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Denna bok tillägnas min dotter





Första kapitlet.

Monika var på hemväg från skolan. Vid Humlegår
den skiljdes hon från de sista kamraterna som haft 
samma väg.

Monika fortsatte ensam genom Humlegården åt 
Engelbrektsgatan till, där hon bodde hos tant Nanny 
och farbror Ernst.

Om ett par dagar skulle sommarlovet börja. Kam
raterna hade talat om alla sina sommarplaner. De 
flesta av dem skulle fara ut i skärgården till som
marvillor. Det lät så roligt allt de berättade.

Monika gick och slängde med sin skolväska. Hon 
kände sig så missmodig. Ingenting visste hon om hur 
hennes sommar skulle bli. Tant och farbror hade inte 
talat därom.

Hon satte sig på en bänk nära den stora sandhögen. 
Det var så roligt se på småungarna då de öste sand 
och bakade kakor. De voro så glada och livade.

Gräsmattorna i parken voro fulla med krokus och 
tulpaner. Monika satt och såg på alltsammans och 
drömde. Hon ville inte gå hem.

Monika Brand var 11 år gammal. Snart skulle hon 
fylla 12 år. Hon hade bott hos tant Nanny och farbror



Ernst i nära ett år nu. Det var kort efter den förra 
födelsedagen hon kommit dit.

Monikas far, Rolf Brand, hade varit en berömd 
konstnär, som bosatt sig i Italien då Monika bara var 
ett år gammal. Monikas mor dog då den lilla flickan 
ännu var helt liten. Familjens gamla svenska barnskö
terska stannade dock kvar i hemmet och blev både 
sköterska at Monika samt hushållerska åt fadern.

Den lilla konstnärskoloni fadern tillhörde levde rätt 
isolerad sitt liv därnere i Rom. En guvernant läste med 
familjens barn i en gemensamt anordnad skola. Men 
det kunde ju ej alls bli på samma sätt som i en riktig 
skola hemma i Sverige. Det hade Monika minsann nu 
kommit underfund med.

Ofta var fadern ute på strövtåg efter motiv till sin 
målning. Därför växte Monika upp ganska ensam i den 
lilla vackra villan på en av Roms kullar. Hon blev väl 
omskött men litet bortskämd av både barnsköterskan 
och de barnkära infödda tjänarna.

För tre år sedan inträdde en stor förändring i Moni
kas liv. Då gifte fadern nämligen om sig. Hur tydligt 
stod det ej än i dag för barnets minne, den dagen då 
fadern kommit hem med hennes nya mamma ...

Monikas styvmor var en ung flicka på 23 år, då hon 
på en resa i Italien lärt känna sin blivande man, konst
nären Rolf Brand. Bröllopet hade kort tid därefter 
firats i Sverige. Monika hade ej varit med... det var 
först vid ankomsten till det nya hemmet i Rom som 
den unga frun fått träffa sin lilla styvdotter.
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Nu blev så mycket annorlunda för barnet. Vänligt 
men bestämt införde den unga frun en ordning mer 
likt det hemliv vi leva i Sverige.

Monika fick mindre passning, fick lära sig passa 
tider och fick leva ett verkligt hemliv. Fadern var nu 
också mera hemma och deltog i allt. Även läsningen 
blev noggrannare tillsedd. Styvmodern tog sig på allt 
sätt med stort intresse an barnet och Monika fäste sig 
vid sin nya mamma med hela sitt hjärtas varma till
givenhet.

Det var kanske det att hon nu fått någon som ford
rade något av henne, men som i gengäld gav henne så 
mycken ömhet och förståelse, som blev så nytt och 
personligt för det förut rätt ensamma barnet.

Det var alltså en mycket lycklig familj, ett mycket 
lyckligt hem som drabbades av sorg, den dag den för
färliga olyckan hände. Monikas föräldrar omkommo 
nämligen vid en bilolycka och båda dödades ögon
blickligen.

Det var nu snart ett år sen detta hänt. Och endast 
två år hade de fått leva tillsammans i sitt vackra hem.

Inga närmare släktingar till Monikas far funnos än 
hans kusin, grosshandlar Berg. Och den unga frun 
hade endast sin mor och syster. Herr Berg reste ju 
genast ner till Rom och tog hand om allt som skulle 
ordnas. Därefter tog han Monika med hem till Sverige.

Det hade väl varit herr Bergs förhoppning att hans 
fru skulle känna för Monika som för ett eget barn, 
då ju deras eget äktenskap var barnlöst. Men det blev 
inte så.
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Fru Berg var van att vara ensam, van att ha god 
tid till egna intressen utom hemmet. Dessutom var 
hon inte barnkär.

Monika var blek och trött den dag för länge sen nu, 
då hpn och farbror Ernst kommo till Sverige. Tant 
Nanny syntes henne så gammal och olik både hennes 
glada, vackra mamma och den snälla gamla barnskö
terskan hon sagt adjö till i Rom.

Det blev inte roligt att bo hos tant och farbror! 
Visst var farbror Ernst snäll, men han var ju så säl
lan hemma.

Monika kände sig alltjämt som en främling och så 
ensam! Hon längtade våldsamt efter föräldrarna. Ja, 
inte bara efter pappa och mamma. Mon längtade efter 
det land hon lämnat. Efter de vänliga tjänarna, efter 
barnsköterskan, ja, efter alla som varit vänliga mot 
henne.

Stockholm tedde sig så grått och tråkigt då hon 
mindes de livliga gatubilderna hemifrån ... Försäljar
na på gator och torg som skreko ut sina varor, kus
karna som smällde så hårt med sina piskor att det lät 
som skott, åsnorna som skriade så skärande, de goda 
frukterna som växte i deras lilla trädgård. Och solen, 
den varma solen som tvingade dem att stänga sina 
luckor för fönstren varje förmiddag. Allt detta lekte 
i hennes fantasi.

Monika fördröjde sig ofta på vägen hem från skolan 
just som i dag. Hon satt så gärna här i parken och 
drömde. Då hon såg barnen leka kunde hon ibland låt
sas att hon åter var därhemma och ute i någon park
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med sköterskan. Eller med mamma och pappa på pro
menad uppe på Monte Pincio dit de brukade gå ibland.

Hon reste sig med en suck. Det var bäst gå hem. 
Tant Nanny blev bara ond om hon dröjde för länge. 
Och då brukade hon lugga Monika och säga att hon 
var bortskämd.

Ack, om hon haft sin mamma och pappa att gå hem 
till, tänkte hon då hon tog sin skolväska och traskade 
iväg. Inte hade hon klarat sig i skolan, det visste hon. 
De blev väl onda på henne för det nu. Och hur skulle 
det bli i sommar måntro? Det hade ingen talat om. 
Bara att de skulle flytta till en mindre våning i höst, 
det hade tant Nanny så ofta sagt.

Monika kom fram till sin gata och gick dröjande in 
i porten till 12 : an där hon bodde. Hon tog hissen upp, 
öppnade dörren med sin nyckel, ty tant Nanny ville 
inte att hon skulle ringa.

Det hördes röster inne i farbror Ernst rum. Monika 
stannade då hon hörde sitt namn nämnas.

— Men var skall vi göra av Monika?
— Hon kan väl bo i jungfrukammaren. Det rummet 

får du ju ledigt.
— Nej, vet du Ernst, jag måste helt enkelt ha det 

rummet om det kommer någon gäst. — Det var tant 
Nanny och farbror Ernst som talade. Monika visste 
att hon inte borde stå och lyssna. Men då de sade hen
nes namn stannade hon helt omedvetet och hörde på.

— Hon är ju bara din kusins barn, fortsatte tant 
Nanny. Vi kan väl inte vara tvungna att ha henne 
jämt.
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— Min kusins barn, ja men du glömmer att Rolf och 
jag voro som bröder. Hans dotter måste få ha ett hem 
hos oss, svarade farbror Ernst. Kan du inte vara litet 
mer moderlig, Nanny, du borde väl kunna ha både 
hjälp och sällskap av Monika.

— Moderlig — Monika kunde riktigt höra hur för
aktligt tant Nanny svarade. — Du vet inte hurudan 
Monika är. Hon är inte alls så lätt att ha hand om. 
Tyst och sluten hemma, slö med sina läxor och bråkig 
för övrigt i skolan. Det kommer nog att synas på 
betygen.

Jag tycker det vore på tiden att någon annan av 
släkten nu toge hand om henne. Jag orkar inte, skall 
jag säga dig. Nu när vi skall flytta till en mindre 
våning också är det ju så olämpligt. Hennes mormor 
kan väl ha henne en tid.

— Fru Sörensson ? Farbror Ernst lät helt förvånad. 
Men henne känner vi ju knappast.

— Åh, hon skickade ju ett julkort till Monika. Och 
fler kort har hon skrivit, det har jag sett. ”Från till
givna mormor” står det på dem. — De kan väl ta hand 
om henne nu, mormodern och mostern. För det finns 
ju en sådan också.

Monika som stått alldeles stel smög sig nu sakta till 
sitt rum. Hon vågade inte stå kvar längre. Inne på sitt 
rum gick hon till fönstret och såg ut på gården medan 
hon tänkte på det hon hört.

Mormor! Vem var egentligen mormor! Se’n Monika 
fått sin nya mamma hade hon ibland fått kort från 
dennas mor. Det var väl de korten tant Nanny sett.
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”Från tillgivna mormor”, brukade det stå. Tänk om 
mormor vore lika rar och snäll som mamma! Monika 
kände en sån lycklig känsla inom sig vid denna tanke. 
Kanske skulle mormor vilja ha henne!

Att resa från tant Nanny, det skulle då rakt ingen
ting göra. Men farbror Ernst skulle det kanske inte 
vara så lätt att fara ifrån. Han som kände pappa och 
visste hur allt var därhemma!

Inne i farbror Ernst rum fortsatte samtalet. Fru 
Berg gjorde allt för att övertyga sin man om lämplig
heten av att försöka intressera fru Sörensson för att 
ta hand om Monika.

Till slut sade herr Berg helt kort att hon finge väl 
skriva och se vad svar hon fick.

— Men är inte Monika hemkommen än, sade han. 
Vi får väl tala vid henne också ?

— Monika är du hemma ? Fru Berg ropade ut i hal
len. Monika hörde henne in i sitt rum. Sakta gick hon 
in i vardagsrummet.

— Se, där är du. Redan hemkommen min tös, sade 
farbror Ernst.

— Åh, det är vi som är försenade i dag, Monika är 
aldrig i tid, sade tant Nanny. Var har du varit ?

— Ingenstans. Jag satt i parken ett tag.
— Ja, Monika — det var farbror Ernst som bör

jade. — Vi har tänkt att du behöver lite ombyte. Du 
kanske kan få komma till din mormor ett tag. Vi skall 
i alla fall fråga henne. Du vet att tant Nanny får så 
mycket att tänka på nu med flyttningen. Det skulle 
kanske bli roligt för dig att hälsa på där i Västerköping
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om du får. Trivs du inte se’n så får du komma tillbaka 
hit, förstår du. Farbror Ernst såg vänligt på Monikas 
allvarliga ansikte.

