe och gossar»e tittade fram u»da» täcket.
„Det war bra att far soittnade, i»»a» mor kom," fade Kalle.

3
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„Dcir fommer hon," hwiskabe Stoa; fom stob wid fönftret. I
betfamma inträbbe mobent. Hon säg uppljettab och 011 b ut.
„lafä, ben fi)[(bu(teit har änbtligeil fluppit hein. Skaba att
jag ej hann hem, förrän ha» somnabe han skulle minsann
fätt höra orb och inga wisor. Supa upp alt hwab han förtjänar
wib sko<ishi)gget. Jag horbe nog af Gnstafs Viina, huru han
och skräbbaren lefwat om. Det fins icke wibare mat i huset än
nägra bröbkakor i taket, Hwarifrän skola roi fa fisk och pola-
ter och kläber at barnen tili wintern. Jag skulle själf behöfwa
kängor och en buk Gustafs Minä wäfbe säbant pväktigt half-
ylle at sig till wiilterkläbning, men sä skickar oclsä hennes inan

alltib hem penningar. Annat är bet meb mig, arma stackare!"
Därwib brast han ut i högljnbb grät. Dylika scener 1001:0 icke
owanliga i ben lilla stugan. De bägge gossarne brybbe sig bar-
för icke mycket om bet, be lyssnabe en stunb till moderns tlagan,
och insomnabe seban helt lugnt. Ewa bäremot, som war ett
känsligt barn, blef alltib bjupt gripen af bnlika uppträben. Hon
skulle sä gärna melat trösta mobern, men wägabe icke saga nngot.

Da mobern icke tuktes tala till henne, kläbbe äfwen hon
af sig. labe sig och snyftabe sig fakta till söinns.

m.
Ewas brinnanbe törst efter ku,iskaper, he,ines flit, he,ines

stilla saktmobiga wäsen gjorde henne omtykt icke allenast af ben
wänliga lärarinnan och kamraterna, utan af hela byns inwänare.
Hon war tjänstaktig och wänlig mot alla, ärlig och trogen i bet,
hon habe om hänber, och gick stilla ur wägen, bär hon icke be-
höfbes. Ällä, som kanbe mobern forwänade sig ufwer ben flitiga,
fromma, stilla bottern.

Geiwm skolans lärboinar och ez,'empel och genom sin egen
skarpa iatttagelseförmäga hade Ewa kömmit unberfunb meb, att
bet icke war rikboinen, fom framkallabe trefnaben i hemmet, ntan
att bet war gubsfruktan, orbning och flit, fom gjorbe bet. Det
tybligaste erempel haroa säg hon hos en mycket fattig fjämans-
e>lka, mobcr till ben förut omnämba lilla Maria, hennes kara-
ste kainrat.
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I hennes stuga war alt idel ordning. Oiolfmet war rett-
ffnrabt ott) bcftröbt meb frifft enris, fpifeln hioit och renfopab,
när bär icfc braim elb, och be fmå fönftecrutorna rooro fom
spcglar. Öfioer sängen rooro alltib brebba ett reilt lakan och ett
helt tiicfc, och beu fatttga gumtmin ranr själf stäbse ren, hel och
blib att se itupa. Da Ewa iblanb oin lörbags- eller sönbags-
kwällarne war pa besök hos lilla Maria, brnkabe bennas mor
nebtaga frnn hyllan ben stora bibeln meb massingsknäppen och
lnsa for be bäba barnen. Intrycket af bessa kwallar war obe-
skrifligt fribfnllt och osta tänkte Emä meb en sllck: „ack, hwar-
for är bet icfc sä äswen hemmma hos oss!" Men bet war icke
osta hon sick tillätelse alt ga tili Marias hein, tn hennes mober
knnbe icke täla ben orbentliga, heberliga enkan, soin alltib tuft
och stilla gick anbra uv roägen och albrig meb bliba öcjon säg,
att uinu tcilo.be oitbt oin sin nasta. Därfiii woro besbken i
Marias hem bnbbelt kara för (swn. Enkan och hennes botter
sngo gäriia ben snälla och stillsamma flickan komina. Den först-
nämba känbe ett bjnpt beltaganbe för bet stackars wanwärbabe
barnet och ben senare habe warmt fäst sig wib ben alltib wänliga
,och ftitiga knmralen.

