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Utu mtna sniå vännev!

Åter är det jul och, åter sprider
J7u som förr i längst förfiutna tider
Julen ljus och glädje vidt omhring,
(Barnen dansa gladt Tcring gran i ring.

Sedän Itommer snälla oocken åter,

Lyssnen snart haris steg sig höra låter,
I sin säclc hari gömmer Mappar rara

Tili erihvar i oamens muntra sJcara.



Håstar, himdar, dockor hela raden
Cch soldater stora TcavaTkaden;
Sist i ootten ligger pissa hvadf
Jo, en odk med sagor rad vid rad.

(Bilderr finnas, som I sen, rätt många
Ooh liistorier oåde Teoria långa,
Litet smått ooh godt för tarnen alla,
Aina s jullclapp sd den viii sig Italia!



Julgläöje





et finnes mån-
ga små barn
långt borta i
Finlands sko-
gar och vid
de blå sjöar-
nes stränder,
hvilka aldrig
hafva sett en
julgran eller

mottagit en julklapp, ja som kanske icke ens
hört ett enda ord om den snälla julbocken med
sin yfviga pels och sinä sjumila stöflar.

Jag skall berätta er om några af dem och
huru de niade sin jul.

Den lilla torpstugan låg långt från lands-
vägen, och endast en smal gångstig ledde fa-



dren, en fattig arbetskarl, tili hans aflägsna hem,
när han om qvällame slutat sitt dagsverk på går-
den. Från det lilla gafvelfönstret brukade det
då lysa så klart och vänligt emot hononi, det
var elden från spiseln, ellei' kanske en brinnande
perta som mor stuckit i en springa i väggen.

Fyra barn funnos i stugan, Lisa och Anni,
Matti och hila Anti. Af fhckorna var Lisa äldst,
lion hade nyss fyllt elfva år, Matti var nio och
Anni sex år, den yngsta gossen låg ännu i vag-
gan. Lisa och Matti voro redan ganska snälla
i sitt arbete, Lisa kunde karda uU, sticka strumpa
och koka qvällsvardsgröten. Matti skötte fåren
och samlade hem qvistar från skogen tiU ved;
hila Anni, som ej ännu lärt sig mycket, kunde
åtminstone sitta och vagga yngsta bror och
det gjorde hon äfven med största flit och tå-
lamod.

Bamen hade visserhgen aldrig behöft gå
hungriga tili sängs, men något öfverfiöd var det
i alla fall icke i torpet. Mor delade maten åt
en hvar med sparsam hand, så att förråden
icke skulle blifva slut i förtid.

Nu näi-made sig emellertid julen med stora
steg och bamen gladde sig så innerligt deröfver,
ehuiu de just tillhörde dessa små, som hvarken
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hade att vänta „gran" eller „klappar". Men sa-
ken är den, att julen hemtar sin glädje lika vai
tili den rikes hus som tili fattigrnans koja, och
fastän litet olika, så är den i botten just den-
samma ändå. Matti och Lisa, som sedän
länge kunde läsa rent, hade i Guds ord läst oin

Frälsarens födelse i det låga stallet i Bethlehem.
De kunde utantill herdarnes lofsång och nu tili
julen hade nior lärt dem den vackra psahnen:

Af himmels höjd jag kommen är,
Godt budskap jag tili eder bär.

Mången lång vinterqväll hade gått fort me-
dan mor surrade spinnrockshjulet och Lisa kai-
dade och håda tvä med Matti sjöngo den kara
julpsalmen tillsammans.

Julaftonen medförde ändå mycket som var
både roligt och märkvärdigt, tyckte barnen. På
morgonen den dagen voro de mycket tidigt i rö-
relse; det var ännu skumt när de begåfvo sig tili
ladugärden för att gifva „kuddan" Kaunikki, kalf-
ven och de tre fåren deras julkost. Sedän fingo de
af modren en hand full korn och Matti sökte upp
en hra plats närä skogen, der lian kunde strö
ut denna läckerhet åt de smä frusna sparfvar och
mesar som voro barnens förtrogna vänner.
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Mor hade emellertid skurat stugan, både golf,
väggar och möbler, så att alltsammans rigtigt
blänkte af snygghet, och sedän tog non tili bar-
nens fröjd en kärfve gul halm och strödde den
med van hand på golfvet. Nu må ni tro det blef
lek af, man tumlade om hvarandra, skrattade och
skrek; den mjuka halmen var så präktig och nå-
gon skönare matta hade barnen aldrig sett.

Far högg ved tili helgdagarne ute i skjulet;
nu knöt mor på sig sin schal, tog en bytta ur
skåpet och begaf sig på väg tili gården, der vär-

dinnan loivat henne htet söt mjölk tili „gryngrö-
ten", det raraste Matti, Lisa och Anni visste.

Lisa som var äldst fick i nppdrag att un-
der tiden tvätta och kamma sig sjelf och sinä
yngre svskon och att påkläda de rena kläderna,
som modren framtagit ur kistan. „Julbadstun"
måste de i år undvara, tv den lilla badstu'bygna-
den hade olyckhgtvis brunnit ned under sommarn,
men tvättningen gick i alla fall med fröjd den
dagen, och tili och med Anni skrattade när tvål-
löddret kom henne i ögonen. Dagen började
skymma då barnen som stodo på utkik vid fönstret
sågo modren kom ma hemåt den lilla gångstigen;
snart inträdde hon äfven i stugan och helsade
med en glad nick.
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I kannen aldiig gissa hvad jag har här
i förklädet, sade hon och småskrattade åt bar-
nen som alla hoppade omkring henne, jo, en
stor mjuk hvetebulla och dessutom tre stora äpp-
len. Hon kastade dem leende i halmen och
sade: ~Sök, sök i åkren här, vackra bären
växa der".

Detta lato barnen icke säga sig två gänger,
och under skratt och lek sökte hvar och en sin
skatt, alltför rar att strax ätas upp.

Mor skyndade emellertid att blåsa upp elden
och satte pä gröten som stått och puttrat i
spiselhörnet. Sedän tände hon, högtiden tili ära,
en liten bläcklampa och ställde den tilhka med
den stora gamla psalmboken på det hvitskurade
bordet.

Då alit nu vai' ombesörjdt, skötte hon om
lindebarnet som nyss hade vaknat, och satte sig
sedän vid vaggan med den lille gossen i sin famn.
De andra barnen hade tysta som små möss kru-
pit ned i halmen, och så tog far psalmboken i
sinä grofva, valkiga händer och läste med hög röst
julens välsignade evangelium för hustru och barn.

Med hopknäppta händer lyssnade alla tili de
heliga orden, sedän sade modren: Nu barn
skola vi sjunga vår psahn.
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Genast reste sig Lisa och Matti, ställde sig
bredvicl modren och sjöngo med sinä klara, späda
röster:

Af himmels höjd jag kommen är,
Godt budskap jag tili eder bär,
Stor fröjd I skolen höra få
Det eder bör grant akta på.

Sangen ljöd så vackert, tyckte far, och mor
hade tårar i ögonen när hon steg upp för att
lägga gossen i vaggan.

Gröten var nu färdig, men strax innan mau
skulle sätta sig tili bords hände det märkvärdiga,
att lilla Anni hittade en docka i halinen. Lisa
skrattade och såg på modren, som nog gissade
hvem som suttit uppe en qvällstund långt efter
sedän alla andra gått och lagt sig, för att af
gianna lappar, dem hon en gång fått af värdin-
nan på gården, sy en liten docka åt systern.
Glad var också Anni af hjertans grund, och nöjda
och belåtna gingo nu alla tili den goda qvälls-
varden, som bestod af mjukt bröd, sait kött,
„gryngröt" och svagdricka.

Barnen hade bedt att få sofva julnatten i hah
men på golfvet, der var nog bådevarmt och mjukt,
mente de. Den natten skulle inte heller blifva
så alltför lång, ty redan tidigt måste man stiga
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upp för att hinna tili morgongudstjensten i kyr-
kan. Både Lisa och Matti hade fått lof att
följa med fadren tili kyrkan för att höra orgelxi
spela, se de många glimmande ljusen och alit det
andra vackia och härliga i Guds hus. Mor hade
lofvat kaffe med hvetebröd på juldagsmorgonen;
ja, nog var det mycket rohgt att vänta ännu!

Sedän hailien ätit sig rigtigt matta af den
goda gröten, smögo de sig sömniga och trötta
ned i halmen, der de snart somnade sött. Matti
hade ännu sitt granna äpple i handen, Lisa små-
log i sömnen, hon drömde kanske om jullju-
sen i kyrkan som hon nasta morgon skullefå se —,

och lilla Anni tryckte hårdt sin kara lappdocka
tili sitt bröst.

Modren stod en stund och betraktade dem
innan hon släckte lampan, de sågo så nöjda och
lyckhga ut alla tre. Gud ske lof, tänkte hon

Han skänker ocksä åt fattigmans bam den
välsignado julglädjen.