— Monika kommer säkert att trivas på landet, av
bröt tant Nanny.

Ja, så landet är det ju precis inte.
— Jämfört med vad hon är van vid så.
— Tänk om inte mormor vill ha mig? sade Monika 

Det kunde inte hjälpas att munnen darrade litet.
Ja, det är just det vi är rädda för, sade tant 

Nanny, men blev avbruten av sin man som såg före
brående på henne.

— Var inte rädd Monika, vi ska nog ordna för dig 
i så fall, sade han.

Så blev det ej mer talat om den saken. Men samma 
kväll satte sig fru Berg att skriva sitt brev till fru 
Sörensson i Västerköping. Det var inget lätt företag. 
Fru Berg vilade ofta på pennan. Hur skulle hon skriva 
för att få den gamla damen att fastna på kroken?

Fru Berg var så trött på denna idé av mannen att 
de skulle ha Monika till påhäng jämt. Hon ville inte ha 
hand om henne längre. Ungen var ju så litet släkt med 
dem, så de hade då inga skyldigheter, tänkte hon.

Medan tant Nanny skrev låg Monika i sin säng och 
undrade hur allt skulle bli. Hon förstod nog att tant 
Nanny inte ville ha henne. Men farbror Ernst var 
snäll. Skulle mormor vilja ha henne, tro? Hon blun-
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dade och försökte tänka på mamma. Säkert var mor
mor lik mamma. Kanske kunde det bli som att vara 
hemma ?

— Ingen är så ensam som jag i hela världen, tänkte 
hon och kröp under täcket. De skulle inte få höra att 
hon grät.
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Andra kapitlet.

Morgonsolen sken in på fru Sörenssons frukostbord. 
Dottern, Gudrun, kom just in i rummet. Hon lade pos
ten framför modern.

— Här har mamma ett brev, det är visst från Stock
holm.

Fru Sörensson synade brevet innan hon bröt det. 
Det var en främmande handstil.

— Får jag mina glasögon, är du snäll.

Så bröt hon brevet och läste det tyst. Det gick en 
stund.

— Vet du, vad detta är, Gudrun?

— Nej, vad är det, mamma lilla, du ser så upp
rörd ut?

— Det är som en hälsning från Birgit, sade fru Sö
rensson med en suck. — Egentligen är det ett ganska 
tillgjort brev, fortsatte hon, läs själv. Det är från fru 
Berg. Du vet att Rolf hade en kusin som hette Berg. 
Det är hans fru som skriver.

Gudrun tog brevet och läste följande :
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Bästa fru Sörensson.
Då min man och jag stå i begrepp att flytta till 

en mindre våning och jag själv är ganska klen och 
har svårt orka med omsorgen om ett barn, tar jag 
mig friheten tillskriva fru Sörensson för lilla Moni
kas räkning. Skulle möjligen fru Sörensson vilja ta 
hand om henne för en tid. Fru Sörensson är ju flic
kans mormor, och min man och fru Sörensson är ju 
de enda släktingar hon har. Monika behöver så väl 
komma till landet, fast hon är alldeles frisk. Nu när 
sommarferierna börjar vore det ju lämpligt om hon 
kunde få komma så fort skolan slutar.

Monika längtar så att få träffa sin mormor. Fru 
Sörenssons dotter var ju så fäst vid flickan. Jag hop
pas att fru Sörensson skall svara att vi få sända 
henne så snart som möjligt. Min man vill ju gärna 
betala för henne fast vi for närvarande gjort en del 
förluster.

Monika hälsar hjärtligt till mormor och blir säkert 
inte alls till besvär. Jag avvaktar fru Sörenssons 
svar när vi få sända henne.

Fru Sörenssons uppriktigt tillgivna 
Nanny Berg.

— Jo, det kan man kalla ett sätt att komma ifrån 
bekymren! ”Hennes mormor!” Är du egentligen släkt 
med henne, mamma lilla? Gudrun skrattade spydigt.

— Gudrun, du glömmer din syster Birgit. Det var i 
alla fall Birgits barn och jag vet hur djupt hon kände 
för flickan. Jag har så ofta undrat hur hon haft det.
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— Förlåt, mamma lilla, jag menade inget illa. Ja, 
vill du ha Birgits flicka hit så gärna för mig. Hon var 
ju bara hennes styvdotter förstås och för så kort tid. 
Men tror du att du blir av med henne om du skulle 
vilja det sedan? Den där fru Berg låter allt litet mys
tisk, tycker jag.

— Birgits flicka ... Fru Sörensson försjönk i tankar.
Vad var det Birgit alltid skrev om? Jo, just om den 

lilla styvdottern: ”Vet du mamma, jag tycker inte alls 
det är svårt att vara styvmor. Mona är en förtjusande 
unge, fast hon var litet bortskämd att börja med. Det 
blir visst alla utländska barn härnere. All uppassning 
stiger dem åt huvudet. Det gör det på oss vuxna också 
för övrigt. Det är ju så lätt att få tjänare här och så 
billigt. Vi bli alla bortskämda. Men Mona är en så rar 
tös. Jag har fostrat henne litet efter ditt gamla re
cept: Tala alltid sanning o. S. v.”

I Birgits sista brev hade det stått: ”Vet du mamma, 
Mona och jag stå i ett så gott förhållande till var
andra. Jag tror nästan hon dyrkar mig! Säkert är att 
jag kunde ej tycka mer om henne än jag gör om hon 
vore mitt eget barn.

Rolf säger att han inte känner igen sin flicka, så 
snäll och rar är hon. Men nog är hon full av de toki
gaste påhitt. Nästan värre än jag, då jag var liten! 
Trodde du att en sån yrhätta som jag skulle bli en så 
lyckad styvmor?”

Fru Sörensson kunde detta brev utantill ännu.
Det var nu snart ett år sedan den förfärliga hän

delsen, då både Birgit och Rolf gick bort. Grosshand-
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lare Berg hade underrättat den gången om att han for 
ner för att ordna allt som måste ordnas. Fru Sörensson 
hade ej orkat resa så långt. Gudrun hade varit på skol- 
resa med sin klass.

De dödas urnor hade förts hem och bisatts i familje- 
graven i Rolfs hemstad. Monika hade fru Sörensson 
aldrig sett.

Det hade varit meningen att hela familjen Brand 
skulle ha kommit hem och hälsat på, men så skedde 
olyckan och det hann aldrig bli någon verklighet av 
den resplanen.

— Jag måste ta emot henne, Gudrun, hon kanske 
behöver oss. Du vet att för Birgit var hon som hennes 
eget barn och då är hon också mitt barnbarn. Vi får 
behålla henne om det visar sig att hon behöver det. 
Stackars lilla ensamma barn.

— Ja, mamma, jag visste att du skulle känna det så. 
Den där fru Berg, hon vände sig till rätt person, om 
hon ville bli av med Monika. Vi ska inte lämna flickan 
i sticket. Jag skall hjälpa dig att ta hand om henne. 
Du vet att jag tycker om barn. Det kan bli riktigt 
trevligt med litet liv i huset. Vad skall hon kalla oss 
egentligen? Mormor och moster?

Ja, naturligtvis, vi är ju den enda moster och 
mormor hon har.

Vet du om hon kallade Birgit för mamma eller 
om hon kallade henne vid namn?

— Nej, det vet jag inte, Birgit skrev aldrig om det 
och jag frågade inte. Det kunde varit litet ömtåligt. 
Men jag tänker nog hon sade mamma.
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— Ja, det gör detsamma, oss får hon säga mormor 
och moster till. Jag vill inte kallas vid namn av en 
så’n liten unge, och tant låter så tråkigt. Hur gammal 
är hon egentligen.

— Hon måste vara 11 år nu. Hon var ju 8 år då 
Birgit och Rolf gifte sig.

— Ja, då skriver vi då, lilla mamma, och gör upp 
affären! Gudrun såg på sin mor. Det var med flit hon 
slog an denna lätta ton. Modern blev alltid så vemodig 
då den döda systern kom på tal.

Det hade varit en stor sorg då Birgit ryckts bort så 
hastigt. Kanske skulle det bli nyttigt för mamma med 
den lilla flickan att tänka på. Råd hade de ju också 
att ta sig an henne, även om farbrodern inte betalade 
för henne. Men det borde väl också finnas en del efter 
Rolf, värdefulla tavlor om inte annat. Det skulle nog 
bli bra.

Nej, nu måste hon gå tillbaka till skolan. Hon steg 
upp från frukostbordet, kysste modern helt lätt på 
det ännu så rika, svarta håret och gick med hurtiga 
steg ut ur rummet.

Gudrun var ett par och trettio år. Hon var lärarinna 
i stadens flickskola, där hon själv och systern gått som 
barn. Modern och hon delade nu hemmet och det skulle 
väl bli så, så länge de levde, efter vad det såg ut.

Nu skulle de alltså bli tre igen i sitt gamla hem. 
Det skulle bli roligt att se vad för sorts unge Birgit 
haft till styvdotter. Birgit hade tydligen varit mycket 
förtjust i henne. Det mindes Gudrun från alla systerns 
brev.
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Nå, man fick väl se. Gudrun skulle hålla ett öga på 
henne så att inte mamma skämde bort henne allt för 
mycket. Barnuuppfostran var egentligen ganska in
tressant.

Även fru Sörensson var färdig med sin frukost. Hon 
gick dröjande ut i vardagsrummet, stannade ett ögon
blick framför ett vackert porrätt av en ung flicka, en 
gåva av svärsonen till den första julen efter Birgits 
och hans giftermål.

Men fru Sörensson hade ej tid att dröja här länge. 
Det var mycket att ordna nu.

När Gudrun kom hem från skolan på eftermiddagen 
fann hon sin mor och Malin, den gamla trotjänarinnan 
som följt modern från barndomshemmet och ännu 
bodde kvar hos dem, i full färd med att flytta om 
möblerna och ordna i Birgits gamla rum.

Det rummet hade stått tomt så länge nu och bara 
använts till gästrum. Med litet ny kretong på stolarna 
skulle det bli alldeles som förr igen.

— Ah, kan fröken Gudrun tänka sig att det är frö
ken Birgits flicka som skall bo här!

— Jag tror att Malin verkligen tänker sig att det 
är Birgits egen flicka, tänkte Gudrun för sig själv. 
Ja, då får ungen det bra, det vill jag lova!

På kvällen satte sig fru Sörensson att skriva sitt 
svar. Men hon adresserade det till herr Berg.