SBtfifertiflen war Emäs hem icke mera sä otrefligt, som bä
wi i början af benna berättelse första giuigen beträbbe befs
tröskel, ti) ju älbre Vwa blef, besto ifrigare sörjbe hon för att
alt war i orbning bär inne. Ho>i sknrabe aolfwet twättabe fönit-
ren och sopabe sniseln. Hon habe sinä blomkrnkor i fönstren:
en wacker, hwit pelargonie och en myrten. la, hon habe ocksä haft
ett rosenträ, men bet habe fabern engnng som brncken i wre-
besmob kastat mot börren, emeban ha» tykte, att bet stob i wä-
JO. Euxi tänkte seban osta meb saknab ud benna wärt, som
hon fält af pastorns botter och som hon sä mycket glabt sig ät.

Dotterns flit och kunstaper nnbgingo cj häller mobern.
lon »fbes öfwer bern och skröt i granngärbarna öfwer sin snälla
och klola botter. Skulle Ewa haft anlag för egenkärlek och
HNgmob, sä [tulle modernö okloka beleenbe mycket skabat henne,
men hon habe elt slillsaint och öbinjukt sinnelag, som icke nfbes
lifwer be ringa lllnskaper <'>ub salt henne i tillfälle att erhälla.

PH betta sält uppwäxte E>ua tili en gob och älsklig 10

35Fjn flieka som benökte foTksliolan.



nrig flicka. Den fftjgga blicken hade förfroinmit och ögat fått ett
lugnt, stilla, halft wemodtgt «ttrtjcf priigeln af en forgtig barn-
bom. I ffotcm hade hon ittom bokliga kunskaper, samt skrifniiig och
räkniug äfwen lait sig skickligt begagua stjiiatert och sköta strump-
stickorna. ©pinna hade ho» lärt sig af fin mor. För att öfroa
sig i sömnad, brukade hon gä till herrskapen eller till någoit af
wärdinnorna i byl» och begara syarbete, och oin aftnarna da
läxonia raoro undanstökade satt hon stitigt mid nalen. Be-
talningen utgjordeS bets af matwaror, hwilka konnno hela familjen
till godo eller ock af nägon liten stailt, som sodan anwän-
des till kläder at de nngre syskonen, sa att äfwen de kirnbe be-
söka skolan.

IV.
Det war midsommar. Solon sken klart. Syreiler och rosor

doftado, kyrkklockorna ringde och orgeln spolade harliga psalrner
i kurkan. Det lag en ljuflig frid öfwer hela natureil. Deima
stilla, heliga sabbatsfrid hwilade ock öfwer en flock nattwardsung-
doin, som just ml trädde ut nr kyrkan. Twänne unga flickor
hadc stilt sig litot srän do öfriga. Den cna af dem war smart
och sin med bleka anletsdrag och klara, wemodiga ögon, hwilka
mcd ett halft drömmando nttrnck blickado in i deil bläa rymden.
En stilla frid läg utbredd öfwer hela hennes mäsende. Det war
Ewa. Den andra flickan war IjenneS barndomswäninna Ätaria.

Do följdes at ett stncke af wägen. Tigande gingo de biigge
unga flickorna wid hwarandras fiba. Bädas hjärtan tyktes npp-
fylda af den tid, de ni)ss gonomlefwat. Slutligen stan-
nade ?)iaria wid on liten biroäg, som ledde till honnos hem.
„Ema", sade hon i det hon till afsted fattade kmnratens hand>,
„skola wi icke wara tillsammans i eftoriniddag?" „10, det skola
wi wisst," swarade Groa; „när jag ätit middag, sä kommer
jag cfter big. Wi skola gä till nämdemannons wackra björkhage".
Äiaria nickadc ett gladt och wänligt bifall, samt wek af pä bi-
wägen homät. Ewa stannade för att inwänta sinä föräldrar,
hwilka i dag pä hennes innerliga bön äfwen warit i kyrkan.
Modern hade stannat wid kyrkporten för att prata med en
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grauiiEiuiiiim, fnbern säg Ijon icke, fjcm habe fönnobligcit gätt
hem förut.