Hon hade rätt. Den glädjen hestår icke uti
granna „klappar", mycket namnam och annat så-
dant, den hvilar djupt i vårt hjerta. Dä vi all-
tid hvar och en på sin plats äro nöjda med hvad
vår Fader i lumien gifver oss, det må vara mera
eller mindre af jordiskt godt, så lärer Han oss
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äfven att rätt fröjdas åt den stora himmelska
julgåfvan: vår Frälsare, som är likaför både rika
och fattiga, stora och små.

Snart sluroi-ade alla i den lilla stugan, det
var så tyst och stilla och nattens frid bredde sig
öfver jorden; på fästet strålade tusende klara
stjemor, hka sköna och glänsande som för ader-
tonhundra år sedän, då den „heliga nattens"
tystnad afbröts af englarnes lofsång:

Ära väre Grud i höjden, frid på jorden
och menniskorna en god vilja.
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Mormors julgäster





M') i bo helt närä T. station på en stor och vaoker
egenclom som tillliör min bror; det finnes sex

glada, burtiga barn i huset och jag faster Lot-
ten—håller hjertligt af dem allesammans. Men
det är inte om dem jag nu tänker tala, utan om
ett litet reseäfventyr som bände mig härom året.

Det var närä jul, och jag brukar vanligen
resa in tili Helsingfors några dagar förut för att
köpa upp julklappar åt stora och små. Barnen
äro grufligt intresserade af den resan, må ni tro!
När jag kommer hem skocka de sig alla så-
som hungriga bin kring min gula kappsäck, men
den är mycket hemlighetsfuU af sig den tiden på
året, och alla nyfikna bli dragna vid näsan. Det
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var som sagdt närä jul, och jag reste en kulen
vinterdag af tili vår station. Anders kuskade,
Pekka trafvade muntert framför släden och gamle
Murre lunkade efter i snön.

Jag dröjde en dag i staden och vandrade
från morgon tili qväll i de granna bodarne för
att göra minä många uppköp. Barnen hade me-
ningsfullt uttalat sinä käraste önskningar qväl-
len innan jag reste; Karl önskade så innerligt
en bok med berättelser från fiännnande land,
Aina en dockservis, Paul en skolväska, Leni en
boll och så vidare. Jag tog julbocken tili råds
och I kunnen tryggt hta på, att den gula kapp-
säcken gömde en hei mängd hemlighetsfulla och
intressanta saker. Glad och förnöjd skyndade jag
på tredje dagens morgon ned tili hufvudstadens
jernvägsstation. Jag såg mig litet omkring bland
massan af resande och i halfskymningen föll min
blick på två barn, en gosse och en nicka som
stodo hand i hand alldeles närä mig. Gossen
kunde vara omkring tio år, niekan var myeket
yngre. Just då jag skulle stiga in i en vagn när-
made han sig mig, helsade med en djup bock-
ning och sade: Skulle inte frun vilja vara
så god och visa oss hvar vi få taga plats, vi ha
nog biljetter både Addi och jag.
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Jag vände mig om och svarade: —Hjertligt
gerna min gosse, följ bara efter mig så skola vi
söka upp en rigtigt god plats.

Vi taga ej mycket ram, amnärkte han
och lade sin hand i min Addi är så liten.
Han såg beskyddande på den lilla niekan, som
ängshgt smog sig närä honom, och upprepade
fiere gånger: Var inte rädd Addi, jag är ju
hos dig!

Vi funno snart hvad vi sökte, en treflig vrå
för oss sjelfva, och nu kunde jag också i lugn
få taga minä små reskamrater i ögonsigte.

Ernst, så hette gossen, var ganska lång för
sin ålder, men klen och mager, med blekt ansigte
och stora kloka, bruna ögon. Flickan åter var en

sadan der blåögd, rödblommig hten unge, som
jemt är färdig tili lek och skratt. Båda barnen
voro enkelt men nätt klädda. Sedän jag betraktat
deras yttre, ville jag äfven gerna lära kanna de-
ras historia och den var snart omtalad.

Mamma och pappa bodde i staden, be-
rättade Ernst mamma var mycket sjuk, ja så
sjuk att minsta ljud kunde skada henne, sade dok-
torn, och han hade derför bedt pappa skicka bort
oss tili mormor som bor iA. Mamma visste ej

2
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af resan, hon skulle kanske ej låtit oss fara,
men nu måste pappa göra som doktorn bedt.

I går qväll, berättade han vidare då
mamma sof förde pappa oss sakta in i sängkam-
maren och lät oss kyssä hennes hand tili af-
sked. I dag morgse förde Fredrika oss hit, för
pappa kunde inte lemna mamma.

Hvem är Frediika?
Vår jungfru, hon köpte också vara biljet-

ter och bad oss sedän följa efter de andra resande,
för hon hade så brådtom att gå efter is; stackars
mamma måste alltid hgga med is på sitt hufvud.
Fredrika hade fått penningar af pappa tili biljet-
terna, men här i min börs bar jag en hei mark
tili smörgåsar och i resväskan dessutom några
kiinglor åt Addi, hon är så hten och små barn
bh fort hungriga som frun vet. Han öppnade
en hten gammal läderväska som hängde i en rem
öfver axeln och visade mig dess innehåll; alit var
ytterst ordentligt, kringloma lågo i ett papper
särskildt för sig, sedän fanns der den hila virkade
börsen, en ren näsdnk nätt ihopviken och en bok
med slitna, svarta permar. Det är mammas
bönbok, sade han vördnadsfullt efter som
hon nn inte kan läsa i den, tyckte jag det skulle
vara en sadan tröst att hafva den med på resan,
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och så ligger mammas porträtt så bra mellan
bladen.

Med en stolt min, som om han velat säga:
har du någonsin sett en sadan mamma? tog

gossen upp fotagrafin och räckte den åt mig.

Det var ett mycket älskligt porträtt, man
kunde helt tydligt se att non måste halla af
häde Ernst och Addi, att hon var god, allvar-
lig och kärleksfull. Då jag gaf porträttet till-
baka kom jag ihåg gossens yttrande, att de skulle
resa tili sin monnor, och frågade derför: Det
blir vai mycket trenigt för er att vara hos mor-
mor?

Ernst blef litet röd: Vi kanna henne så
litet, sade han Addi har aldrig sett henne
och jag bara en gång; det är inte vår egen
mormor, hon är död för länge sedän, den här
mormor är mammas andra mor och och jag
vet inte om hon alls bryr sig om oss, fast hon
var så god och skref tili pappa att hon skulle
taga emot oss. Jag såg genast för min inre
syn en lång, mager och sträng gumma, och tyckte
synd om de stackars barnen, som inte hade ett
varmt mormorshjerta att luta sig tili då deras
mamma vai' sjuk.
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Ernst hade åter hängt resväskan kring haisen,
nu sade han: Här är mycket varmt, jag tän-
ker att Addi kan få ondt i hufVudet om hon hela
dagen sitter med sin tjocka bahytt.

Med van hand knöt han upp banden, strök
hennes mörka hår slätt under den lilla hvita
musslinsniössan och såg ömt och beskyddande på
den lilla system- Addi såg så näpen och fömöjd
ut att alla menniskor i kupeen började nicka åt
henne och skänka henne karameller och äpplen,
för hvilka gåfVor Ernst artigt tackade på hennes
vägnar: Addi är så blyg för främmande,
sade han. Den lilla niekan smålog och såg upp
tili hononi soni om han värit en stor, gammal
heiTe, hennes pappa eller farbror, och inte en
liten klen tioårig broder som han i verkhg-
heten var, men hennes stöd var han ju ändå i
alla fall.

Det rörde rnig mycket att se huru han spa-
rade de godbitar Addi ej orkade äta, utan att
sjelf smaka en bit.

Dagen blir nog lång för henne, menade
han hon kan nog behöfva äta tili tidsför-
drif.

Nå hui' går det med dig sjelf? frå-
gade jag skall tiden inte bli lång för dig.
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Åh nej, jag har ju Addi att se efter och
så har jag så mycket att tanka på!

Hans bruna ögon sågo tankfullt ut genom
fönstret på de kvita snöfälten och de rimklädda
skogar hvilka vi ilade förbi. Småningom bör-
jade klara tårar, en efter en, droppa ned på hans
lilla slitna paleta, men jag förstod att jag ej borde
få se dem och derför låtsade jag om ingenting,
ehuru jag kände stort medlidande med hans tysta
sorg, ty jag visste nog att han tänkte på sin
sjuka mamma.

Vi hade åkt några timmar då Addis ögon-
lock blefvo tunga.

Hon har idag stigit upp tidigare än van-
ligt, sade Ernst försök att lägga dig här på
soffan Addi, med hufvudet i min famn. Hon lydde
med stor förnöjelse och snart sof hon trygt, med
hufvudet i brodrens knä; han satt helt orörlig
ooh nickade åt mig, sjelf såg han nog äfven h-
tet sömnig ut, men höll sig tappert för att kuuna
vaka öfver systern.