— Han åtog sig ju att vara Monikas förmyndare 
ser du, Gudrun, sade hon. Jag vill vända mig till ho
nom direkt. Vill han betala något för Monika så sätter 
vi in det på en bankbok åt henne, för själv vill jag
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absolut inget ha. Men hans fru har jag ingen lust att 
korrespondera med i den här saken. Vi låter tösen 
komma så fort skollovet börjar. Birgits rum har Ma
lin färdigt på ett par dar. Vi ska sy nya gardiner. Du 
får gå med ut och välja i morgon.

— Jag tror du gläder dig åt det här, mamma lilla.
— Ja, min flicka, det gör jag.
Samtalet avstannade. Gudrun läste. Modern skrev 

sitt brev färdigt, och efter téet gick Gudrun ut och 
postade det.
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Tredje kapitlet.

Skolan var slut. Monika hade tre underbetyg. Det 
var minsann väl att hon inte behövde gå i den skolan 
mer, hade fru Berg sagt, ty då hade hon måst bli 
kvarsittare.

Underbetyg i både svenska, matematik och historia. 
Klena betyg i flera ämnen, och naturligtvis det sämsta 
tänkbara i ordning.

— Hon har naturligtvis varit lat, sade tant Nanny 
till farbror Ernst. Det är då väl att hon kommer till 
dem som kan ta hand om henne nu. Du får nog se 
på annat i Västerköping, Monika. Den där mostern 
du har skall vara en vådligt duktig lärarinna, och 
skarp också, det har jag hört av en fru som kom
mer därifrån.

— Skräm inte flickan, Nanny, sade farbror Ernst.
— Jag skrämmer henne inte, jag bara säger som 

det är, svarade tant Nanny snävt. Jag skall säga dig 
att Monika har varit både lat och självsvåldig, det 
har lärarinnorna sagt. Hon behöver komma till dem 
som kan hålla efter henne. Fru Sörensson, det skall 
vara ett mycket duktigt och bestämt fruntimmer,
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kolossalt socialt intresserad. Hennes egna barn lär 
vara mycket strängt uppfostrade.

— Jag tror att mormor är snäll, sade Monika litet 
förlägen. Mamma berättade alltid så mycket roligt 
hemifrån om hur det var när hon var liten.

— Ja, kära du, barndomsminnen är ju alltid förskö
nade. Jag hoppas också att hon är snäll, men jag 
önskar att hon kommer att kunna lära dig litet mer 
ordning. Jag vet då att jag gjort vad jag kunnat, men 
jag är alldeles för släpphänt, det vet jag. Kära barn, 
du kommer nog att minnas hur du haft det här. Fru 
Berg suckade tillgjort.

Monika hörde knappt på vad tant Nanny sade. Det 
lät inte alls snällt, tyckte hon.

Visst var det sant att hon varit lat. Men det hade 
varit så svårt att komma till den nya skolan. Allt var 
så nytt och konstigt. Ingenting i Stockholm hade varit 
roligt, tänkte hon, utom kamraterna förstås.

Det var fem timmars resa från Stockholm till Väs
terköping. Det kändes kusligt när avresans stund var 
inne och tåget gick ut från Stockholms Central.

Farbror Ernst stod där och vinkade så vänligt, ja, 
tant Nanny t. o. m. torkade bort några tårar med 
näsduken.

Monika skulle ett ögonblick velat hoppa av tåget 
och klänga sig fast vid farbror Ernst, precis som den 
gången för länge sen då de rest tillsammans till 
Sverige.

Det var som om hon om igen lämnat allt som var 
hennes eget. Nu hade hon inget mer än kappsäcken
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och kofferten som voro hennes. Även stockholmshem- 
met, som varit hennes tillflykt det sista året, för
svann.

Tänk, om inte heller mormor skulle vilja ha henne 
kvar! Vart skulle hon då ta vägen? Här ville de väl 
inte ha henne om mormor tröttnade! Åtminstone inte 
tant Nanny.

Monika grät inte. Hon ville inte gråta. Nu hörde 
hon det sista avskedsropet från tant Nanny om att 
hon skulle stå stilla på stationen tills de fann henne 
därborta i Västerköping.

Och så försvann den sista skymten av både tant 
Nanny, farbror Ernst och stationen ur sikte.

Tårarna ville komma. Monika gick in i kupén och 
kröp in i sitt hörn med ansiktet gömt bakom kappan. 
Hon fick inte gråta, hon måste ju vara stor. Stora 
människor grät inte så att folk såg det!

Litet rödögd satte hon sig så till rätta, lämnade sin 
biljett till konduktören som nu gick genom vagnen, 
och började sedan plocka fram sina tidningar, som 
farbror Ernst givit henne.

Hon låtsades läsa. I verkligheten satt hon bara och 
tänkte på att hon nu var så ensam. Men hur var det 
mormor skrivit i det sista brevet som legat i farbror 
Ernst brev? Jo, där stod: ”Välkommen till mormor, 
lilla vän”. Nog måste hon vara snäll som skrev så! 
Men tänk om hon var som tant Nanny! Hon lät ofta 
snäll när hon talade med människor, men sen menade 
hon ingenting med det.
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Och tänk, då de fick se betyget, som tant Nanny 
envisats att stoppa ner i kofferten! Om hon hade 
kunnat komma åt det och riva sönder det ändå. Nu 
när mormor och moster fick se det skulle de med 
detsamma förstå hur dålig hon var i skolan. Vad 
skulle de väl säga om det. Moster som var lärarinnan 
till på köpet. Och skarp, hade tant Nanny sagt.

Tåget for genom en vacker trakt. Här och där lågo 
små trevliga rödmålade gårdar. Ibland skymtade en 
sjö. På en äng sprungo små barn och lekte. De viftade 
åt tåget. Monika vinkade igen.

Hennes tankar lämnade henne ingen ro. De barnen 
ha nog en mamma, tänkte hon. Om jag hade fått ha 
min mamma kvar ändå! Det gjorde ingenting att det 
var min styvmor, det var ändå min lilla rara mamma.

— Snälla mamma däruppe i himlen, bad hon tyst, 
gör så att din mamma tycker om mig och vill ha mig.

Då var det med ens som om hon sett mamma Bir
gits klara ögon fästade på sig med en öm blick, och 
då var hon inte så rädd längre.

Monika åt sina smörgåsar och sin frukt som hon 
fått med till matsäck. En vänlig fru bjöd henne på 
choklad, som hon blygt tog emot. Timmarna gick gan
ska fort medan Monika satt och såg drömmande ut 
igenom fönstret.

Det var så vackert med alla utslagna björkar och 
vårblommor som skymtade fram. Men ännu kunde hon 
minnas den massa av granna anemoner i olika färger 
som växte därnere i Italien. Vad de här röda stugorna 
voro olika de gråvita husen hon var van vid från förr!
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Och inte fanns det några cypresser, som pappa hade 
varit så förtjust i att måla. Inte heller några vingår
dar, bara skog långa sträckor. Monika hade inte tyckt 
om Stockholm, hon var inte säker på att hon tyckte 
om landet heller här i Sverige. Men hos mormor kan
ske allt skulle bli så annorlunda, både roligt och 
vackert, tänkte hon. Inte kunde det vara som tant 
Nanny hade sagt, visst måste mormor vara snäll, hon 
var ju mammas egen mamma!

Nu kom konduktören. Tiden hade gått så fort. Kl. 
var nu halv sex, och tåget skulle strax vara i Väster
köping. Monika klädde på sig och gick ut i korridoren 
med sin kappsäck och stod där och väntade på att 
tåget skulle stanna. Nu körde tåget in på en station. 
Monika hoppade av och stod sedan stilla på perrongen 
och väntade som hon fått order att göra. Kappsäcken 
ställde hon på marken. Hon såg sig oroligt omkring.

Där, där kom en dam emot henne! Nej, hon fortsatte 
förbi. Men nu kom en yngre dam, klädd i brun bas
ker, som tant Nanny sagt att moster Gudrun skulle ha.

— Är du Monika Brand?
— Ja, Monika neg litet tafatt.
— Jag är din moster Gudrun, välkommen Monika. 

Var har du din resgodsbiljett?
Monika lämnade sitt kvitto och sin biljett. Hon såg 

litet missräknad på moster Gudrun. Hon var inte alls 
lik mamma, inte alls! Och inte såg hon på en så där 
mjukt och vänligt. Hon hade inte mammas ögon. Det 
var en besvikelse.
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Moster verkade glad och bestämd. Men hon hade inte 
sett ut som om hon velat kyssa henne då hon hälsat. 
Bara nickat helt glatt.

— Nu ska vi skynda oss hem, det är inte långt. 
Stadsbudet får ta ditt bagage. Kom nu.

De skyndade ut igenom stationshuset. De gingo 
först rakt fram genom en bred allé, efter en stund pas
serade de ett stort hus med ett högt järnstaket runt 
om en stor öppen lekplan.

— Där har du flickskolan, sade moster Gudrun.
De fortsatte gatan upp och togo av till höger in på 

en mindre gata med mest enfamiljsvillor, omgivna av 
trädgårdar.

— Därborta bor vi. Mosten Gudrun pekade på ett 
vitt tvåvåningshus, som låg i en trädgård med ett 
grönt staket omkring.

Moster Gudrun hade hela tiden pratat om resan, om 
Stockholm, om skolan och frågat en hel del. Monika 
svarade litet tyst, rädd att nästa fråga skulle gälla 
betyget, men den frågan kom som väl var inte.

I grinden möttes de av en stor vacker collie, som 
skällde och hoppade av glädje.

— Här har du Dick, sade moster.
Monika trodde att de skulle gå direkt in från för

stugan men moster gick före uppför trappan.
— Vi bor i övre våningen, sade hon.
Dick rusade före, sist i raden kom Monika. Hon drog 

på stegen. Nu var hon rädd igen. Men det skulle hon 
inte låtsas om, tänkte hon, och bet ihop läpparna.
, Moster Gudrun öppnade med nyckel.
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— Skynda dig nu, sade hon.
Monika tog de två sista trappstegen i ett kliv och 

stod så litet andfådd i hallen bakom moster Gudrun.
Där kom en äldre dam emot dem från rummet in

nanför. Åh, vad hon var lik mamma! Samma svarta, 
lockiga hår, samma vänliga ögon. Monika sträckte litet 
tafatt ut sin hand och neg, men mormor som var så 
lik mamma Birgit, drog henne intill sig, såg på henne 
och kysste henne.

— Välkommen hit liten, sade hon.
Monika lade hastigt och blygt armen om mormors 

hals, men började strax fumla med sin kappa. Det var 
så länge sedan någon kysst henne. Om igen hade hon 
velat gråta, men det gick ju rakt inte an!

— Nu ska vi äta, sen du fått tvätta dig, sade fru 
Sörensson och gick in i vardagsrummet medan moster 
visade Monika tillrätta i tvättrummet.