sMt ben enfla ntibbageit war uubaiiftöfcib, far och rnor
■gått ut Ijroar pä sitt Hall, och be ntinbre ftjffonen spMttgit att
(cfa meb graiiubanieit i ffogöbadfcn, tog Ewa nt;a teftarneiitet,
f oin hoit förifirt flit erljållit af pastorit i ffriftffoCan och gick till
"Maxia. Del war i bag sä högtibsstilla i mkans lilla staga.
Vlonnnaiibe /rönnar och fpäba, gröua bjiirkar stobo här och bar
fnng wäggarua, enriset pä bet ni;ffurabe golfwet boftabe sä friskt,
och eit bukett urilba iu)pottb[oiumor och niackra syrenet stobo i en
glasblirk pä borbet, hwilket Marias konfinimtionåbag till he-
ber war prnbt meb m suöhwit liiniebuk, Eltkan själf satt wib
liorbet ineb ben stora bibeln itpp|Tctgcit frainför sig, hoit hade
just läst ett stycke bärur for Maria, ba Ewa iitträbbe. „Gubs
srib," hälsabe exkail och räkte wänligt ben inträbnabe handen.
„Det war ijiiUt att bu kom. I han warit sä läng tib tillsam-
mdltfl bagligeit bäbe i skolail och skriftstola», och fätt lära sä
.ntncFct »nttigt och gobt, hwilket alt Gub läie länba er till wäl-
signelse. Det är bärför icke wer äii rätt att i nu firen beiilia
■eber hogtibsbag i hwaranbras sällskap. „la, ja," tillabe hon
«fter e>i stmib: „I kommen nu ut i wärlben och fän härefter
ijälpim swara for ebert göraube och lätanbe, »ien kommat ihäg,
hwab jag nu säger eber: Förblifwen alllib fronuna och rätt-
skaffens, flitiga och arbetsamxia, och waren ärliga och trogna i
bet, I htlfwen för händer, sä kommer bet för wisso att gä eber
luäl i wärlden." Enkaii säg wio bessa orb sä hog och allwar-
lig ut och hciiiicö ögou hade en foruuberligt tlar glans, sä att
Maria och Ewll stilla uebböjbe sinä hufwuden och iiiom sig gjorde
ftömntll lofte» att alltib förblifwa sä. Efter att äimu en liten
stuub hafiua pratat nieb enkan stego be bägge flickorua upp och
■giugo till ben ns Eioa föreslagua Hagen.

NälNdettlamtens björkhage läg nere wib sjöstrauben. Det
war soin sagbt i bag »übsoiiuuarbag och hela naturen hade prnbt
sig i sin stuiiaste skrub. Folket tykte sig icke i wanuaininue hafwa
haft ea sä »oacker midsoMNllll. Ält n>ar sä gröiit, luininigt och
frobigt. RUnnarna gungabe sakta sinä as dostanbe hwita blom-
aitoi" öfwerhöljba greuar, och björkarua hängbe sinä läiiga, sio-
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kiga kiuistar ända ned till niarken. De ljusgröiia löfwen glitt-
rade i solskenct och fäglarne flöczo jiiblcmbe frän oren till gren.
Otstligfi «längfiirgade blommor franitittade ur det saftiga gräset
pä äiigaina, och rägen pä äkern böljade i läiiga, djupa ivagor
för de lätta windflciktariie. „Ser du huru wackert här är," sade
Maria, bar de stodo pä en mosslielupen klipphäll wid fjöTtranben-
Framför bein lag ben folbelysta haftzwiken som en stinirande-
spcgel, blott dä och da krusad af en lätt windkäre. Vjörkarna
hängde sinä grenar ned i wattnet och den giöna säfwen bugade
sig djupt för de finä böljorna. „la, lätom ofs fättll oss liär"A