Hon sof ända tills tåget stannade vid T. sta-
tion, der jag skulle stiga ur, då sträckte hon på
sig, öppnade ögonen och räckte mig helt yrvaken
sin lilla mun att kyssas. Jag omfamnade båda
li;unen och bad Gud välsigna och beskydda dem.
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Tack! sade gossen och såg trohjertadt
på mig, så brukar också vår mamma göra, och
nog] hjelper Gud oss, mamma säger att Han äl-
skar alla små barn.

Ja min gosse, det gör Han förvisst, sade
jag och måtte Han äfven gifva din mamma
helsa och krafter, farväl, farväl Ernst och du lilla
Addi med.

Jag skyndade ut, men när jag vände mig
om, såg jag ännu i kupefönstret de två små
ansigtena tätt tryckta mot rutan bhcka ut ef-
ter mig.

Vid stationen var Anders åter mig tili mö-
tes, och med klingande bjellror bar det i raskt
traf af tili hemmet. Det stora tvåvåningshuset
strålade med sinä många ljus som en ofantlig
lykta, och då jag öppnade dörren tili förstugan
rusade sex 1 glada ungdomar emot mig ropande:

Välkommen hem, välkommen hem faster Lot-
ten! Den märkvärdiga gula kappsäcken blef
inburen af kusken, men trots alla nyfikna frågor
och utrop öppnades den inom slutna dörrar, i
faster Lottens egen kammare, med mamma tili
enda åskådarinna, Otåhga knackningar på dör-
ren och hundra vigtiga ärenden tili mamma störde
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den intressanta uppackningen, men först på sjelfva
julaftonen blefVo alla de roliga hemligketerna up-
penbarade, tili allmän glädje och belåtenhet.

* *

Sjelfva julqvällens fröjd, med dansen kring
granen, julbockens välkomna besök ock alit det
öfriga, derom berättar jag ej, tv det är vai be-
kant för alla små barn i lyckliga bem, der pappa
och mamma bafva medel nog tili att glädja sinä
småttingar. Under hela qvällen stod så lifligt för
mitt mimie bilden af minä små reskamrater och
jag tänkte på hurudan jul de firade i det främ-
mande hemmet.

Ändtligen tog den glada festen slut hos oss,
och oaktadt alit det roliga började barnen hänga
hufvudena såsom ängsblommor om sommarqväl-
len. Deras mamma förde den ena efter den andra
in i den stora, trefiiga barnkammaren, och snart
hvilade hvarje liten orolig själ på den mjuka,
hvi ta hufvudkudden.

Jag kunde ej hjelpa det, men när jag såg
„våra barn" i sinä fina bäddar och deras mamma
som gick från säng tili säng och stoppade täcket
väl om sinä älsklingar, måste jag med tårar min-
nas Ernst och Addi, de små ensamma fågel-
ungarne.
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Jag satte mig ned på närmaste sängkant
och berättade huru jag fonnit dem och hela hi-
storien, och alla lyssnade med största intresse, ty
en historia har alltid en märkvärdig förmåga att
halla små ögon vakna, isynnerhet om den rör

andra barn. När jag slntat ljöd en hei här af
frågor, men mamma sade bestämdt:

Nu skall här sofVas! och så tog hon
leende ett sista godnatt. Längst dröjde hon hos
„vår yngsta", lilla Margrete, som innerligt slog
sinä armar om hennes hals: Jag viii inte vara
Addi, hviskade hon jag viii aldrig fara bort
från min mamma.

Hela beigen talade barnen icke om något
annat an om Ernst och Addi, och en dag kom
Karl, som alltid var litet retsam mot sinä systrar,
tili mig och sade: Vet faster, jag har nu tänkt
på saken och viii också blifva snäll mot flickorna
såsom Ernst mot Addi.

Hall ord min gosse! svarade jag, och
strök håret från hans vackra panna.

Barnen ville oändligt gerna höra mer om
„fasters reskamrater", höra huru de nu hade det
och om deras mamma blifvit bättre, alit saker
som jag inte hade reda på. Jag har icke åter-
sett hvarken Ernst eller hans lilla syster, men
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jag har dagligen inneslutit dem i minä böner
och hoppas att Gud fört dem lyckligt och vai
tili deras hem igen.

Ofta tänker jag på dem, och jagvet att jag
aldi-ig skall glömma det lilla syskonparet, som jag
kallat mormors julgäster.
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Iran ööemarken





er uppe i höga
norden, hvarest

snön ligger
tung från No-
vember tiliMaj,
der norrskenet
glimmar öfver
deödsligatund-
rorna, och der

enhvar som färdas måste åka med renar, der ifrån
har jag denna lilla historia som jag nu skall
heratta för er.

En klar och kali vinterdag for en resande
i „pulka" så kallas det åkdon, en lätt släde,
för hvilket renen spännes genom de öde
bygderna. Han for icke för sitt nöje derute i



köld och snö, utan för sin tjensts skull, ty han
var forstmästare och hade en lång, besvärlig resa
framför sig. Den såkallade „föraren" reste i en
annan pulka ett stycke framför honom för att
bana väg.

Men fastän trakten var mycket enslig och
drifvor lågo öfverallt, fanns det dock äfven här
såsom allestädes i Ghids skapelse mycket att be-
trakta. När den tidiga solnedgången spred sitt
förklarande ljus öfver den djupa dalsänkningen och
furomas frostiga grenar, då var denna syn så skön
att mannen i pulkan länge stannade på höjden,
stum af förundran öfver att äfven här finna så
mycken härlighet.

Men föraren vai' redan långt borta, den re-
sande påskyndade derför äter sin snabba ren och
innan den korta dagen nått sitt slut voro de
framme vid det första nattqyartersstället, en enslig
gård midt inne i skogen.

Värdfolket helsade gladt de främmande och
tog på bästa sätt emot dem; i främandstugan
tände mor en stor brasa i den hvitlimmade spi-
seln, sedän hemtade hon mjukt, doftande hö och
tillredde deraf en god bädd för den trötte resan-
den. Men medan aftonmåltiden m- matsäcken
värmdes upp på elden satt han och sträckte nt
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aina af köiden styfnade lemmar framför bra-
san samt lät blicken ila omkring irummet.

Der fanns ej mycket att se: en väggfast
bänk, en säng, ett bord under fönstret, och så
den ofantligt stora, hvita spiseln; men hvad var
det för besynnerliga ränder och streck som han
upptäckte der? Han trodde först att skulden läg
i hans sömniga ögon, som voro skumma af hvi-
landet på de hvita snöfälten, men när han steg
upp och med ett pertbloss nogare undersökte
muren, fann han tili sin förväning att den var
fulltecknad med stora kolritningar.

Det var visserhgen endast streck, men dessa
voro så raskt gjorda att de bildade de allrapräkti-
gaste figurer, ja hela taflor från hfvet i ödemai-
ken. Der funnos hundar och vargar, Nalle björn
i egen hög person, jägare med bössor, kattor, tup-
par och så vidare, i alla möjliga olika ställningar.
Några voro så tokroliga och lustiga, att den re-
sande ej kunde låta bli att hjertligt skratta, på
samma gång han undrade och undrade hvem som
hittat på att utföra alit detta. Han ämnade just
fråga värdinnan derom då qvällsvarden blef fär-
dig, och han fick lof att sätta sig tili bords in-
nan maten kallnade.
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Tidigt nasta morgon reste han sin väg och
kom ej på flera månader ihåg de lustiga och be-
synnerliga ritningarna på muren i den öde går-
dens främmand'stuga. Först när den långa, kalla
vintern var öfVer och nordens korta sommar köm-
mit, då hände det sig att forstmästaren åter far-
dades samma väg genom ödemarken.

Frost och drifvor voro nu försvunna, gräset
grönskade så vackert, fåglarne sjöngo och elivens
vatten låg blått och skimrande i sommarsolen.
Nu gick farden dels i båt, dels tili fots, och åter
måste den resande beundia Guds stora verk i na-
turen, så skönt var det rundt omkring honom.
Då han kom fram tili gården, der han om vin-
tern haft sitt nattherberge, blef han rigtigt för-
vånad, tv så treflig hade han aldrig trott att
den sknlle se ut, men sommaren gjorde äfven här
sitt tili.

Värdinnan kom ut på trappan och helsade
honom som om han värit en gammal bekant, se-
dän bjöd hon honom att genast stiga in i främ-
mand'stugan. Der var nu både skuradt och fejadt
och den stora spiseln fylld med farskt björklöf
som spred en frisk doft i hela rummet.