Innanför vardagsrummet, som var ett stort och ljust 
rum med fyra fönster, låg matrummet. Vad det sma
kade gott med varm mat! Monika satt till vänster om 
fru Sörensson, som satt vid ena kortändan av bordet. 
Moster Gudrun satt mitt emot Monika till höger om 
modern. Mitt emot fru Sörensson satt gamla Malin. En 
ung flicka passade upp. Monika hörde att hon hette 
Elsa.

De äldre samtalade med varandra. Ibland fick Mo
nika en fråga. Eljest satt hon tyst och åt och såg 
ibland upp med en hastigt iakttagande blick på mor
mor eller moster.

Efter maten försvann Malin ut i köket. Även moster
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Gudrun gick in till sig för att skriva, som hon sade.
— Kom Mona, så sätter vi oss här och väntar på 

din koffert, sade fru Sörensson och drog helt vänligt 
flickan ner bredvid sig i den bekväma soffan i vardags
rummets ena hörn.

Monika rodnade, så hon kände att hon blev röd långt 
ner på halsen. Tänk, att mormor kallade henne Mona, 
precis som de hade gjort hemma! Hon blev så glad 
inom sig och smög sig intill mormor.

— Du är väl trött, lilla barn, och skall snart få gå 
i säng.

Vi ska bara packa upp så att du har något så när i 
ordning omkring dig, då du vaknar i morgon bitti. Fru 
Sörensson strök Monika över håret medan hon talade. 
Och Monika njöt av att sitta och höra på den lugna 
vänliga rösten.

Plötsligt fick hon se porträttet på väggen. Det var 
ju mamma! Hennes egen lilla mamma, som log emot 
henne. Monika sade ingenting. Men allt blev så ljust 
och lyckligt inom henne. Hon var inte alls rädd längre. 
Mormor var så lik mamma, hon lät så rar. Allt var så 
hemtrevligt.

Nu skällde Dick. Stadsbudet kom klampande i hal
len. Med sin hand i mormors gick Monika in i sitt rum 
för att packa upp.

Ett så vackert rum. Ljusa gardiner med små skära 
rosenknoppar i mönstret hängde för fönstren. En bok- 
hyll halvfull med böcker. En korgstol klädd med blom
mig kretong.

— I den kan du sitta och dra dig då du kan läxorna,
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Äthee

sade mormor. Mer hann inte Monika se, ty nu packade 
de upp i en fart. Hennes klänningar hängdes i en liten 
garderob.

— Du får titta närmare på allt i morgon. Du är allt 
bra trött, lilla Mona.

Monika klädde av sig medan mormor ordnade hen
nes kläder i byrålådorna. När hon var färdig och kru
pit i säng kom mormor och satte sig hos henne en liten 
stund.

Men det blev inte mycket talat mellan de två. Mo
nika höll blott så fast om mormors hand och fru Sö- 
rensson stoppade omsorgsfullt om henne.

— Läs nu din aftonbön och sov riktigt gott, lilla 
barn.

Med en känsla av trygghet somnade så Monika in 
den första natten i sitt nya hem.
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Fjärde kapitlet.

Mona vaknade. Solen sken. Härligt! Raskt hoppade 
hon ur sängen, sprang fram till fönstret och såg ut. 
Vilken härlig dag. I dag skulle hon och moster ut på 
en orienteringspromenad. Ha matsäck med och vara 
ute i timtal.

Mona hade varit hos mormor en vecka nu. Det hade 
varit en härlig vecka. Långa promenader med moster, 
litet trädgårdsarbete tillsammans med mormor. Tiden 
hade gått så fort fast Mona ännu inte kände några 
andra flickor. Hon hade inga kamrater behövt.

Nu var det bäst hon gjorde i ordning sin säng för 
vädring. Här fick man bädda sin säng själv. Det hade 
mormor sagt till om och visat Mona första morgonen 
hur hon skulle ordna med den. Först dra av täcket och 
lägga isär kläderna så att de fick vädra, och sedan 
bädda efter frukost. Mona tyckte inte det var roligt 
men det var inte värt att fuska. Mormor såg inte ut 
som om hon skulle gilla det.

Det hade Mona märkt, att fast moster såg så säker 
ut, var det i alla fall mormor som bestämde. T. o. m. 
Malin bestämde över moster ibland. Men så hade ju 
Malin känt både mormor och moster i alla tider; hon



kallade ju ibland både mormor och moster vid för
namn. Inte alltid, hon ville visst själv hellre säga 
fröken. Malin var rar och snäll. Hon hörde till huset, 
det kände Mona, mer än hon själv gjorde ännu.

Vad den här veckan hade gått fort! Måtte inte som
maren gå lika fort. Ty hur skulle det sedan bli ? Ingen 
hade ännu talat därom.

Nej, nu hördes det att mormor var uppstigen. Monas 
rum hade två dörrar, en in till mormors rum, en ut till 
korridoren där badrummet låg. Från denna korridor 
kunde man sedan komma både ut i hallen, till köket, 
till vardagsrummet och till mosters rum. Bakom köket 
låg Malins rum. Elsa bodde uppe i vindsvåningen.

Mona var väldigt förtjust i sitt rum. Det var så ljust 
mot det rum hon haft i Stockholm. När hon första 
morgonen sett sig om litet närmare hade hon förstått 
att det en gång varit mammas rum. Ty i bokhyllan 
fanns böcker där det stod Birgit Sörensson skrivet med 
barnslig stil på försättsbladet. över hennes säng häng- 
de ett porträtt av mamma i studentmössa. Ett likadant 
kort hade mormor på skrivbordet inne i sitt rum.

Mona packade själv den morgonen upp sin portfölj, 
i vilken hon hade sina små minnen hemifrån. Där 
fanns också Monas porträtt av föräldrarna. De stodo 
nu på hennes skrivbord. Först ett av Monas egen mor 
som dött då hon var liten, bara tre år, och ett av pappa 
och så ett av mamma. Det sista hade Mona fått på 
sin födelsedag hemma, då hon fyllde elva år. Det var 
då alldeles nytaget, strax innan den svåra olyckan
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hände. Mona hade fått ett och pappa ett. Pappaa kort 
hade Mona kvar i sin portfölj.

När mormor kom in i rummet den morgonen för att 
väcka Mona och visa henne hur hon skulle bädda, hade 
Mona redan varit uppe en stund och packat upp sina 
skatter dem hon ville ha framme. Portföljen hade hon 
lagt uppe på garderobshyllan.

Mormor hade stått en lång stund och tittat på Monas 
fotografier. — Så vacker din mor var, lilla barn, hade 
hon sagt. Och här har du min lilla flicka, hade hon 
tillagt. Mona skulle så gärna ha velat tala om för mor
mor hur förfärligt mycket hon tyckt om sin mamma. 
Men hon blev så blyg då hon såg hur vemodig mormor 
såg ut. Och så blev intet sagt den gången.

— Har hon sin säng i ordning? — Det var Malin 
som kom in. — Bred upp täcket bättre. Kom nu, maten 
är färdig.

Det blev en glad frukost. Sen följde en frisk, härlig 
promenad. Det var moster, Mona och Dick som gåvo 
sig till skogs. De strövade omkring i terrängen i ett 
par timmar och kommo så småningom fram till en liten 
skogssjö, som låg lik ett blått öga nere i sänkan mel
lan höjderna.

— Här rastar vi, sade moster. Vet du Mona, sjön 
ser så härlig ut, jag tror vi tar oss ett bad. Sagt och 
gjort. De hade inga badkläder med, men de voro ju 
alldeles ensamma i skogen, så det gjorde ingenting. 
Mona klev med förtjusning ned i vattnet. Detta var 
något hon aldrig varit med om förr, att få bada i en
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sådan liten sjö. Efter doppet drucko de sin saft, och 
sen lågo de i solen och vilade sig.

— Berätta litet om hur du hade det i Rom, Mona, 
sade moster. Mona blev så tyst. Det var svårt att be
rätta, tyckte hon. Hon visste inte var hon skulle börja. 
Men så kom hon att tänka på något.

Utanför Rom, sade hon, finns det en sjö som ser 
ut nästan som den här. Den är alldeles rund och ligger 
djupt mellan bergen. Vi brukade fara dit ibland. Den 
kallades Dianas öga, sade pappa.

— Det var ett vackert namn, du Mona. Jag vet vil
ken sjö du menar. Så skall vi kalla den här sjön, tyc
ker du inte det?

— Jo, men där växte vindruvor i stället för granar, 
sade Mona och suckade litet. Moster tittade på henne.

— Vänta du, du blir nog förtjust i granarna med, 
skall du se. Det finns mycket vackert och roligt i 
Sverige, Mona.

Mona låg och hade det så skönt. Hon hade inte lust 
att prata mer. Moster började berätta om sitt arbete 
med flickscouterna i skolan. Mona hörde knappast 
på. Men det märkte inte moster Gudrun.

På eftermiddagen då de båda återkommit från sin 
promenad och ätit middag och familjen satt samlad på 
verandan kom chocken.

— Hör du Mona, nu ha vi haft en hel veckas ferier 
både du och jag, nu får vi allt börja tänka på att 
arbeta litet, sade moster. Jag skall börja ferieläsa med 
några latmaskar i skolan och du har väl åtminstone 
växter att börja tänka på. Hurdana betyg hade du?
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Mona blev alldeles röd i ansiktet. Betyget, det hade 
hon alldeles glömt denna lyckliga tid. Det låg fort
farande i sitt bruna kuvert därinne i hennes skriv
bordslåda. Hon hade inte torts förstöra det den första 
dagen, och sedan hade hon glömt det.

— Varför svarar du inte ? Har du det med dig så gå 
efter det, du förstår väl att vi vill se det!

Mona skulle velat säga att hon inte hade betyget 
med, men det vågade hon inte. Ty narras, det fick 
man absolut inte göra, hade mamma alltid sagt. Man 
måste säga precis hur allting var, även om det gick 
rakt åt pepparroten sedan!

Visst hade hon börjat narras litet för tant Nanny, 
men det var som om hon ej räknat med det. Tant 
Nanny var ju inte alls som någon mamma och brydde 
sig inte heller så mycket om vad man sa. Men här, 
med mormors ögon på sig och mosters, nej det gick 
inte alls.

— Skynda dig nu Mona, du ser ju att vi väntar, 
sade mormor helt lugnt. Mona gick tyst in till sitt 
rum och kom snart igen med det olycksaliga kuvertet. 
Hon lämnade det till mormor och sade:

— Det är väldigt dåligt, mormor.
— Jag har inte glasögonen här, du kan läsa för mig, 

Gudrun.
— Det var det värsta jag har sett, sade Gudrun, 

som ögnat igenom betyget. Hör här mamma ! Kristen
dom B, svenska Bc, matematik Bc. Och för teckning 
står det Med tvekan godkänt. Nej, vet du Mona! His
toria Bc. Det är i alla fall höjden, du måtte ha varit
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bra lat, min nådiga. Inte högsta betyg i ordning hel
ler, utan sämsta möjliga. Vet du, jag skäms att be
höva ha en systerdotter med sådana betyg i min skola, 
om du skall komma att gå här.