sade Ewn. Tä de suttit en stund snde hon: „Ack oin det ändä,
alltid wore inidsunuimr." „Hwarför skulle dn önsta det?" frä-
gade Maria, „10, jag tocker att alt dä är fä wackert och skönt,
dä är ockfä minmislllN gladare och lättare till sinnes, och dä ar-
vet uösä lättare att wara god och göra godt, nien oin höstcn,
dä det regnar och storniar och är uwrkt och uin wintern, dä det
är tallt dä, dä är det fä fiuärt och". . . Elya afbröt fin tanke-
gäng. En hel här ns forglign barndonisniinnen dystra höstllr
och länga, enfonniga wintrar drogo förbi hennes fjäl. „lag,
äter", inföll Maria, „tucker oin huften och wintern, t>> dä Ijiiiiier
mor warn hennna och dä sittn wi nlltid oin kwällarne och
arbeta tiVsammans; mor brukar dä berätta historier frän fin ung-
doni eller ock laser jag för henne frän nägon bok, inen
oin foinrarne är hon alltid pä arbete Ijoö fräinnillnde". „la,
det har warit hclt aiinnt nied big", sade Ciua liksoin litet
twelcmde. Maria förstob, att Ewa snftade pä de bedröfliga för-
hällandena i sitt hem och fllttade deltagande heiuies hand.
„äßet du Ewa> hioad mor säger: Hon tycker, att din mor icke
mera är sä ondsint och trätgirig som förut, och att eder lilla stuga
nn dlifwit fä uppstädad, till och med trappan och garde» aro
rensopade och det är din förtjänst, fäger mor". Wid dcsfa
ord flingrabe Maria sinä armar lärletsfnllt King Ewas hals.
Ciua robimbe öfwer derömmet. „lag skulle sä garna wilja stanna
hemma nägon tid och pyfsla om far och mor fanit fi; at snsko-
nen och försöka fä dem i ftolau", fade hon, „men maten räcker
icke till för sä mänga. I höst kommer dessutom syster Amia hem,
som i 2 är tjänat Ilmi darnflicka, för att i fin lur gä litet i
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ifolan. Min pian är bärför ntt fölo ntig någon tjänft. SBet
du", fortfor I;o» bärefter mcb ftråtanbe ögon, „jag får mt äf=
men litra mig luäfiua. lag talabe Ijärorn bagen nteb nätn-
beinanffan och ho» bab ntig fontitta bit på en tib, få ffulte hott
liira ntig. ÄÖar bet icfe bra wänligt gjorbt af hettne!-" „Ia
iui|öt. Höl bit, Ewa, bin ntot borbe wara bra glab öfioer big.
Tilnl hnru nnjcfet bit lärt big på besfa 4 år, bn gått i ffolait.
lag fäntter iitgen af sfolilickortta, fom syr så fort och bra, som
bu och som stickar få flinft striimpa. Och »är bu im får lära
big wäfwa, så är jag bfwertygab om, alt bu snart blir ortena
flinfaste, ineft anlitabe wäftoersfa", sabe Maria sfrattattbe. „3lhå,
Maria, icke går bet så fort för en nnbörjare att fontitta t

rouet för att wara eit sficklig wäfwerffa", mettabe (Sroa, „bär-
till behöft ntåiigårig öfning, fan jag tro". „ÄH, jag tanner big
twg. 9iär btt en gång fonimer i fartett, så flappar bn tili tuäf
på wäf", sfrattabe Maria. „Mor har ocfså lofwat lära mig
wäfwa, ty jag fontmer att åtmiiistone tilowibare staniia hentma",
sabe Maria. jSget btt", tillabe hoit, „jag har tänft borja st) flä=
ber, tt) jag har en såban Ittft och fallenhet bärför. Då jag
här om bagen talabe nteb mor bäront tyfte lion bet wara en gob
tanfe, och hoit lofwabe själf hjälpa mig, ti) hott har i sin tmg-
bum warit och är annit, som btt tuet, en nn,cfet snäll funtmerffa".
Flickomll pratabe änittt en stnnb om hwarjehanba. Slntligen
sabe Ewa, i bet hoit nppslog sttt nya testamente: ,)9t5 ha wt

fttttit länge nog och pratat, låt oss itu läsa litet tilTfainntanå
och feban gå l)cin". Jiär flickorna läst för hwaranbra hwar sitt
fapitel och beföittom ett och annat bibelspråf, som färbeleö till-
taiat bem, säde Maria: „E>ua låtom oss fontilta öfiucrens att
hwarje afton och morgon läfa, oin icke mera, få hälst ett par
werfer fian inara nna testameitten. W fnnna wäl albrig i lif=