Då den resande såg den gamla muren på-
minte han sig plötsligt de besvnnerliga ritnin-
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garna sorn han sett der vid sitt vinterbesök. Han
gick närmare, men nu syntes icke ett streck, mu-
ren var helt nyss hvitkalkad; i stället såg han nu
på ugnen två egendomliga af lera gjorda figurer.
De voro tvenne dockor formade af hård, blåaktig
lera; mannen tog dem i noga skärskådande och
blef mycket förvånad att se huru vai de voro
gjorda och huru uttrycksfulla bildernas små an-
sigten voro.

I detta ögonblick inträdde gårdens fullvuxna
dotter med den rykande kaffepannan.

Hvem har gjort den här hiiden? fiågade
mannen genast.

Flickan skrattade. Åh det är Anni, syster
min, sade hon nedanför backen finns det så
god lera.

Då var det kanske också Anni som hade
ritat på mmen i vintras? sporde han vidare.

Ja nog var det hon, svarade flickan Anni
är så besynnerhg; hara hon får fatt i en sotig
sticka eller ett koi från spiseln, strax börjar hon
kludda på murar och väggar. Mor tycker inte
rigtigt om det, men när hon ser på bilderna
måste hon sjelf skratta, så lustiga och lifslefvande
äro de.

Herrn blef fundersam.
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Jag skulle vilja se flickan, sade hau.
Åh,' hon visar sig nog inte, menade systern

Anni är alltid så blyg för främmande.

Hon hade rätt, ty huru man än ropade och
sökte blef flickan icke synlig. Först då den re-
sande redan satt i båten för att fara vidare såg

34 FEÅN ödemarken.



han ett barnaansigte, omgifvet af tjockt tofvigt
hår, och ett par tindrande ögon som nyfiket
tittade ut ur ladugårdsdörren och det var
Anni det.

Lange tänkte inannen på henne. Han undrade
om det hos den lilla niekan gömdes ett slumrande
frö tili en stor konstnär, kanske en bildhugga-
rinna eller målarinna, hvem kunde veta. Så grubb-
lade han medan han snabbt fördes utför den strida,
klara elfVen under den solljusa sommardagen.

Äfven mången gång sedän dess har han erin-
rat sig det egendomliga barnet; men långtborta
i den aflägsna gården fortfar hila Anni kanske
den dag som i dag är att teckna med koi på
muren och forma sinä bilder af den blågrå leran.
Är hon en af dem som Ghid gifvdt stora gåfvor,
som han förlänat en kostnärssjäl?

Skall hon komma ut i verlden och blifva
prisad och berömd, eller skall hon obemärkt fram-
lefva ett stilla lif på den ensliga bondgården i
den höga noiden?

Herren allena vet det, Han som leder aha
menniskors vägar, både barnens och de fuhvux-
nas. Men en sanning är det, att Ghid ofta kal-
lar folkens stolthet och ära ur fattigdom och
ringhet.
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Det enda rigtigt vissa är att vår Herre
bestämmer för lilla Anni hennes lefhadslott så-

som Han ser att det är godt och nyttigt för
henne.
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Sampo pa anöjagt.

il/olblank ligger hafvets spegel,
Det är morgon lugnt och stilla

Lätta skyar sakta segla
På clen klarblå sommarhimlen;
Bort vid horisonten spegla
Hoknar sig i strandens bölja,
Och en skara änder sinuna
Tysta fram i vassens skugga.
Då med ens ur jägarns bössa



Ljuder skarpt ett skott från stranden,
Och på snabba vingar ila
Änderna raot vida fjerran.
Blott en enda sjunker sakta
Ned i våg med sårad vinge.
Men nu synes vågen krusas,
Sampo med ett språng i vattnet,
Simmar fram och finner anden,
Tager lätt den upp i munnen
Ilar sedän snabbt mot stranden
Der hans nerre ifrigt väntar.
„Trogna Sampo, raske gosse
Kom och få den lön du vunnit".
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Lillans MZse.

M»ck du min älskade Misse,
Min raraste svarta kisse,

Du är mig så innerligt kär,
Gerna så viii jag dig gifva
Söt mjölk och hvetebrödsskifva
Så ofta du bara begär,



Endast jag fritt får smeka
Din mjuka pelsrygg och leka
Med vackra murrhår du bär.
Ack du min lilla Misse
Jag skall dig akta för Prisse,
Var trygg uti farmien här!
Ja trygg och snäll skall du vara
Min egen svartnos rara,
Din trogna matmor jag är!
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Kurres förfia lektion.
M

Kurre, stygga hund,
Lär dig genast straxt på

skmd
Vackert sitta stilla så!
Socker skall du sedän få.

Kurre är en styf krabat
Och så obeskrifligt lat.
Lilli sedän gammalt r'en
Vet nans konster längese'n.



Nu har hon beslutit dock
Kurre skall med lock och pock
Läras sitta och ge hand,
Sedän socker få ibland.

Kurre synes något vred,
Ena orat hänger ned,
Lilh står och tänker så:
„Modig hai' man vara må".

„Hurra! nu det går så hra,
Tack skall du min Kurre ha,
Se! han sitter helt galant,
Pappa, bör han få en slant?"
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Kngtuppcn





tiu, klu, klu, klu kluck" sade hönsniainma
och vände flinkt sitt hufvud för att se efter

sinä nio spräckliga kycklingar.
„Pi, pi, pi" ljöd det från olika håll och fram

sprungo de nio, flaxande med sinä små fjuniga
vingar. Nasta minut vaggade hönsniamma lång-
samt uppför trappan tili buren med alla de små
efter sig. Derinne var det ett fasligt bestyr in-
nan mau kom sig tili kojs, nio särskilda gånger
måste hönsmamma loeka, innan alla kyokhngama
krupit ned, dels omkring henne, dels under hen-
nes vingar.

En af dem hade emellertid ingen ro i sig
denna afton; alit jemt öppnade han ögonen, hiin-
kade och ruskade på sig. Han var den äldste af



de nio och såg redan helt reputerlig ut, åtminstone
i sitt eget tycke, med den allra som minsta skymt
af kara på sitt hufvud. Sedän alit blifvit tyst i
det stora hönshuset sträckte han på sig och bör-
jade sakta trippa omkring. Uppe på öfversta va-
geln sutto tuppen och de fömämsta hönorna, nna
kockenchina matronor med gula klädningar och
yfviga mamelucker. Litet lägre hade de små
spräckliga finska hönsen tagit plats, och på en
särskild pinne närä golfvet satt en gammal arg-
higga helt ensam. Hon tittade med ena ögat
då vår lille van kom i närheten och hackade ef-
ter honom med näbben. Det var mörkt och rik-
tigt kusligt på det hela taget, tyckte den lille
äfventyraren, och så smog han hka tyst tillbaka
igen på sin förra plats mellan sinä små bröder
och systrar.

Många underliga tankar höllo honom dock
vaken halfva natten, och när han sluthgen som-
nade drömde han att han var den vackraste och
ståthgaste tnpp i hela hönsgården.

Följande morgon sken solen klart, höns-
mamma var tidigt i rörelse och kycklingarna
tumlade htet yrvakna efter henne ut i det fria.

Hönshuset hade en vacker helägenhet, det
voro alla hönsen, både in- och utländska, ense om.
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Tili venster hade man sophögen, tili höger ladarj

och litet längre bort låg trädgården, der det fans
ymnigt med maskar. Derinne hade emellertid
ingen af kycklingarna någonsin värit, tv höns-
mamma var en försigtig fra och trädgården med
sitt rödmålade plank var egentligen förbjudet om-
råde. Det hade händt att tili och med den stolta
tuppen blifvit utjagadderifrån med rop och hand-
klappningar och fått sand på sinä guldglän-
sande vingar.

Men det som man inte får se och röra vid
här i verlden brukar ofta vara det mest efter-
längtade, och derför hade icke heller „ungtuppen"

som han gerna ville kallas någon kärare
önskan an att en dag kanna nvga öfver planket
in i trädgården.

Mången gång hade han redan tänkt derpå,
men aldrig vågat sig åstad, i dag beslöt han
emellertid att försöka. Förgäfves lockade höns-
mamma nppe från sophögen, der alla de andra
kycklingarna i allsköns ro plockade i sig sin
frukost, ungtuppens håg stod alit jemt tili träd-
gården.

Försigtigt smog han alit längre och längre
bort utmed stakettet, sedän gjorde han några
små försök att nyga, och se det lyckades. Förrän
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han vågat hoppas stod han deruppe och kade ut-
sigten fri åt alla sidor.

Tänk kvad verlden var stor, han såg rakt
öfver hela trädgården, ja tili och med ända bort
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tili skogen. Manne någon af de gamla hönsen
sett hvad han nu såg, undrade han.

Han höll nastan på att qväfvas af fröjd der
han stod, derför öppnade han näbben mycket
vidt och gol för första gången i sitt lif. Ja
det gick, det gick verkligen alldeles utmärkt,
tyckte han, men i glädjen och häpenheten tum-
lade han hals öfver hufvud ned från pian-
ket och midt in ien nässelhop. Således hörde
han alls icke huru de fina chinesiskoma stötte
sinä näbbar samman och fnittrade: ~Skall det
der hesa skriket kallas att gala! Ja ja, man skall
vara en tuppkyckling för att tycka att det är
vackert".