Mona skulle ha velat sjunka genom jorden. Hon stod 
och såg på mormors svarta hår och vågade inte ta 
blicken därifrån.

— Varför har du såna betyg, Mona? Det var mor
mor som frågade. Men hennes röst lät inte alls så 
föraktlig som mosters.

— Var det så svårt att börja i en riktig skola och 
få annan undervisning? Jag kan förstå att det var 
mycket nytt för dig, och att du kanske var efter i en 
del ämnen. Men historia och teckning, det är väl ändå 
sådant du kunnat klara? Var det nödvändigt med så 
dåliga betyg i alla de här ämnena?

— Nej. Mona klarade rösten. Jag läste aldrig på 
ordentligt i historien. Matten förstod jag inte. I teck
ning satt jag jämt och pratade så fröken blev ond på 
mig. Och så fick jag sänkt i ordning för jag hade flera 
uppskrivningar och två anmärkningar också. Den ena 
var för att jag målade gubbar på kragen på flickan 
som satt framför mig, den andra var för att jag kom 
för sent så ofta.

Så där ja, nu var det sagt. Det hade gått i en 
rasande fart. Men hon måste ju tala om det så att det 
blev gjort! Nu visste mormor hurdan hon var. Hur 
skulle det nu gå?

— Nåå, svenskan då, sade moster.
— Jag läste inte på, jag hade tretton fel en gång
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på en skrivning, sade Mona och såg för första gången 
rakt på moster.

Mona kände sig nästan trotsig, för moster hade låtit 
så föraktlig i rösten. Mona hade alls ingen lust att 
vara snäll, när hon hörde det tonfallet.

— Jo, det var en skön bekännelse! Gudrun nästan 
skrattade. — Jag undrar vad syster Birgit hade gjort 
med dig om hon varit här nu! Jag tycker synd om din 
tant Nanny, hon hade det bestämt inte lätt. Men det 
skall du veta min flicka lilla, att om du skall gå här 
i skolan får du sköta dig annorlunda. I varje fall skall 
jag läsa upp dig i sommar så att du kan vad du skall 
kunna. Det blir ett arbete.

Mona stod åter och såg på mormors hår. Så vågade 
hon försöket att ta ner blicken och se på mormor. Hon 
skulle så gärna velat säga hur ledsen hon var, men 
när moster hörde på kunde hon inte.

Men mormor såg inte ond ut, bara litet allvarlig.
— Vi lägger undan betyget nu, sade hon bara. Nästa 

betyg kommer att se helt annorlunda ut, det vet jag. 
Du får läsa i sommar och det är snällt av moster att 
vilja arbeta med dig.

Mona gick tillbaka med sitt kuvert och lade det åter 
i sin skrivbordslåda. Hon dröjde kvar en stund helt 
rådvill om vad hon nu skulle göra. Men så hörde hon 
att moster gick in i sitt rum. Då gick Mona ut till mor
mor igen.

— Jag är så ledsen mormor, att jag hade så dåligt 
betyg. Om jag bara hade vetat att jag skulle få 
komma hit skulle jag inte ha gjort så, sade hon litet
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blygt. Men det var så tråkigt i Stockholm allting. 
Snälla mormor förlåt mig. Jag lovar att jag skall bli 
så flitig.

— Ack, kära barn, jag förstår dig så väl. Det är 
kanske inte så lätt att vara flitig jämt. Men du blir 
tvungen till det nu. Nu ska vi hjälpa dig med läxorna. 
Känner du dig hemma här Mona? För om du gör det 
kommer allt att gå bra. Jag sätter värde på att du inte 
ursäktade dig utan sade som det var: att du varit lat. 
Mest av allt sätter jag dock värde på att du alltid talar 
sanning, Mona. — Det sade allltid mamma också. — 
Mona fick helt plötsligt tårar i ögonen. Det var första 
gången sen hon kom hit som hon själv talat om 
modern.

Mormor drog henne intill sig.
— Jaså, du kallade henne mamma, lilla vän, sade 

mormor så ömt.
—■ Ja, det är klart, hon var ju min mamma, det 

förstår väl mormor. Åh, mormor, varför fick jag inte 
ha min mamma och min pappa kvar?

— Ja, varför fick jag inte ha min flicka kvar? Mor
mor strök så milt Monas kind. Så frågar både du och 
jag, mitt lilla barn. Vi vet inte den Högstes mening, 
men den är alltid god Mona, även om vi inte förstå 
den. Nu har jag fått en ny flicka och du har fått en 
mormor i stället för en mamma. Och så får vi försöka 
reda oss. Håller vi bara av varandra och gör vårt bästa 
så går det nog. Du får försöka tänka att din mamma 
ser ned på oss och är glad åt att vi två har varandra.

— Då var det säkert mamma som tog mig från tant
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Nanny och hit till sin egen mamma, tror inte mormor 
det?

— Jo, det är just vad jag tror, Mona.
— Men mormor, sedan i höst, skall jag fara då? 

Monas röst darrade och ögonen fylldes av tårar.
— Nej, lilla barn, jag har tänkt att du skall vara 

kvar här hos mig. Så nu får du bereda dig på att gå 
i skola här och läsa och vara riktigt duktig. Du skall 
få se hur roligt allt skall bli. Nu får du snart kamrater 
också.

Fru Sörensson försökte prata bort den vemodiga 
stämningen.

Så sutto de två i förtroligt samspråk tills det bör
jade skymma. Fru Sörensson berättade litet barndoms
minnen både om Monas mamma och moster.

— De voro allt ganska odygdiga, ska du tro, sade 
hon.

Mona hade en underbar kväll. Hon satt och lyssnade 
till mormors röst. Mormor är den underbaraste mor
mor i världen, tänkte hon. Och moster var snäll hon 
också. Det var så lugnt allting nu.
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Femte kapitlet.

Monas sommar blev arbetsam. Läsning tre timmar 
om dagen. Det var inte alltid så roligt att sitta vid 
boken, men moster Gudrun undervisade så trevligt att 
det gick ganska bra.

Det var bara de allra varmaste dagarna som väntan 
på frihetens timme blev lång. Kl. 1 var läsningen slut. 
Sedan brukade alla fara och bada. Moster Gudrun hade 
ju cykel och Mona hade fått lov att låna Elsas cykel. 
Mona hade ingen egen. Den hon haft därhemma hade 
aldrig kommit med till Sverige, och i Stockholm hade 
hon icke behövt någon.

En av mosters elever brukade följa med. Hon hette 
Karin Huldt och var jämnårig med Mona. De skulle 
komma i samma klass om de klarade tentamen. Karin 
hade också varit lat, men hon hade bara ett ämne att 
tentera i, mot Monas tre! Flickorna voro redan de 
bästa vänner. Karin var en glad och pigg flicka. Hon 
hade också lärt Mona känna några fler av de blivande 
kamraterna.

Det var redan i mitten av juli. I morgon var det den 
sextonde, då Mona skulle fylla 12 år. Hon hade ingen 
aning om huruvida mormor eller moster visste om att
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det var hennes födelsedag. Ingen hade talat därom. 
Mona kom ju till Stockholm ganska snart efter sin 
förra födelsedag och detta skulle bli hennes första 
födelsedag i Sverige.

Hur väl mindes hon ej sin förra födelsedag ! Då hade 
hon varit med föräldrarna på resa i Sydtyskland. Där 
var inte så varmt den tiden som det var längre 
söderut.

Mona hade fått sitt vackra armbandsur den gången 
av mamma och pappa. På morgonen hade hon blivit 
uppvaktad på sängen med kaffebricka, kakor och pre
senter. Just så hade mamma berättat att hon brukade 
ha det på sin födelsedag, då hon var liten.

Efter födelsedagen hade de snart rest hem igen och 
så hade en dag den förfärliga olyckan hänt. Och se
dan ... Ja, sedan ville Mona helst inte minnas mera.

Mona hade räknat dagarna den sista tiden. Och nu 
var det bara den här dagen kvar och så var det hen
nes födelsedag. Tänk, om de slapp läsa i morgon, ön
skade hon inom sig, medan hon cyklade efter moster 
och Karin på vägen ut till Lövsjön.

Det var deras badsjö, som låg en bit utanför Väs
terköping. Där höll moster på och tränade flickorna i 
simning, livräddning och dykning. Mona var inte så 
styv som Karin men började ta sig riktigt bra.

I dag skulle de få ta upp en sten som de knutit in 
i en vit duk så att den skulle synas riktigt bra nere 
på botten. Den låg så djupt att de fingo simma neråt 
flera tag för att nå sitt byte.

Flickorna hade många lekar för sig. Dick som alltid
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var med fick simma efter pinnar och lära sig appor
tera. Ibland hängde Mona sig i hans svans och slä
pade efter mot stranden. Hunden knogade villigt på, 
han vände bara ibland på huvudet och tittade på sin 
börda, för att sedan fortsätta att simma mot stranden.

— Dick är en väldigt fin hund, sade Karin, då de 
lågo och vilade på stranden i solskenet.

— När jag var liten, hade jag en terrier som hette 
Kalkutta, sade Mona. Den var rar må du tro. Men den 
dog sen, den fick utslag. Djuren därnere hade ofta 
stora sår med fullt av flugor i. Och kuskarna slog 
sina hästar så att det smällde som skott om piskorna.

— Usch, så elaka människor.
— Nej, de var inte elaka annars. De var alltid så 

glada, därnere. Och så de kunde sjunga! Vår portvakt 
kunde sjunga som Caruso, brukade mamma säga. Här 
skall du få höra en sång som han lärde mig: Tra, la, 
la bella italia... Mona sjöng med klar röst en liten 
italiensk visa.

— Men Mona du sjunger ju riktigt bra, sade mos
ter Gudrun och tittade upp från boken hon läste i. 
Det kommer mamma att bli glad åt. Men du spelar ju 
inte har du sagt?

— Nej, inte piano. Jag hade en liten luta en gång 
som jag fick just av Antonio. Mamma och pappa 
tyckte alltid det var roligt när jag spelade på den 
och sjöng visor till. Men jag vet inte var den har bli
vit av . . . Mona tystnade.

Det var inte ofta hon talade om tiden som varit. 
Bara med mormor hade hon haft lust att tala om
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mamma. Men i dag hade orden kommit liksom av sig 
själv.

Gudrun såg Monas litet frånvarande min och tänkte 
det var bäst att rycka upp henne ur minnena från det 
förflutna.

— Nej, flickor, ska ni ha övningen med kläderna 
på i dag, så få ni göra det nu. Sedan får vi lov att 
fara hem.

Flickorna reste sig. Ja, visst. De hade fått lov att 
simma ut med klänningar på i dag och försöka klä av 
sig dem i vattnet. De skyndade sig att dra på klän
ningarna som de haft med på cyklarna.