wet få så bråbt om, att iui ej sfttlle hinna nteb bet." „la, bet
ffola toi gora", sade Eioa glabt och räfte wäninnan hanben.
,>Si mncket tib ntåtte wi >uäl alltib haswa, om ej annat så stiga
tui litet ti&igare ura', och när wi så osta läsa, så lära wi oss smånitt-
gum några bibelspråf ntantill, och bem fnnna wi läsa ttr minnet,
ifall wi någoit gång blifwa sjttfa och ej orfa läsa, eller annan:;
OtnÖjligt få tillfälle bärtill. Och NN Maria tnåste wi gå hein."
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„Hör Ewa", sade modern, da denna föijanbe morgoit skulle
gå till nämdeiiilliniens för att lära sig wäfwa. „Sn har icke
ointalat, hwad nämdemanskail lofwat dig i lön, för att du skall
wäfwa at heilne". „£ön?" upprepade Gvä litet förlägen, „icfc
war det fräga om nägon lön. lag fär ju mat och fär defs-
utom lära rntg, ax icke det nog? lag är irng och owan och
kan wäl fördenskull icke fä snart göra henne nägon nytta".
Ätodern lätt Ewa knapt tala till slut, innan hon utfor i häftiga
förebräelfer öfwer dotterns enfald och näindemanskans fnikeilhet,
foin lät den fattige arbcta för intet och fä widare. Det war
endast med inöda Ewa förinädde lugna modern och först, fedan
hon förefpeglat henne, huru inycket hon i en framtid kunde för-
ijäna, om hon lärde fig wäfwa, fick hon tillätelfe att gä till
nämdemannens.

Sommaren war förgaiigen. Ewa hade fom Avaria förut-
fpätt, anwändt den flitigt. 3tänidenianfkan hade alt fkäl att
wara nöjd med fin elew. Hon hade lagt upp helt korta wäfwar,
pä det Ewa fknlle hinna med ftere och defsutom komina i tillfälle
att lära fig olika flag af wäfnad. Hon hade äfwen fätt wäfwa
at fig fjälf e>l bomullstyasklädninc;, hwartill näindcmanftan fkänkt
henne garnet.

Den flitiga, läraktiga flickan war allmänt omtykt i byn.
En fru i grannfucknen, hwilten hört henne omtalas, kom en dag
till nämdemannens och bad att fä henne i tjänst till sig, Ewa
war genast willig därtill, och de öfwerenskommo, att hon fknlle
tillträda fin nya befattning om hösten. Ewa ftannade nägra
weckor i hemmet, innan hon började fin tjänst. Hon mille hjälpa
fin mor med att lappa och laga fuskonens och faderns kläder.
Den beskedliga nämdemanskan hade gifwit henne atskilliga klädes-
vlagg, hwilka hon nu ändrade och lagade upp at fmafyskoncn
till wintern. Af fin hjälpsamma, wälwilliga lärarinna i skolan
hade hon lärt sig att fjälf klippa till de enklaste och wanligaste
klädesplagg, hwilket nu och framdclcs kom henne wäl till pafs. Änuu
mn!'te Ewa tala med niodern om en fak, fom lag henne warmt om
hjärtat, nämligen fnskonens skolgäng. 3uir hon först framstälde
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fin begftran, tykte mobern, att bet !unbe roava nog meb bet lilla
be reban fätt lära sig, samt anförbe huru swärt bet wore för
henne att staffll bem kläber och unberhälla beni i skolan. „Af
far bin", slöt ho» sitt tai, „har jag ingenting att roänta, tt;
l)cin super upp alt, hmab han förtjänar och snart fär jag föba
tjtrnoni ocksä". Seban Ewa lofwat skicka en bel af sin lön at
mobern för anskaffanbe af bet nobiuäiibigaste, sä gaf beuna
sliitligen sitt bifall till heimes bött.