Så hviskade de tili hvarandra, men ungtup-
pen hörde som sagdt ingenting, och skada var
det eftersom de sade rena sanningen.

Ungtuppen låg emellertid och sprattlade bland
nässlorna. Snart var han dock på fötter igen
och marscherade med raska steg frainåt gångame
i trädgården, nickande med hufvudet åt alla si-
dor. Här var nu också någonting att se, präk-
tiga höga träd, blommor af tusen slag och bär-
buskar med kart, stora som ärter. Mullen i träd-
gårdslanden såg äfven så inbjudande nt, den måste
vara härlig att krafsa i. Men hvad var det

i

49UNOTUPPEN.



som glimmade så rödt der borta? Vår vän skyn-
dade sig dit och framför hans undrande ögon
utbredde sig nu ett stort land fullt med röda,
mogna jordgubbar. Med ett enda bopp var ung-
tuppen öfver rabatten och midt inne i landet,
der han raed förtjusning smakade de läckra bä-
ren för första gången i sitt lif.

Det var ett märkvärdigt ögonblick, med ens
kände han en oemotståndlig lust att ge sin glädje
luft, och så gol han så att det gaf eko i träd-
gården.

Men nu blef det ett larm: Hönsen aro i
jordgubbslandet, de odrägliga hönsen, ropade
man, och från ohka håll kommo springande både
pojkar och flickor, som skreko af alla krafter och
klappade i handeina.

Den stackars ungtuppen, der stod han allde-
les förvirrad och yr i hufvudet utan att veta hvart
han skulle taga vägen.

Der står förbrytaren, ropade barnen han
hai* ätit af de allra bästa bären, den hila fula
tuppkycklingen, ut med honom, och nu börjades
en vild jagt ena gången upp och den andra
ned. Ungtuppen nög och sprang turvis och bar-
nen efter honom, han såg hvarken tili höger eller
venster, benen ville knappt bära honom och inte
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vingarna heller. När han slutligen kom fram
tili planket ansträngde han sinä yttersta krafter
för att komma öfver. Detta lyckades honom äf-
ven, och hufvudyr som han var flög han rakt ned
på sopbacken i ett sällskap af unga hönor, som
stodo der och anförtrodde hvarandra hemhgheter.
Naturligtvis blefvo de både ledsna och uppskrämda
och när den stolta tuppen, hela hönshusets mäktige
herskare, hörde deras vilda kacklande skyndade
han genast tili stället för att taga reda på hvad
som händt.

„De, de, de, de, ungtuppens fel alltsammans",
skieko de unga hönorna.

„Ja, ja, ja, jag ska ge honom jag", sade tup-
pen och hackade den stackars förvirrade kycklin-
gen så att hufvudet blödde. ÄfVen de andra
hönsen höggo efter honom. Blodig och med rifha
fjädrar smog han sig slutligen ned bakom sop-
högen i det höga gräset, och låg der helt tyst
ända tills solen höll på att gå ned.

Då hände sig, att hönsmamma på sin vanliga
aftonpromenad hem tili buren kom att passera helt
närä den plats der han låg gömd. „Klu, klu,
kluck" lockade hon för att få någon ordning på de
ostyriga småttingarna, som i sista minuten gjorde
utflygter tili höger och venster om henne. Det
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kara, välbekanta ljudet väckte den stackars ung-
tuppen ur hans dvala, och så fort han förmådde
släpade han sig fram tili hönsmamma, som redan
trott att han gått förlorad. Mycket ångerful!
var han och inte en smula stolt mera, att gala
tänkte han icke ens på. Han visste nu hvad det
kostar att icke följa kloka råd, och derför såg
han så ödmjuk ut som han någonsin kunde.

Hönsmamma nickade förnumstigt och sade
endast: „kluck", hvilket betydde så mycket som:
~Kom genast in i buren!" och det gjorde han.
Hon vai' nog glad, det märktes tydligt, fast rö-

sten var litet sträng, men det hade han också
väl förtjent.

Hvad det var tryggt och varmt derinne i
buren, modien bredde ut sig så mycket som möj-
ligt för att ge kycklingarne mm nnder sinä vin-
gar, men den bästa och varmaste platsen sparade
hon åt ungtuppen. Tätt tryckte han sig tili höns-
mammas mjuka fjädrar och glömde att han vai 1
sårad och trött. Men i sitt hjerta tänkte han att
mången dag skulle gå innan han än en gång ville
öfvergifVa det säkiä skyddet nnder modersvingen.
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Nu är det Winter





n| u är det vinter, rigtigt ordentlig vinter, sade
tft Lilli förnöjd, nu kan man taga fram sin
kalke, och kade man bara ett par nya skridskor
så .

. . Hela dagen gingo Lillis tankar i den
rigtningen. Följande morgon stod ett bord med
hvit duk bredvid sängen dä lion vaknade; det
var hennes födelsedag, och på bordet läg inom
en vacker krans af enris och hngonblad ett par
ntmärkta amerikanska skridskor.

Lilh var utom sig af förtjusning. Hon om-
famnade pappa och mamma och nastan alla i
hela Iniset, så glad var hon, men redan vid fru-
kosten kom der ett moln öfver glädjen.

Det hade fallit dugtigt snö under natten och
nu viste Lilli att den blanka viken, der hon så



säkert hoppats att få profva sinä nya skridskor,
var full med drifsnö. Usch så förtretligt, hon
blef nastan gråtfärdig.

Mamma tröstade henne vänligt med att hon
på eftermiddagen kunde åka kalke utför kalfhags-
backen i alla tali, hon skulle få lof da, dagen tili ära.

Förmiddagens lexor ville inte gå rätt bra,
Lilli tänkte mest på sinä skridskor.

Mamma sade: Inte är jagrigtigt nöjd med
läsningen i dag, men som jag vet hvad som le-
ker dig i hågen och att du ej med uppsåt velat
göra mig emot, så viii jag inte bannas på födel-
sedagen. Bara vi ätit middag kan du ju springa
ut med kaiken, vädret är i dag så vackert man
kan önska, och om du åker omkull i backen fal-
ler du i den mjuka snön så lätt som i ett dun-
bolster.

Lilli skrattade och kände sig redan nöjd och
glad tili mods.

Tili middagen var det pannkaka med lin-
gonsylt, just hennes favoriträtt, men hon gal
sig knappast ro att äta, så ifrig var hon att
siippa ut. Kaiken stod i förstugan, den var
grönmålad och der stod hennes namn ~Cons-
tance" med stora gula bokstäfver, ty hon hette
egenthgen så, fast hon kallades Lilli. Hon klädde
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på sig mössa och vantar och hela „munderin-
gen", som gamla Maja brukade säga, och så
bar det af med stormsteg tili backen.

Men hvar voro fogdens Kallo, Engbloms
Janne och Fanny hennes vanliga lekkamra-
ter? Hon ropade och ropade så att det ekade
i bergen, men ingen hördes af; alla barnen voro
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som bortblåsta. Helt ledsen och missbelåten fun-
derade Lilli redan på att vända tillbaka bem,
sätta kaiken i förvar och föreslå pappa en lång
promenad tili skogshygget, också ett af hennes
favoritnöjen vintertid. Men bur det nu var tänkte
hon: „Engång skall jag vai ändå rutscha ned för
backen". Husch så det gick, på en sekund flög
den snabba kaiken utföre och stannade ej föiiän
långt nere på ängen.

Lilh stirrade rakt framför sig. Hvad var det
för träd som vuxit upp demere på stranden un-
der sista natten, en hei skog af friska giöna gra-
nar, det måste hon taga reda på.

Ett, tn, tre var hon genom snödrifvoma fram-
me med källcen effcer sig, och se! hakoni gra-
name utbredde sig den blanka spegeln af en ut-
märkt präktig skrinnbana.

~Hnrra!" skrek Lilli och ~hurra! hurra!"
ljöd det med ens från alla sidor, då fogdens Kallo
och de andra bamen spmngo fram. Strålande af
glädje såg Lilh sig förnndrad omkring, och der
bakom granarne på en hten bänk satt pappa med
en skälm i ögat och de nya amerikanska skrid-
skorna i handen.

Pappa, älskade pappa, det är du som låtit
laga hanan åt mig just tili min födelsedag,
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jublade Lilli så snällt, så innerligt snällt af
dig.

Pappa bara småskrattade och sade: Kanske
det nu behagas en proffcur på skridskor?

Jo det dugde. I en blink satt Lilli på bän-
ken, skrufvade fast stålskorna och så ut.

„Det gick så fort, det gick så gladt, det gick
i kapp med vinden", gnolade pappa, som fornöjd
stod och såg på huru hra det gick. Lilli var
en gamma! skridsko-åkerska och ingen ny-
börjare.