Så simmade de ut. Gudrun simmade makligt efter 
för att hålla ett öga på dem. Hej, där slet och rev 
de redan i kläderna. Ärmarna satt som klistrade vid 
huden på dem.

Karin hade redan sin klänning halvvägs av och såg 
triumferande på Mona. Monas klänning var av tjockare 
tyg, som blev alldeles styvt då det var vått, tyckte 
hon. Dessutom var klänningen trång över bröstet, det 
märktes nu. Den gick absolut inte att få över huvudet.

— Nu kappas vi, skrek Karin och började simma 
in emot land, medan hon höll sin klänning, som lyck
ligt och väl kommit av, i handen.

— Är du snart färdig, Mona? ropade moster Gud
run en bit därifrån.

Mona kunde inte svara. Klänningen satt alldeles fast 
över hennes huvud, hon såg ingenting. Tyget smetade 
tätt över hennes ögon. Hon tog i av alla krafter och 
drog och slet i tyget. Det gick ej.
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Hon nästan grät nu, hon fick vatten i munnen och 
såg fortfarande ingenting. Mona bara drog och drog. 
Till slut blev hon så trött att hon inte orkade längre. 
Skrika på hjälp kunde hon inte, för tyget hade fast
nat tätt över munnen.

— Mamma, mamma, hjälp, halvgrät hon.
I detsamma tog moster Gudruns armar ett stadigt 

tag om henne, drog henne mot land och slet raskt 
klänningen av henne. Det krasade i tyget..

Moster Gudrun var rädd, Mona var alldeles blå om 
läpparna och grät tyst.

— Nå, lilla Mona, hur känner du dig? Så där ja, 
nu är det bra igen, moster Gudrun klappade henne på 
skuldrorna och svepte badkappan om henne. Var inte 
rädd längre Mona, jag var ju ute hos dig. Och var 
inte ledsen för att du inte klarade provet. Din klän
ning var alldeles för trång. Det var dumt av mig att 
inte se till det. Ser du, Karins klänning är mycket 
vidare och lättare att få av.

Mona kände sig bättre och betydligt tröstad. Nu 
var hon inte så trött längre. Men hon hade varit rädd 
ett tag därute i vattnet.

Så skulle de fara hem igen. Badkappor och våta 
klänningar packades på cyklarna och de foro iväg.

Mona hade trott att mormor skulle komma ut till 
badsjön med bussen som gick därförbi i dag. Det bru
kade hon ibland göra och då blevo badstunderna ännu 
roligare. Mormor brukade vara så glad och berätta 
så mycket lustigt. Tänk vad denna sommar var olik 
den förra!
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Då hade Mona och farbror Ernst och tant Nanny 
bott tre veckor på ett pensionat i Stockholms skär
gård. Det var kallt den sommaren och Mona tyckte 
bara hon mindes hur främmande och nytt allting varit.

Nu trampade de emellertid iväg. Det var dammigt 
och snart skulle de vara lika varma igen som före 
badet !

Där kom bussen från stan. Men så sent kunde väl 
mormor ej komma? Mona vände på huvudet för att 
se in i bussen och vinglade till. Den lösa sanden på 
kanten gav efter och innan hon visste ordet av låg 
hon i diket.

— Mona, hur är det nu fatt? Moster Gudrun var 
ängslig, därför lät hennes röst helt skarp.

Ja, Mona hade ju fått en del skrapor, och cykeln 
hade fått sig en knäck.

— Vad kom det åt dig, Mona, här var väl inte 
smalt? Moster lät ännu mer förargad nu när hon såg 
att flickan ej skadat sig.

Jag tittade in i bussen och vände mig om, sen 
vet jag inte mer, jag halkade väl, mumlade Mona.

— Jag har ju sagt dig att du skall se rakt fram då 
du kör. Se nu så cykeln ser ut.

Styret var litet snett och en tramp vriden.
— Kan du åka på den, tror du?
— Nej, kedjan är av, det går nog inte.
— Hur ska vi nu göra, ska vi behöva g å till stan ?
— Kan inte Mona åka på min cykel därbak och 

Fröken hålla Monas cykel med ena handen. — Det var 
Karins förslag.
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Ja, de försökte. Men det var inte lätt och det gick 
inte fort. Nära stan stannade de och moster Gudrun 
kommenderade flickorna att gå och leda var sin cykel 
den återstående vägen.

— Vi får gå till en verkstad på hemvägen, sade 
moster.

Mona kände sig trött och modstulen. Det sved i ena 
knäet som hon skrapat duktigt. Och båda armarna 
hade långa rispor. Så var det cykeln. Den gick väl 
att laga, men mormor och Elsa skulle väl tycka att 
hon slarvat förstås. Mona visste minsann, tänkte hon, 
hur det skulle låta: Man skall vara rädd om det man 
lånat!

Inte blev väl cykeln klar till i morgon heller. Hur 
skulle hon då komma till badet? Och i morgon som 
det var hennes födelsedag! Men det visste de väl inte 
om. Det skulle kanske bli ledsamt allting nu bara för 
att hon haft sönder cykeln!

I verkstaden ville de inte lova att cykeln skulle bli 
färdig förrän om en vecka. Missmodigt lunkade Mona 
efter moster Gudrun hem.

Mormor satt i trädgården i bersån. Mona stängde 
grinden efter sig och gick efter moster dit. Moster 
Gudrun slängde sig trött i en stol.

— Ja, nu har vi haft en besvärlig dag! Mona har 
kört i diket med Elsas cykel och det var rena slarvet. 
Men vi har lämnat den till en verkstad nu, och den blir 
ju bra igen. Det blir väl en rätt dyr historia.

Mormor såg på Monas lilla trumpna ansikte och tra
siga och smutsiga knän.
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— Har du slagit dig, Mona?
— Bara litet.
— Vi ska väl tvätta av det. Kom, jag skall gå med 

dig. Mormor gick före in.
— Vila dig nu, Gudrun, sade hon, jag skall ta hand 

om tösen.
Inne i badrummet fick Mona sina knän omsedda.
— Hur gick det till? sade hon.
— Vi mötte bussen och jag vände mig om för att 

titta och så for jag på huvudet.
— Hur gick det med cykeln?
— Dom sa att den skulle bli alldeles bra igen. Det 

var styret och tramporna som blivit sneda.
— Jag skall ringa till verkstaden och sen ska vi 

tala med Elsa. Var nu inte så ledsen, det var ju en 
olyckshändelse. Det skall nog bli bra med cykeln skall 
du få se.

Fru Sörensson kysste Mona på kinden och gick ut 
till telefonen.

— Vilken verkstad var det?
Mona gav besked. Mormor ringde och det lät som 

om hon varit nöjd med det besked hon fick.
— Ja, då går vi ut till Elsa.
I köket satt Malin och rensade vinbär. Elsa stod och 

strök.
— Elsa, Mona har kört omkull med Elsas cykel. Jag 

är ledsen att det hänt. Men nu har Villes verkstad 
hand om den och de skall göra den fin igen. Elsa kan 
själv gå in dit en eftermiddag och se till att Elsa blir
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nöjd. De sätter på nytt styre och nya trampor. De 
gamla hade blivit vridna på sned.

Mona bara gapade. Nytt styre och nya trampor! Du 
milde, vad skulle det komma att kosta? Och mormor 
lät helt nöjd!

— Tack, snälla frun, det blir nog bra, sade Elsa. 
Har inte Mona slagit sig då?

— Nej, inte så farligt, gudskelov, sade mormor och 
såg på Mona.

— Men du behöver bestämt lägga dig och vila litet. 
Kom så skall du få ligga på min soffa till middagen.

Mormor, o, vad mormor var snäll. Mona slog ar
marna om mormor som satt sig hos henne. — Är inte 
mormor ond på mig för att jag hade sönder cykeln?

— Nej, hur skulle jag kunna vara det. Jag har ju 
själv lånat den åt dig och får ta ansvaret. Annat hade 
varit om du lånat den utan att jag visste om det. Ser 
du, andras saker är sådant ansvar att ha hand om. 
Men nu skall du vila dig. Mormor strök henne ömt över 
kinden. Och så blev Mona ensam och hon somnade näs
tan genast.

Ute i bersån satt Gudrun kvar då fru Sörensson kom 
ut. — Har hon talat om att hon höll på att drunkna, 
sade hon.

— Vad är det du säger?
Gudrun berättade hela händelseförloppet vid bad

sjön.
— Vet du mamma, jag var faktiskt rädd när jag 

fick henne i land. Hon var alldeles slut.
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— Hon var så trött och bara grät. Och hon som 
aldrig brukar gråta.

— Men kära barn, att du inte talade om det förut. 
Det var då väl att jag inte bannade henne för cykelns 
skull. Hon var väl alldeles yr i huvudet stackarn. Vad 
skulle vi ha tagit oss till om det hänt henne något? 
Jag vill inte vara utan det barnet, Gudrun. Bergs få 
henne aldrig igen, det säger jag då. Det är dock vi som 
äro hennes släktingar. Mona är Birgits efterlämnade 
barn, hennes gåva till oss.

— Vad du är fäst vid henne redan, mamma lilla. 
Men minns du att Birgit skrev att hon var en så’n 
odygdspåse. Det har vi inte sett något av än. Här har 
hon mest varit olycksfågel, tycker jag. Rätt som det 
är kanske hon visar den andra sidan också. Hon är 
väl inte riktigt varm i kläderna än. — Gudrun skrat
tade smått.

— Ja, det är som om alla dessa omflyttningar däm
pat henne. Hon är ännu litet för sluten och tyst. Jag 
önskar jag finge se den där odygdspåsen du talar om, 
det vore mera naturligt. Hon skall väl bli mer hemma
stadd så småningom. Morgondagen kommer väl att 
göra en hel del, tänker jag.

— Tänk, att hon inte har sagt något om att det är 
hennes födelsedag i morgon. Det är en viss karaktär i 
henne i alla fall. Och vet du, läsningen har hon skött 
riktigt bra.



Sjätte kapitlet.

Solen sken rakt in i Monas rum. Gardinerna fläk
tade sakta för vinden. Det skramlade utanför dörren ! 
Mona vaknade och satte sig upp i en fart.

In kommo mormor med en knippa rosor i handen och 
moster med ett paket. Sist kom Malin med kaffebric
kan och Elsa med kaffekannan. ”Ja, må hon leva, ja, 
må hon leva” ... sjöngo de och skrattade åt den yr
vakna Mona.

Födelsedagsbarnet satt där så glad i sin säng. Detta 
var en fest ! De hade alltså vetat om hennes dag i dag !