Vwa habe en aftonskyiiming kort före sin afresa begifwit
sig till Ätaria, för att taga afskeb af bcnna sin barnboinswäniiina.
Pä hemwägen sng hon nägra karlar, hwilka gingo ett stncfe
framför henne, siäpa pä en mänsklig warelse, Drifwen af en
ooestäinb ainng skynbabe hon framät och sag till sin förskrackelse,
att bet war hennes far. Han habe brucken begifwit sig ifran
byn, snafwat öfiver en steit, fallit och slagit sig miicket illa.
Mebwelslös dars han mt hein. De närinast följanbe bagarne
bragte sorg och beki)inmer öfwer ben lilla familjen. Den af
dryckenskap förswagabe mainien blef allwarsanit sjuk. 3lu wisabe
sig Ewas milba, weka natur i sin wackraste bager. Hwarken
natt cller bag wek hon fran faberns däbb. Hon war alltib till
hanbs att jänika Hans kubbar, räcka honom en brijef watten, bä
febern bränbe honoin eller tala nngra wänliga orb tili honoin.
Ett par gänger, bä fabern war rebig, habe hon till och ineb fätt
läsa för honoin »r bet kara nya testainentct. Dessa ögonblick
känbe hon sig okskriftigt lycklig. Ntobern gick unber bessa bagar
fysslanbe ut och in i stngan, eller ock war hon hos nägon grann-
kioinna. „lag giösabe alt, att bet sä stulle gä", sabe hon iblanb
meb bitterhet liliclanbe ät sängen, bar mannen läg. „Kanst'e
är bet sä gobt, oin han bör, tn nägon uutta kan han änbä icke
mera göra, och jag sknllc till slut fä föba honom ocksä." „D,
mor, nior, tala icke sä!" bitb Ema grätanbe. sknlle far
biisinä annorlnnba, om han nn blefwe frisk." „Han blir albrig
annorlnnba", war moberns korta swar.
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s)\vl stlllle Ewa resa. Hon hade tillslutit fin fars ögon
och sett Ijonom föras bort i turkogärdens tysta gömma, Giä-
tande räkte hon hande» ät mor och syskon, och gick nya skiften
af sitt lif till mötefl.

V.
Fyra är woro furgängna. Wi äterfiinia Ewa hos samma

roiinliga fni i grannsocknen, hos hwllken hon tagit tjanst. Är-
ligt, troget och samwetsgrant hade hon förrattat sinä åttggcmdeiu
Hon hade troget Hällit sin öfwerenskomnielse ined Ntaria att
hwarje inorgon och kwäll läsa, oin icke mera, sä ätminstoue ett
par werser frän nya testamentet. iDch hon hade alltid tid där-
till. Huru niangahanda an göroinälen woro, sä fans det dock
alltid nägra ögonblicks ledighet för henne att läsa. Det hande
någon gäng, dä hon hade ogndaktiga och lattsinniga kanirater,
att dessa hänande hennes gndsfruktail tantlöst sade: „9Jä, Ewa
laser wäl nog för oss allesamman". Pä dylita ord swarade
Ewa blott ined en stilla förebräende Mick. Hon tykte, att hon,
för hwarje gäilg hon läste, sick mera krafter att blifwa
och mera noje att förrätta sinä sysslor. Sin lön delade hon
i trenne delar. För den ena af dessa delar tövte hon de nöd-
wändigaste tläder hon behöfde, den andra delen lade hon ä sido
för sin mors och sinä snstonS räkning, och den tredje förwa-
rade hon för oförntsedda behof. 3tär en fäfäng kainrat engäng
strattadc ät hennes enkla, ytterst anspräkslösa garderobe, och
frägade, hwarför i all wärlden hon icke köpte sig fina wackra
tläder, när hon ändä hade sä stor lön, swarade Ewa: „laa>
har min gamla, fattiga mor och minä yngre syskyn att tanka pä

och dcssutom har jag jn de nödwändigaste kläder jag behof-
wer. Jag har nägra omgängar starka, ändamälsenliga under-
kläder och klädningar, jag har hela, starka kängor och ett warmt
öfwerplagg för wintern, hwad behöfwer jag mera!" „lag me-
nade bara", swarade kamraten förlägen, tn hon hade ocksä en
gammal orkeslös mor, som hon aldrig gifwit »ägot ät, ntan af
hwilken hon twärtom mottagit, hwad denna genom sitt arbete
förtjänat och knnnat gifwa henne, „jag menade bara, att
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om du [fiille nnwäuda hela biit Von tili ftciber, sä skulle du fä
sä inycket, och dessutom wasra och fina, inedan du mi alltid de-
gagnar, grofwa och hemwäfda plagg". „Hwad skulle jag med
de fina tläderim göra", swarade Ewll. „Te passa icke för mig

eller i allmäuhet för wärt ständ. De hemgjorda aro myäet
starkare och mannare och Uitupa sig bitjt for wärt ardete.