Nu fingo också gossame sinä skridskor på
sig gamla och fula, men ganska hra ändå
lilla Fanny traskade omkring med kaiken, och så
voro alla nöjda.

Bäst det var syntes mamma och gamla Maja
komma nedåt stranden.

Maja bar en rykande kaffepanna och mamma
en stor korg med skorpor och dugtiga smörgåsar
med ost på. Kaffebordet dukades på isen med
en serviett under och alla barnen undfägnades
nu på bästa satt. De åto med en ypperlig aptit
efter den muntra leken i det fria.

Lilli var så lycklig: Hur i ali verlden kunde
mamma och pappa hitta på något så roligt? ut-

59NU ÄR DET VINTEH.



brast hon, aldrig har jaghafb en så glad födelse-
dag, och den här sköna banan sedän för hela vin-
tem. Nu har jag hara ett bekymmer och det
är hur jag skall få den att hållas blank och
snöfri.

Det harva Kallo och Janne lofvat sorja för,
svarade Lillis far.

Vi hafVa redan lagat åt oss dngtiga qvastar
med långa skaffc, sade Kallo sora alltid förde or-
det för de andra bamen.

Godt och väl, men nu skola vi skrinna
ut igen, hvem hinner först, ropade Lilli.

Jag sätter smörgåskorgen på bänken, sade
mamma ni blifva nog snart hungriga igen, så
ifrigt som ni halla på. ■— Ja nog är det möj-
ligt, menade LilU och gjorde en rask vändning
utåt igen.

Så fortforo de hela effcermiddagen utan att
tröttna och hvilade blott för att ibland taga en
ny smörgås. Först då det blef skumt kom Lilh
in, röd om kinderna som ett vinteräpple och
så vai*m som om hon räfsat hö en het som-
mardag.

Det var ett härhgt nöje, sade hon i det hon
slog sig ned vid bordet der pappa satt i sin län-
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stol och läste en tidning, —jag blir bestänidt al-
drig trött på att skrinna, och vet pappa minä nya
skridskor äro så utmärkta.

Det är bra det, svarade pappa men se im

bara tili att de ej få rosta, da är den fröjden
förbi.

Nog skall jag försöka akta dem, menade
Lilli, och skyndade genast att med en gammal
flanellslapp noga aftorka de kara skridskorna,
som hon tili natten ställde på en stol vid sängen
för att hafVa dem så närä sig som möjligt.

■:•:■
*

Många, många sädana treniga skrinnfärder
dock utan kätke och smörgäsar, sådant bestås

blott på födelsedagar företog Lilh ännu under
vinterns lopp, och gossarne voro flitiga att halla
hanan ren. Hon lärde sig att skrinna både åttor
och stjemor, bågar och trianglar, och sade alit
jemt tili sin mamma: Vet mamma, vintein är
ändå den allra trefligaste årstiden, det är så rys-
ligt roligt att skrinna.

Då smålog modren och sade: Minns du inte
smultronplockningen, båtfärderna, höängen och
sommarns alla fröjder? Jag tror att när våren
kommer och kläder Guds härliga jord grön igen,
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skall min lilla lyckliga flicka lika innerligt
fröjdas åt vårens ankomst som hon nu glädjes
öfver att det är vinter, ty ser du:

Uti vår glada barndoms dar'
Hvar årstid nog sin glädje har.
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IsröKen Drifva

Liiöken Drifva är ute att gå
'* Hvit som snö ifrån topp tili tå
Hufva och muff och vantar små
Kappa och strumpor med också.



När hon trippar så lätt åstad
Liknar hon viii du veta hvad?
Jo en snöboll så hvit ooh rar
Som du kramar i vintrens dar.

Lilla Drifva är röd om kind
Kysst af den friska vintervind,
Klara ögon hon har också
Klara som soromars himmel blå.

Möter du henne, så nicka gladt
Lilla Drifva är nog en skatt
Må hon växa tili Guds behag,
Signe Han hennes lefnads dag.
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Historim om lyckan viö vägkantm

65





67

yckan kan mau
hitta vid väg-
kanten, det be-
ror bara på
hvem som har
ögon för den,

sade gamla farmor i grindstugan.
Hur ser den ut? frågade Elin.
Är den grann? undrade lilla Petter.
Nej, kara barn, grann är den inte, den ser

ut som en grön väplingsstjelk med fyra blad,
det är alltsammans det; men man skall ba ögon
för att bitta den, som jagredan sade. Erika mor
fick syn på den hon, det var just på bröllopsda-



gen, och aldrig har jag sett menniska att ha tur.
Alltid löpnar hennes filmjölk och aldrig krånglar
grädden i tjäman; nog är hon den första som
har herrgårdslinet spunnet och den första både
i kyrka och vid qvam. Jo, jo, lyckan kan man
hitta vid vägkanten, slutade gumman och sur-
rade ännu flinkare sin spinnrock. Hon satt och
spann utanför stugudörren i det varma solskenet,
Elin och Petter lekte med tallkottar i sand-
gropen och passade på att öppna grinden nedan-
för backen för alla som foro den vägen fram.

Detta var på en gång ett nöje och en liten
förtjenst, ty gamla farmor var mycket fattig och
barnens föräldrar voro döda. Andå tyckte både
Elin och Petter oändhgt mycket om den fat-
tiga grindstngan, och skulle der blott funnits
htet mera bröd och mjölk tili gröten, helst en
gång i veckan, skulle alit värit präktigt. Gerna
hade Elin också gått med de andra byns barn
i folkskolan, men farmor hade icke råd dertill,
och så egde niekan hara en enda kjol, som tili
på köpet var lappad.

Det var således alls icke underhgt, att Elin
ibland satt och längtade efter den der märkvär-
diga lyckan som farmor talade om. Rätt offca
letade bamen vid vägen efter den fyrbladiga väp-
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lingen, meri det tycktes vara som gurrrman trodde,
att icke alla hade ögon för den.

Elin och hennes yngre bror öppnade som
sagdt grinden för alla resande, och det var som-
marens främsta nöje, tyckte de. Huru roligt var
det ej, då en vagn någon gång passerade! Det såg
så ståtligt ut, och vanhgen hände det tili bar-
nens »tora glädje, att en hten slant blef nedkastad
vid grinden. Stundom fingo de också en pep-
parkaka, en skorpa eller ett äpple, alit som
det föll sig. Hur roligt var det icke att se-
dän springa in tili farmor, och visa den skatt
man fatt.

Ja, om sommarn var allting nog godt och
vai, men om vintem stod nöden ofta för dörren.

En dag satt Elin, som var en klok och för-
ståndig flicka, och tänkte derpå, tänkte om det
inte ändå skulle vara bäst att hon tili hösten
gick och bjöd ut sig tili barnflicka åt klockar-
mor. Visst sades det att hon skulle vara en
sträng matmor, men försöka dugde. Om det blef
en mun mindre i grindstugan kunde farmor och
Petter få det bättre med maten. Just som hon
kömmit så långt i sinä funderingar hördes rul-
landet af vagnshjul alldeles i närheten. Elin hann
knappast springa utför backen och slå upp grin-
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den på vid gafVel, innan två vackra bruna hä-
star, spända för en liten lätt vagn, kommo sprin-
gande med ilande fart.

Ack, tänkte flickan, då de köra så fort
får jag säkert ingenting den här gången, kan-
ske de inte ens se mig.

Men non bedrog sig; den unga, vackra frö-
ken som ensam satt in uti höll en slant i han-
den. Nasta sekund föll den ned i gräset på väg-
kanten, och en vänlig röst sade: Tack du lilla
just i det samina hästarne flögo genom grinden.

Brrrrrr så det bar af, dammet yrde upp som
en rök efter dem, men grannt bade alltsammans
värit, och först då hvarje skymt af de resande
försvunnit kom Elin sig för att söka slanten.
Det blef ett arbete.

Petter sökte ocb farmor sökte, Elin grät och
tittade på marken tills bennes ögon värkte, men
slanten var ocb förblef borta.

—I Det vai* en rigtig silfverslant, snvftade
niekan slutligen och fröken som gaf den såg
ut som en engel.

Nå, nå, tröstade gamla farmor du
kan väl få en slant igen nasta gång det reser
en vagn förbi, kom nu in bara och ät middag,
vällingen rvker på bordet.
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Elin lydde, men så fort hon ätit skyn-
dade hon sig åter ut, sökte ännu engång, och

då, o fröjd, såg hon slanten hgga så blank och
skinande midt i ett väplingstånd. Med ett gläd-
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jerop sprang hon fram, tog upp den och skyn-
dade in i stugan med ropet: Farmor, nu har jag
hittat skatten!

Låt se då! sade gumman, och Elin ka-
stade i hennes famn en hand full gräs, som hon
i sin ifver afrifvit då hon tog upp penningen.

Här är den farmor, se hur den blänker!
Ja, ja, barnet mitt, nog är slanten hra, en

hei tjugufem penni, så mycket har du aldrig förr
fått, men kors i alla dagar, här har du ju fått
en vacker fyrväpling med detsamma. Den är
mera värd än hela frökens gåfva.