Alla drucko kaffe och smakade på tårtan som det 
stod 12 år på. Mona öppnade sina paket. Där var en 
rolig bok från moster, en liten söt krage från Malin 
och en chokladkaka från Elsa. Dessutom fanns där ett 
brev från farbror Ernst med hela 10 kronor i, och ett 
vykort från Monas gamla sköterska som bodde kvar i 
Rom. Mormor hade inte något paket. Mona var glad 
ändå. Tårtan och uppvaktningen var ju egentligen från 
mormor, tänkte hon, men nog var det litet underligt 
att inte få något särskilt just från mormor!

— I dag har vi skollov, Mona, sade moster. Nu tar 
vi en hel veckas ledighet på en gång. Du har varit så
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duktig med din läsning, att vi kan kosta på oss det. 
Det skall bli riktigt skönt, tycker jag också.

Åh, så härligt allting var! — Då alla gått klädde 
sig Mona raskt för att göra sig i ordning till frukosten.

När hon var färdig satte hon sig vid sitt bord och 
såg på sina fotografier. Tårarna ville komma, men hon 
försökte svälja ner dem. — Älskade mamma och pappa, 
viskade hon... Så torkade hon beslutsamt sina ögon 
och gick ut.

Efter frukost sade mormor: Nu Mona ska vi gå ut 
i bersån. Där står min present, du hittar den nog.

Mona tog trappan i några skutt och sprang med 
Dick skällande i hälarna på sig ut till bersån.

Där stod----ja, där stod det vackraste man kunde 
drömma om: en glatt blålackerad cykel, strömlinje
formad, tip top på alla sätt.

— Mormor! Mona både skrattade och grät av glädje 
och kramade och kysste mormor. — Tack snälla, rara 
mormor.

Mona hoppade upp på sin cykel och åkte runt träd
gården flera varv.

— Får jag fara till Karin och visa den ? ropade hon.
— Ja, far du och så får du bjuda henne och de andra 

flickorna du känner på förmiddagssaft, sade mormor.
— Se sig för nu, så hon inte kör omkull i glädjen, 

muttrade Malin, som också kommit ut.
Mona var alldeles yr av glädje där hon cyklade 

genom stan. Så glad hade hon inte varit på länge, 
länge. Ja, inte sen hon kom till Sverige, det var då 
säkert.
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Karin var hemma och blev lika överraskad som 
Mona.

— Nej du, en sån fin cykel du har fått! Nu kan vi 
åka ut när vi vill. Det var väl livat!

— Vi far först och bjuder flickorna på förmiddags- 
saft, sade Mona. Vilka tycker du jag skall bjuda?

— Bjud dem du känner och så tag Margareta också, 
sade Karin. Hon kom hem i går och hon går i min 
klass. Margareta är den roligaste kamrat som finns, 
käck och livad, och så gör hon som hon vill i skolan.

Mona kände nu genom Karin både Ulla och Birgit, 
Helena och Brita. Ett par av dem läste också för mos
ter Gudrun i sommar.

Flickorna foro runt och inbjödo gästerna, som mer 
än gärna ville komma. Mona cyklade så hem i förväg 
för att tala om hur många de skulle bli.

— Mormor, vi blir fem utom Karin och mig, ropade 
hon redan i hallen. De kommer kl. 12.

— Det är bra, hjälp då Malin duka i bersån. Där kan 
ni vara för er själva, sade mormor. Jag skall gå på ett 
sammanträde, moster har farit till Lövsjön, så ni får 
roa er själva till middagsdags. Ni har väl trevligast 
så tänker jag! Om ni vill kan ni ju fara och bada se
dan. Och så kan du ju visa dem ditt rum. Tänk på 
majorskan bara om ni leker i trädgården så att ni inte 
skriker för mycket.

Majorskan var mormors hyresgäst som bodde i vå
ningen på nedre botten.
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Malin och Mona hade allt i ordning då gästerna kom- 
mo. Mormor var med och tog emot. Saften smakade 
härligt och tårtan försvann snabbt.

Det enda Mona saknade var ljus i tårtan, det hade 
hon varit van att få därhemma. En liten krans av ljus, 
ett för varje år hon fyllde hade först sköterskan, sys
ter Jenny, och sen mamma brukat ordna.

— Har ni aldrig ljus i tårtan, då ni fyller år, frå
gade hon Karin.

— Ljus, nej vad skall du med det till nu på som- 
marn. Det syns ju inte om de brinner.

— Det är inte för att dom ska lysa. Man har dom 
för att man skall se hur många år man fyller, sade 
Mona. Det brukade jag ha förr.

— Hade ni det i Italien? frågade Birgit.
Malin som hörde flickornas prat berättade härom 

för fru Sörensson då hon var uppe för att hämta ny 
saft. — Mona säger att hon brukade ha ljus i sin 
tårta. Det är väl något hon fått av vår Birgit!

— Så synd att jag inte tänkte på det. Det är ett 
utländskt bruk. Nu har hon nog saknat det. Jag skulle 
önskat att hon inte behövt sakna något i dag. Vet 
Malin, jag skall gå förbi konditoriet när jag går hem 
från sammanträdet. De ha säkert ljus. Dem sätter vi 
i tårtan vi skall ha till middagen i stället.

Fru Sörensson gjorde sig i ordning för sin promenad.
När Malin dukat av efter flickorna tog hon Elsa 

med sig ned i tvättstugan, där de hade en del kläder 
att ta hand om och så blev hela våningen tom.
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Flickorna hade spelat badminton en stund, men så 
tyckte de att det blev för varmt.

— Får vi se ditt rum nu Mona, sade Karin.
— Skall vi inte fara och bada, sade Margareta. Vi 

tar cyklarna och far ut.
— Nej, det är så varmt att cykla, vi går in först.
Flickorna skyndade upp för trappan och in i Monas 

rum. Där var svalt och skönt.
— Är det din pappa och mamma? Är det där din 

styvmor? Frågorna haglade över Mona.
— Hör du, var har fröken Sörensson sitt rum? Det 

var Ulla som frågade.
— Fröken Sörensson? Mona fattade inte först vem 

Ulla menade. Jaså moster. Hon bor därinne.
— Får vi se ?
— Nej, det är väl inget att se.
— Du förstår Mona, Ulla svärmar för din moster, 

sade Karin.
— Usch, sånt larv, sade Margareta.
— Du vet inte hur bedårande hon kan vara, suckade 

Ulla tillgjort.
— Hör du Mona, vet du vad vi kallar din moster? 

Du tänker väl vara kamrat fast du bor hos en lära
rinna ?

— Det är så klart, sade Mona.
— Jo, vi kallar henne Isbiten. Det var Margareta 

som fortfarande förde ordet.
— Har ni hört att det skall komma cirkus till stan? 

Det var Birgit som avbröt.

55



— Nej, vad säger du, så livat. Alla ropade om var
andra.

— De slår upp tält utanför stan förstår du, Mona. 
Jag minns förra gången de var här, de hade så fina 
nummer. Minns ni den där karln som cyklade på en 
plätt så här liten, runt, runt. Han satt bakfram och 
under cykeln och över cykeln och ...

— Flickor, sade Margareta, jag har en fin idé! 
Skulle det inte vara skoj och ta upp cyklarna och sno 
runt därinne i vardagsrummet. Det är ju så hejans 
gott om plats runt bordet. Jag är säker på att vi kan 
åka lika fint som den där cirkuskarln. När det är för 
varmt cykla ute, cyklar man inne, förstår ni!

— Du är tokig, sade Karin, inte törs vi det.
— Pytt, sade Margareta, nog tordes jag om vi var 

hemma hos mig. Men Mona törs väl inte som bor hos 
Isbiten.

Mona kände en vild lust att pröva förslaget. Ingen 
var ju hemma! Säkert skulle de kunna smyga sig upp 
med cyklarna och hinna leka en bra stund innan någon 
kom. Tänk vad det skulle vara skoj!

— Nog törs jag, men bara en liten stund förstår 
ni. Och inte alla cyklarna, sade hon.

Mona, Margareta och Birgit störtade ned efter sina 
cyklar. När de kommo upp ivriga och röda av an
strängning var Karin litet betänksam.

— Men Mona, är det värt, sade hon.
— Visst, vi ha låst dörren. Nu skall vi se vem som 

är styvast, vi få tura om att åka.
Mona var alldeles yr av glädje. Så här sprallig hade
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hon inte känt sig på länge, länge. Nu kunde hon inte 
tänka på att vara förståndig. Hon var så där genom
glad som för länge sedan.

— Hör du Karin, lås dörren mellan hallen och köket 
också, ropade hon, så kan inte Malin och Elsa över
raska oss. Vi hinner ner med cyklarna igen om vi hör 
dem.

Nu blev där en kapplöpning runt bordet. Flickorna 
turade om att styra och åka bakpå. De körde som gal
ningar tätt efter varandra, och ringde på klockorna 
då de togo ut svängarna. Snart började de att köra åt 
två håll. Sammanstötningar blevo oundvikliga, men de 
märkte ej hur bordet skrapades eller stolarna fingo sig 
en törn. — Huj, vad det gick!

— Hör ni, vi kan gå in vid cirkus, skrek Margareta.
— Jag är vid cirkus, signorina Monika Italia, ropade 

Mona.
— Släpp ner mig, jag vill inte åka mer, gnällde 

plötsligt Ulla som satt bakpå Margaretas cykel. Mar
gareta tvärstannade, Ulla for i golvet. Pang! Mona 
körde rätt på Margareta i den förskräckelse som gripit 
dem alla. Ty där stod i den öppnade dörren moster 
Gudrun och såg kallt på dem... Just som en isbit, 
hann Mona tänka. Det var inget dumt namn!

—- Jag tycker det ser ut som om det vore på tiden 
att dina gäster toge sina cyklar och gåve sig iväg hem 
till sitt nu, sade moster. Flickorna nego förfärade. De 
kände hur varma och rufsiga de måste se ut och tor
kade förläget svetten ur pannorna. Var och en av syn
dabockarna tog sin cykel, neg tyst för fröken Sörens-
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son och troppade ut genom dörren. De som inga cyklar 
haft med uppe gingo lyckligt tomhänta förbi den fruk
tade lärarinnan. Ulla neg särskilt djupt och såg med 
tårade ögon på föremålet för sitt svärmeri, men denna 
tog ingen notis om henne. Endast Margareta vågade 
säga ett: ”Tack för i dag, Mona, hej”.

Därnere i förstugan mötte flickorna Malin och Elsa 
intet ont anande på väg upp.

— Oh, je, dörren är låst mellan köket och hallen, 
den hinner inte Mona låsa upp, viskade Karin.

— Ja, nu får hon lära känna din älskade Isbit, 
du Ulla, sade Margareta. Men Mona är bussig, tilläde 
hon och däri instämde de alla. — Men oh, där kommer 
fru Sörensson också hem. Kom så snor vi in på tvär
gatan därborta!

Flickorna räddade sig undan mötet, men då de lyck
ligt och väl voro om hörnet, hejdade Margareta kam
raterna.