Ema brutade äfweu fjälf förfärdiga sinä kläder. Da hon
alltid fliukt och hurtigt gjurde uudau siua fysslor, fä sick hon
iölnud, da hon begnrde det, af fin wänliga wärdinna en liten
fristund, ja stundom eu hel efteriniddng. Desfa lediga stnnder
nniuäude hon att fu och laga fina kläder, och da hon stndfe tog
tiden i akt, faint nied lust och ihcirdighct grep hwarje arbete
stn, fä sick hon alltid tillräcklig tid för fitt eget arbete. Hon
war glad att hon fätt lära fig f>) och fäledes icke behöfde kasta
bort fina penningar pä onödiga arbetslöuer. Qfta märkte hon
att karnmterna gäfwo nt till »ägon af byns fönnnerfkor hwarje
llädesplagg, hurn odetudligt det än war, att syö. En stor del
af dcmö iiikoiitft gick fäledeQ ät till arbetslöner för deras kläder.
Äiäiigen af dein klinde fu gauska bra, men de iddes icke, de
pvatade och strattade hällre iued hwaraudra, och tukte arbetslönen
wara sä ringa, att de nog kuude betala dm. Pä detta sätt
hade Ewa redan tjuuat i 4 nr. Hangen husmoder blickade med
mälbehag pä de» flitiga, allioarliga flickan, som fä tränet och fakt-
modigt förrättade siua fyfslor. Mannen jänniäni] uärmade siz
heuue med aktuing och wäustap, och »nängen uugliug täutte med
liianne pä hwilkeu diialuj och ordeutlig wärdiuna hon sknlle dli
i ett eget, lilet hein.

Ewas lyckligaste stunder woro, dä hou ett par gnuger um
ärei sick tillätelse att besölq sin mor. Hon medfurde dä peu-
»iugar ät henne famt en liten gäfwa ät suskonen. Dä war det
juhel i s»sko»kretseu och hioar och en lviingbes lrmg Ewa för att
K lieuue och höra henne bcviitta nägot om sig fjälf. Maria sick
wid dessa ttllfiillcu ocksä alltid ett besök. De bädll wäuiuuorna
samspräkade dä gladt om gemeusamma kara miunen i eukaus
lilla [htga. DeLsa smä ulflygler till hemmet woro särdeles wäl-
göraude för Eiua, hou tog sedän alltid ined friska krafter och
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nytt mob ihop mcb sitt arbete, glab och tacffam mot Gub för
hwarje bag soin förgick.