Elin skakade på hufvudet, slanten var i hen-
nes tycke vida „för mer", och hon beslöt inom
sig att hon skulle spara den tili ett troget minne
af den vackra nnga fröken.

Det vai' en glad dag i grindstugan, men gla-
dare skulle framtiden bhfva. Någon tid derefter
syntes nemligen den nätta vagnen åter, fröken
körde sjelf och stannade hästarne vid stugan, se-
dän gick hon in och talade länge med farmor.
Hon berättade att hennes far köpt den gärd på
hvars mark grindstugan var bygd; hon sade också,
att hon hade hört huru gamla farmor med trä-
get arbete försörjde sig och de två barnen, och lof-
vade att hjelpa dem med alit hvad hon kunde.

72 HISTORIBN OM LTCKAN VID VÄGKANTEN.



Fröken Charlotte så hette hon hade
genast fäst sig vid Elin, och tänk hvilken lyeka!
hon fick stiga upp i vagnen med fröken och
följa med tili herrgården för att profva en ny
vacker bomullsklädning, som fröken skulle sy åt
henne. Då hon om qvällen vandrade hein, fick
hon dessutom ett stort knyte med hröd och kött
åt farmor och Petter. Det var alldeles som i sa-
gorna, der barnen bruka möta en god fe, som för
dem tilli sitt pepparkaksslott och skänker dem
alla slags präktiga gåfvor.

Alit det der hade farmor berättat mången
vinterqväll, men roligare var dock nu att något
sådant kunnat hända just dem sjelfva, tyckte
Elin.

Senare, då fröken Charlotte hörde att flic-
kan hade lust för läsning, fick hon börja gå i
skolan, och hvar morgon kunde man få se
Elin i sin nya klädning och ett rent förkläde
trippa af, då daggen ännu låg hvit på ängarna,
med sinä skolböcker under armen. Hvarje sön-
dag gick hon med farmor tili kyrkan, och på ef-
termiddagen tili herrgården. Då fick hon heratta
för fröken Charlotte hvad hon under veckan
lärt i skolan, och mången nyttig lärdom för lif-
vet mottog hon äfven af sin beskyddarinna.
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Äfven då Elin annars hade ledigt från sko-
lan fick hon gå tili sin kara beskyddarinna, ooh
sådana dagar hände det att fröken lät henne se
huru man städar ett ram ooh bäddar en säng,
huru man manglar, stryker ooh så vidare ty,
sade non om Elin noga ger akt på alit sådant,
kan non med tiden lära sig att bli min snälla
tjenarinna.

Detta var flickans käraste framtidsförhopp-
ning och i väntan derpå beslöt hon att vara så
flitig ooh läraktig som möjligt. Äfven för gamla
farmor ooh Petter sörjde fröken Charlotte; ljusare
och bättre tider hade randats för dem alla, alit
sedän den dag Elin fick öppna grinden för de
vackra bruna hästarne.

Den silfverslanten jag då fick, den hem-
tade lyckan med sig, brukade Elin säga. Ja,
ja barn, nickade farmor småskrattande hvadvar
det jag sade om fyrväplingen, lyckan kan man
hitta vid vägkanten.

Men vi som veta bättre, vi säga att det var
den gode Guden som såg tili barnens och de-
ras farmors brist och sände dem hjelp i nöden.
Han visste att liha Elin hvarje morgon ödmjukt
bad: „Gif oss i dag vårt dagliga bröd" och
den bönen hade Han hört. Nog växer lyckan i
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allas vår väg, men icke ligger den, som den okun-
niga gamman trodde, i ett väplingsstånd. Jag
skall i tysthet berätta er den stora hemligheten.
Den sanna lyckan består i ett förnöjdt sinne och
en glad förtröstan på Ghid, och det kade lilla Elin.

HIBTOKIEN OM LYCKAN VIB VÄGKANTEN. 75





77

Vnöcr äppleträöet





79

et var en gång ett
präktigt gam-
malt äppleträd

som stod midt in-
ne i en trädgård,
en åldring bland
alla de unga tel-
ningarnaochpian-

torna. Men när trädet om våren fick sin nya ljus-
gröna klädning och på samma gång stod lika-
som öfversnöadt af vackra ljusröda blommor,
fanns det ingenting vackrare i hela trädgården.
Så tyckte åtminstone barnen som lekte i trädets
skugga på den mjuka gräsmattan bland smör-

blommor och små blå veronikor. Den raske Axel
brukade klättra upp på en af det gamla trädets
knotiga grenar, då han i ro ville läsa sinä lexor.
Småfhckorna byggde sommarnöje åt dockorna i



skydd af den gamla stammen, och yngste pysen,
lille Gustaf, band fast sin älskade trähäst allde-
les i närheten. Ibland togo alla barnen i ring
och dansade af hjertans lust rundtom det kara
äppleträd, „vårt sommar julträd" sora de kallade
det, ty då bösten kom bängde alla grenar fulla
af de skönaste äpplen, tusen gånger bättre än
de sora fingo plockas fiån julgranen, ehuru äfvea
de förstås voro raycket rara.

De voro eu skara glada, lyckhga bara
dessa sraåttingar, och roade af hvarje ay lek sora
broder Axel, deras ledare och anförare, kuade
hitta på. Eadast hila Toini, en åttaårig mörk-
ögd nicka, kunde iblaad skilja sig från de öfriga
och sitta och fundera i någon vrå för sig sjelf.

Nu viii hon vara oldmor igea, brukade
syskoaea då säga uader skratt och skärat, raea
Toiai brydde sig iate ahs ora hvad de sade, utan
gick sin egen väg.

Hon är bara htet för hllgaramal, sade rno-
drea,—låt henne vara i fred, då hon inte viii leka.

Men nasta gång hette det återigen att „old-
mor var der". Vanligen var det under det gamla
trädet som Toini brukade sitta och tanka, eller
stod hon med sinä små armar lindade kring den
skrofliga stammen och såg upp mellan grenarne
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tili den sköna blå himlen, dit hvarest fåglarne
flögo så högt på sinä starka vingar.

Högre, högre! jublade hon då och tog ej sin
blick från fågeln. En gångkom modren och lade
sin arm omkring henne der hon stod. Hvad
tänkte min lilla flicka på? frågade hon.

Jag tänkte att det skulle vara roligt att
flyga högt, mycket högt, hviskade Toini, man

skulle få se så mycket.

Är det då icke godt nog på den här
mjuka gi'äsmattan? frågade modren och strök med
handen öfver den tankfulla lilla pannan, vet
min flicka att det är kalit hland moinen, kalit på
alla höjder. Ju högre upp, ju mera stormar; men
det förstår du inte ännu, så liten som du är, och
Gud gifve att du aldrig måtte få pröfva det. På
jorden skall man icke vilja komina högt öfver
andra tvärtom, den som gerna viii vara li-
ten och ödmjuk, för den har vår Herre en plats
i sin sköna himmel. Hon böjde sig ned och
kysste bamet, och Toini såg allvarligt in i sin
moders tårfyllda ögon.

Följande dag var så solljus och vacker som
en sommardag någonsin kan vara, och barn, fåg-
lar och blommor gladdes deråt, hvar och en

n
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på sitt sätt. Axel föreslog genast en lång van-
dring tili blåbärsskogen, och det voro alla de an-
dra med ora. Snart tågade de, försedda med
korgar och näfverskäppor som vallgossen gjort
åt dem, ut tili skogs, och Axel gickrned en staf
i handen i spetsen för sin lilla glada trupp. Flera
timmar ströfvade man nu omkring bland snåren
och plockade och åt och åt och plockade lika
mycket hvardera deroin sqvallrade munnar
och tänder tydhgt nog. Sluthgen ansåg Axel dock
att hemfärden borde anträdas, och sjungande
Björneborgska marschen gick det ganska raskt
hemåt, tili och med för de tröttaste i skaran.
När de kömmit så långt som tili svarta grinden
i alleen, började hile Gustaf ropa: „Ti, ti en tytt-
ling!" En kyckling, hvad viii det säga? sade
Axel och skyndade fram tili grinden. Ja, der
stod verkligen ett litet djur alldeles likt en kyck-
ling, utom att färgen på fjädrarne var något
mörkare.

Det är ej någon kyckling, kara barn, för-
klarade Axel snart helt nndervisande, det är nå-
gon skogsfågelnnge som förvillat sig från boet.
Han tog det hila kräket i sin hand, och aha bar-
nen skockades omkring honom för att rigtigt
kunna beskåda det.
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Hvad skola vi göra med den lilla stackarn?
frågade alla om hvartannat.

Sätta den i bur, menade Axel inte lär
den mera hitta tiuhaka tili sitt bo.

Ropande och skrikande af förtjusning öfver
sitt fynd skyndade bamskaran in tili modren,
som ingenting hade att invända mot att en gam-
mal bur nedtogs från vinden tili fågelns blifvande
liem. Småflickorna skyndade ut att söka blom-
raor och blad för att dermedkläda bm*en, fin sand
ströddea på bottnen och litet vatten sattes i en
dockteiTin invid dörren. Det skulle nu vara både
brunn och badkar.

Försigtigt sattes sedän „Pipi" så hade bar-
nen genast kallat den lille främhngen in ge-
nom bmens dörr, rnen der stod den och hängde
med hufvudet och lät höra ett ldagande „pip, pip".
Det var ej möjhgt att läta honom vara fånge;
han blef tagen ut igen. Pipi trifdes bäst i en
varm hand; der pickade han nägra korn med
sin fina näbb och stoppade hufvudet ned i dock-
terrinen för att dricka.

Aldrig hade barnen någon sommareftermid-
dag suttit så stilla som nu, då de i tur och ord-
ning fingo se efter Pipi, och ändå gingo timmame
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som minuter, så intressant var den sysselsättnin-
gen för dem alla.

Om aftonen då barnen skulle gå tili sängs,
återstod ej annat för stackars Pipi an att krypa
in i buren, huru sorgligt han an pep. Efter tu-
sen ömma godnatt blef burdörren tilläst och fa-
geln lemnad ensam; de muntra barnarösterna
hade snart tystnat ocb hela huset sänktes små-
ningom i nattens lugna stillbet. Modren ensam
vakade ännu och lyssnade tili Pipis låga „pip,
pip" som alltjemt lät höra sig. Sakta steg hon
upp, tog fageln och värcnde den en stund
mot sin kind, der somnade den och blef sedän
åter forsigtigt lagd i buren på en mjuk bädd af
hvit bomull.

Då barnen vaknade om morgonen tänkte de
allra forst på Pipi och skyndade så fort de blif-
vit klädda tili buren. Der var det nu helt tyst.
och på golfvet låg den hila fågeln ntsträckt
stel och död.

Stackars Pipi. Tili och med Axel, som ville
vara karlavulen, knnde ej säga de orden utan att
htet darra på rösten, och småfhckorna gräto
otröstligt.

Den skall få en ordenthg begrahhng, sade
Axel och skyndade att söka upp en nätt hvit
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pappask. Flickorna gåfvo gerna dockornas allra
bästa spetsar och underkjolar tili svepning, och
så lades då lilla Pipi i sin ldsta under alla bar-
nens upprigtiga sorg. Det var naturligtvis icke
fråga om hvar han skulle begrafvas, ty alla hade
redan tänkt att det borde ske under det kara
gamla äppleträdet, och der gräfdes också grafven.
Småflickorna strödde blomblad på kulien och
Toini som hade en så märkvardigt klar röst sjöng
~Fågelns visa" tili begrafningssång. Det var hela
högtidligheten.

Flera dagar talade barnen ännu om Pipi,
sedän blef han nastan glömd. Blott modren tänkte
ofta på den hila lagein som förirrat sig från hoet
och dött af sorg och längtan stackars hila
Pipi. Toini kunde också förstå det, och mången
sommarqväll stod hon allvarsam vid fågelns graf
och strödde friska blommor deröfver.

Stackars Pipi, han hade fått lefva hra kort,
och ingenting hade han fått se, klagade hon, al-
diig hade han heller fått pröfva sinä vingar och
fiyga högt, högt upp. Jag är glad att inte vara Pipi.

Modren såg vänligt på henne: Så att min
Toini fortfarande har sinä flygplaner, sade hon,
låtom oss hällre bedja Gud att Han skänker oss
sitt beskydd i den stilla dalen. De stora ute i
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verlden hafva nog alla förlorat sin barndorns frid
och lycka.

Sedän den dagen hafva många år förgått,
vintrar hafva strött sin snö och somrar sin rika
blomning öfver jorden redan' många gånger. Det
gamla äppleträdet har knoppats, blommat och
burit frukt såsom förr, medan bamen småningom
vuxit från sinä foma lekar kring dess skrofliga
stam.

Den raske Axel är länge sedän en lång, smärt
nng man, går med en blank lyia i mössan och
gnolar gerna på refrängen: „Grladt förfiyter hvarje
stund, när man är fri student".

Pysen Gustaf plöjer hafvets vågor såsom en
munter sjömansgosse och äldsta syster Lina är
prestmor i den der rödmålade byggningen på
andia sidan sjön. Men Toini då? Ja Toini, lion
som alltid var så olik de andra och som ville
flyga högt i verlden, hon kom också högt och
det på tonernas underbara vingar. Alla sko-
gens fåglar tycktes hafva lärt henne sinä dril-
lar, och hon sjöng så att det trängde tili hjertat
på alla som hörde henne. Ut i vida verlden kom
hon, blef berömd och ryktbar öfver alit och hck
både gods och guld tili lön för sin sång.
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På åratal hade hon ej värit hemma. Hon
ville högre, alit högre i verlden och det tog tid,
derför hann hon icke komma hem. Modren tänkte
på Pipi och tyckte att Toini liknade en vilsen
fågel nte i främmande land. Hon bad så in-
nerligt vår Herre, att Han skulle föra henne hem
igen, på det hon icke skulle dö derborta ensam.
Hon tänkte också på stormarna och köiden der-
uppe på höjdema storheten i verlden dit
ToiniB sträfvan stod, och hennes hjerta bäfvade
såsom blott en moders hjerta kan darra för ett
älskadt barns framtid.

Ja, modren hade nog rätt, stormar funnos
der köld och mörker afund, bittra miss-
Wikningar och sjukdom. Alit detta kom öf-
ver henne „den vackra sångfågeln" som nyss
firat triumfer i konstens knngadöme. Bruten
hängde hon hufvudet, men då stod med ens
hiiden af modren och barndomshemmet så klart
för hennes syn. „Hem, hem!" ljöd det inom
henne, och så reste hon så fort hon kunde mot
noiden.

En sommarqväll stod hon, blek och dödstrött,
vid den välbekanta grinden och sträckte armarna
bedjande mot modren som skyndat henne tili mötes.

Mamma, mamma, hviskade hon, jag är som
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lilla Pipi, lägg mig tili hvila under äppleträdet,
nu viii jag inte flyga mer.

Och modren tog henne i sin famn och värnide
henne vid sitt kärleksfulla hjerta, hon kämpade
dagar och veckor med döden om sitt barns
lif. Lange såg kampen oviss ut, meri slutligen
segrade lifvet och kärleken. Toini steg upp
från sjukbädden och tyckte att lifvet var ljust
och lyckligt såsom förr i barnaåren, men nu var
den sköna stämrnan borta och kom aldrig igen.

Sörjer du ej deröfver, niin älskling? frågade
modren och såg ömt på henne.

Nej, mamma, svarade Toini stilla jag
sörjer ej, jag tror att Gud måste pröfva mig för
mitt högmod och min fåfänga, och derför tog
Han bort det som var mig för mycket kärt.
Kanske att jag skulle fått åter min gamla lust
att flyga, om jag haft minä vingar. Gud vet
det bäst; nu skall jag stanna hos dig hela mitt
lif, och vi skola lefva så lyckliga i dalens lugna frid.

Så gick det, och Toini blef i hemmet, blef
modrens ålderdomströst, och det är hon ännu
i dag. Det gamla äppleträdet knoppas ännu

hvarje vår, och glada barn Axels och Linas
och Gustafs små barn leka kring dess stam,
eller sitta de hos tant Toini och höra henne be-
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rätta om Pipi, hvars lilla graf aldrig saknar
sin blomma. Ty tant Toini sitter ännu, allde-
les som då hon var en liten flicka, helst under
äppleträdet och tänker, och de kvita blombladen
talla lätt på hennes mörka hår. Då säger bro-
der Axel mången gång, och ser skälmskt på
henne: nu är du oldmor igen. Nej, säger
hon och småler, endast en Pipi en sång-
fågel utan tonvingar.
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Narnms aftonbön

Ju|å du än helt liten var
Bådo säkert mor och far

Mången bön så inneilig
Tili den gode Gud för dig.

Senare du lärde lätt
Göra sjelf på samma sätt,
Mamina mången stilla stund
Lade orden i din mimd.



Hvarje afton kom hon då
Tili din bädd och sade så:
„Gud som hafver barnen kär
Se tili den som liten är".

Sedän somnade du sött
Utaf dagens lekar trött,
Drömde om Guds englar små
Som i himlen leka få.

Se, på vida jordens ring,
Öster, vester, rundt omkiing,
Läras barnen små att be',
Läras upp tili Herran se.

Ocb så smyger då från dem
I de tusen hus och hem
Hvarje afbon bönens ljud
Såsom blommans doft tili Grud.
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Trofast såsom barnet ber,
Gode Fadren ock det ger
Alit hvad godt och nyttigt är:
Barnens bön är Herran kär.
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