VI.
Ater ha nägra är förgätt och äter stär natureii i inibsominar-

ffnib. Ett stijtfe nebanoni bi)\x läg en täck nnuppbygb bonbgärb.
Nöbmälab ltteb hwita fönster och börrposter säg ben leenbe och
inbjubcrnbe itt, bar ben nastan helt och hället bolbes af lummiga
gröna trän. Rönnar och fyrener habe nnbso,umaren till heber
piydt sig i bloinsterskrub, I ben lilla trägärbstäupan frobabes
potatis och andra rotwäxter. Alt war sä pTtjbtigt, stäbabt och
wälorbnabt. En stilla frib tyktes hwila öfwer hela huset. Fram-
för ben reilskurabe trappan läg friskt granris och genom en liten
treflig förstuga inkom besökaren i en (for rymlig boningsstnga,
där alt war skinanbe bla»kt och rent. Wib bet öppim fönstret
längst fram i stugan sutto wib ett röbinalabt borb en ung bcrnbe
med fin hustru, Han höll en uppslagen psalmdok framför sig
pä borbet och läste högt en psalin om soininarens fägring och
Gnbs gobhet. Framför honom fatt Hans unga hustru meb neb-
diijbt hufwub och hovknäpta hänber och lyssnabe pa be sköna
«rben. Psalinen war slut och be bagge makarim sutto tysta.
Vet war sä högtibsstilla bär»te. Fäglarne kwittrabe judlanbe
i träna en lätt winbfläkt rörbe ben stora blowmanbe röirneiiS
grcnar. llfågra hwita blab föllo genom bet öppna fönstret neb
•pa borbet. Di säg ben unga hustrun upp. Ibe mackra blaa
ögunen meb bet weinobiga llttrycket och be behagliga, lngna an-
letsbragen igenkänna wi lilla Ewa frän ben fattige arbetarens stuga.
Hon habe gatt franiät i flit och äbla bygber och slutligen genoin
sitt stilla, »nlba wäsen wunnit en ung rebbar bonbeS hjärta.
Deil tresiiga gärben, soin läg inbäbbab i mibsommarens grönska,
war hennes hein. Ewa bröt först tnjtnabcn. „Hurn mycket",
utbrast ho», „har jag ej att tacka Gub för, fom fatt mig i till-
falle att beföka en skola och iuhmnta nuttiga kunskaper. Hwab
habe jag warit, om jag tele fätt lära mig nägot!" „la, fabe
mamien, tillfället att förwärfiua sig lärboin är en af be största
wälgärningar wi hafwa att tacka Gub för, tn genom ben lära
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wi fännci icfe blott arbetets raätfignelfc, utan äfroen luärdet och
uuttein af kuuskaper". „lag tror", sade Ewa tcmffuUt, „att mangu
människor icfe roore sä fattiga och olnckliga, oin de bara fätt
lära sig nagot, Men mänga föräldrar sätta icke sinä barn i
skola, isynnerhet oin de själfwa icke hafwa lust, och icke si)ssel-
sätta de dern hemrna häller med nägot. lag minnes nog, huru
grannbarnen och syskonen furr sprimgo oinkring och gjorde odyg-
der, och huru föräldrarne jagade ut dem, da de tykte dem wara
i wägen hemrna. Modrarna satua lust och ihärdighet att lära
siua daru det lilla de själfwa kuuna, När wi idlaud hernina
wille göra uägot, sä körde rnor ut oss och sade- gau edra färde,
icke tuuueu I auuu göra uagot, uog lär turen äuuu kornina
till er att trala och släpa. lag käuuer flere af rnina jämn-
nriga, hwilka icke fingo gä i skolan, utan spruugo ornkring ända
tils de blefwo sä stora, att de tuude autaga uägou tjäust. Nu
mcrrdt deras tid upptageu af tjäusteäliggnudcu och de hunuo icke
widare lära sig uägot. Äied ujugg uöd kuuna de darför sotima
och sticka stnunpa. Alt hwad de företaga sig gär längsarnt och
tafatt. Det är sä sorgligt rned dern och icke hafwa de lust med
haudarbete häller siua kläder och strumpor gifwa de ut att
sns och stickas". „Nog är det sä", gemälde niaunen, „Till stor
del är det mödrarnas fel, som icke halla barnen till arbete. Lät
wara att föräldrarue äro sä fattiga att de icke ha nägot annat
arbete att gifwa dem, sä tlinna de ätmiustoue läta dem taga del
i de dagliga göromäleu, säsom att diska, sopa, härnta m wed
och sä widare. Pä detta sätt skulle de fostras upp till dugliga rnan-
uiskor, rned kärlek till arbete och uyttig sysselsättiuug och däri-
genom skulle de ocksä uudgä rnäugeu olycka och frestelse i frarntiden".
„2Bet du", sade Ewa, „dessa diua ord päminna rnig orn tiuäune
ordsprik, luoilka wi som baru skrcfwo i wära skolhäftcn, det ena
Indde: „Fäfäng gä lärer mycket ondt", och det andra: „Lätjau
är alla lastcrs moder".

©roafl fromma wäsende och outtruttliga ornsorg oiu de siua
hadc äfioeu slutligeu wärkat godt pä rnodcru.

Hou war uurnera en arbctsnrn och wäillig kwiuua, som
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nöjb mcb fin lott, bobbe kwar i beu lida ftugan jämtefin tjngfta
botter. SklgllN habe genom Ewas och hennes inans förforg
lilifwit nppntfab, och mar nnmera trestigare och bekwämare än
förr. Ewas bägge bröber woro ute i tjänst. De habe, tack
mare Ewas oinforger, en kort tib ujutit unberwisinng i folkskolan
och uppwuxit till bngliga t;naUngar, af hwilka niobern habe
muclen glabje. Den gamla kwinnan talabe ofta om fin egen
försn»irnabe »upfoftmn och fin ofönnåga att nppfostra sinä
liarn. Hon förebiäbbe sig fjalf bittert betta fel. Ofta fabe hon
till sinä bar», att bet war hennes oknnnighet, lätja och trät-
lyftnab, foin orsakat att inannen fallit fa bjnpt nnber drycken-
fkapslastc». Äfwen hoi: habe nn, ehnm fent, lärt fig fkatta
gnbsfrnktan och nyttan af fkoldilbniiig.
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