— Hör nu, vi kan inte lämna Mona alldeles i sticket. 
Vi måste fara tillbaka och be hennes mormor om 
ursäkt.

— Det var egentligen du som hittade på det. Jag 
ville då aldrig göra det, sade Ulla.

— Var inte orolig för mig du, sade Margareta för
aktligt. Kom nu så ger vi oss iväg tillbaka.

Moster Gudrun och Mona hade blivit ensamma.
— Nå, Mona vad menar du med det här upptåget? 

Skäms du inte! Ni ha ju burit er åt som de värsta 
vildar, kom hit!



Mona gick fram till moster. En ordentlig örfil smäll
de på hennes kind.

— Moster, moster får inte slå mig, det tål jag inte. 
Alldeles röd och med trotsigt flammande ögon stod 
Mona där.

— Jo, min vän, det får du allt tåla om du förtjänar 
det. Och jag hoppas att inte mamma skall lägga fing
rarna emellan när hon får se hur här ser ut. Titta här! 
Anklagande pekar moster Gudrun på bordet de farit 
runt. Se så skråmiga möblerna är. Se på golvet!

— Vad är det som står på? I dörren stod mormor 
och såg in.

Det var en syn hon såg! Stolarna voro körda mot 
väggarna, bordduken låg som en trasa på golvet. 
Monas blå cykel stod med sin borgmästarpinne ner
fälld mitt emellan soffan och bordet. På golvets eljest 
så blanka yta gingo vinglande spår runt, runt bordet. 
Det var som en jätteorm dragit fram där.

Framför Gudrun stod så slutligen Mona, svettig och 
trotsig med håret på ända och den ena kinden flam
mande röd.

Nu bultade det på dörren från köket. Gudrun öpp
nade den.

— Här var låst mellan köket och hallen, sade Malin 
förargat.

Och så har det varit bud från majorskan som häl
sar och frågar vad som står på. Det har varit ett sånt 
liv. Hon undrade om det hänt något och om hon kunde 
hjälpa till på något sätt.

— Hälsa majorskan att inget har hänt. Nu skall här
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bli tyst, sade mormor. Och bed Elsa komma in om en 
stund och hjälpa till. Mona bär först av allt ner sin 
cykel i trädgårdsboden och kommer sen in till mig i 
mitt rum. Jag vill tala med Mona ensam.

Malin och Mona gingo för att lyda order.
— Snälla Gudrun, vad är det här för spektakel? 

sade fru Sörensson.
Gudrun berättade hur hon överraskat flickorna och 

tilläde :
— Ja, mamma, du blev bönhörd över hövan när du 

härom dan önskade att Mona skulle visa att hon kunde 
vara okynnig. Hon tycks ha blivit tillräckligt varm i 
kläderna nu för att bereda dig åtskilligt med bekym
mer. Men nu måste du ta itu med henne!

— Ja, jag hörde vad du sade till henne. Jag skall 
tala med henne. Det är bara synd att det skall vara 
hennes födelsedag i dag. Men Gudrun, en sak som du 
får minnas. D u får inte ge henne örfilar. Det får du 
komma ihåg.

Fru Sörensson gick in i sitt rum. Hon orkade ej se 
på all oredan för ögonblicket.

Nere i trädgårdsboden stod Mona. Hon önskade att 
hon kunnat rymma sin väg. Mosters örfil brände het 
på kinden. Men vart skulle hon rymma ? Hon f i c k för 
övrigt inte vara feg. Nu måste hon helt enkelt genast 
gå upp till mormor.

Hon låste boddörren och gick sakta upp. I vardags
rummet hade Malin och Elsa börjat städa. Moster stod 
i dörren och såg kallt på henne.

— Skynda dig nu, sade hon, mamma väntar.
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Mona knackade försiktigt på dörren till mormors 
rum och steg in. Mormor såg så strängt på henne att 
hon fick hjärtat i halsgropen.

— Kom nu hit och berätta precis vad som har hänt 
och hur du har kunnat hitta på det här, sade mormor.

Mona försökte tala om hur de kommit att tala om 
cirkus och så fått idén att åka inomhus. Hur de åkt 
med tre cyklar o. s. v. Att det egentligen var Marga
retas påhitt nämnde hon däremot ej.

Det blev en knaggligt berättad historia, men den gav 
ändå ett begrepp om hur allt gått till.

— Hur kunde du vara så oförståndig, Mona? För
står du inte att du också måste vara litet rädd om vårt 
hem. Inte får man förstöra möbler på det sättet. Du 
måste tänka dig för, Mona. Mormor teg ett ögonblick 
och såg på det allvarliga lilla ansiktet framför sig. Nu 
låser vi in din cykel på ett par dagar. Det är din födel
sedag i dag och därför skall du slippa med detta. 
Örfilen du fick av moster får du glömma och tänka på 
hur ledsen du gjorde henne då du gick så illa åt möb
lerna. Ser du, Gudrun är så rädd om alla våra gamla 
vackra saker och det skall du också vara, nu när det 
är ditt hem. Då har du också ansvar, liten. Visst för
står du att det här var orätt, Mona ? Annars hade du 
inte låst om er. Du glömde att vi hade nycklar. Men 
nu skall du själv få städa därinne och det skall de 
andra flickorna hjälpa till med. Du får ringa efter de 
värsta bråkmakarna. Vill du lova mig att tänka dig för 
en annan gång?

— Mormor, snälla mormor förlåt mig. Jag tänkte
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inte på att det var så styggt. Det lät så roligt när vi 
hittade på det. Förlåt mig. Monas ögon voro fyllda av 
tårar.

Mormor strök hennes hår.
— Såja, nu går vi ut.
I vardagsrummet hade Malin och Elsa flyttat alla 

stolar rätt. Moster stod och synade bordets skrapade 
kant. I hallen hördes steg och viskningar. Det var 
flickorna som litet förlägna stodo i dörren. De nego 
för fru Sörensson och så sade Margareta:

— Vi kom tillbaka, för vi skulle be om förlåtelse för 
att vi ställt till sån oreda. Det var förresten jag som 
hittade på att vi skulle ta in cyklarna.

Margareta tystnade. Alla flickorna voro röda om 
kinderna och generade då de tittade på Monas mormor 
och på ”fröken”.

— Det var bra ni kom, sade mormor, jag tänkte just 
låta Mona ringa efter er. Nu skall ni få bona golvet. 
— Malin, var snäll och ge dem trasor och visa dem 
hur de skall göra.

Ja, flickorna fingo trasor och bonvax. Snart lågo de 
alla på knä och gnodde med brinnande iver. De många 
och långa spåren började försvinna.

— Så bussigt att ni kom, viskade Mona till Mar
gareta.

— Det var så klart att vi skulle, svarade denna. Hur 
har du haft det?

— Moster var hemskt ond förstås. Mormor var led
sen på mig också. Jag får inte ha min cykel på ett 
par dar.
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När fru Sörensson ibland tittade in i vardagsrum
met kunde hon knappt låta bli att småle. Så blankt 
hade golvet visst aldrig varit förr.

Då arbetet äntligen var klart visade moster hur de 
skulle ställa stolarna tillrätta. Hennes kalla min 
skrämde flickorna till tystnad.

Mormor kom in då de voro färdiga.
— Ja, då gör ni aldrig om det här. Det var ett dumt 

påhitt flickor. Adjö med er nu, det var bra ni kom till
baka. Det gör att ni får komma igen i eftermiddag 
om Mona vill leka ute.

Mona följde kamraterna ner.
— Du och Karin kan ju komma, sade hon till Mar

gareta, vi kan vara i trädgården. För cykel har jag 
ju ingen.

— Du, Mona! Du kan få låna en gammal hoj av 
oss ett par dar. Så att vi kan åka och bada, sade Mar
gareta.

— Nej, det förstår du väl att jag inte kan. Det 
vill jag inte. Jag måste vara utan nu, då mormor 
sagt det, sade Mona. Adjö med er.

— Hej, hej.
Mona gick upp. I vardagsrummet stodo mormor och 

moster.
— Vi får ta hit snickaren i morgon och låta honom 

bona bort de här reporna på möblerna, hörde Mona 
mormor säga. Det skall nog gå bra, Gudrun lilla.

Mona gick in i sitt rum. Snart ropade dock Malin att 
maten väntade. Mona tvättade sitt ansikte och sina 
händer och gick helt rödögd in i matrummet. Mitt på
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bordet stod en tårta. Det var efterrätten. Runt tårtan 
lyste tolv ljus, det var de ljus fru Sörensson skaffat 
för att överraska Mona. Så vackert de lyste! Mona 
svalde de tårar som ville komma. Mormor småpratade 
som om ingenting hänt och även moster tinade upp.

Efter middagen gick Mona efter mormor då denna 
gick in i sitt rum.

— Mormor.
— Ja, liten.
— Förlåt mig mormor, och tack snälla, snälla mor

mor för allt jag har fått i dag. Mona grät helt öppet 
nu och mormor drog henne intill sig och kysste henne 
ömt.
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Sjunde kapitlet.

Monas cykel kom inte fram igen förrän efter tre 
långa väntans dagar. Det var en glad tös som då åter 
åkte omkring på den.

Snickarn hade lyckats polera de skrapade möblerna 
blanka som förut. Läsningen hade vilat men återupp
togs igen.

Veckan före tentamen fick Mona åter vila, och sedan 
kom den spännande dagen då prövningen skulle gå av 
stapeln.

För moster Gudrun tenterade hon i matematik. Två 
andra lärarinnor förhörde henne i svenska och historia.

När Mona kom hem från tentamen var hon nervös. 
Inte förrän dagen därpå skulle hon få veta hur det 
gått.

Moster Gudrun sade ingenting, men Mona tyckte att 
hon såg belåten ut.

Efter middagen gick Mona ut i trädgården. Hon hade 
ingen ro. Inte hade hon lust att cykla ut med kamra
terna. Hon kände sig så missmodig. Mormor kom ut 
och satte sig i bersån med sitt arbete. Mona gick till 
henne.

— Mormor, jag är så rädd.
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— Varför är du rädd?
— Tänk om jag inte har klarat mig!
— Ja, då får du gå i en lägre klass, det är inte 

värre med det. Men visst har du klarat dig, lilla barn. 
Tror du inte det själv? Kände du dig osäker?

— Nej inte precis. Jag kunde ju svara på frågorna. 
Men jag vet ju inte hur skrivningarna blev. Blir mor
mor ond på mig om jag har kört?

— Nej, inte blir jag ond. Du har ju läst så duktigt 
och gjort ditt bästa. Var inte rädd, säkert har det gått 
bra. Moster ser så belåten ut tycker jag, så i hennes 
ämne har du nog varit duktig.

— Moster har varit vådligt snäll som har läst med 
mig.

— Ja, det gläder mig att du förstår det. Det har 
varit många varma dagar för henne också som hon fått 
offra för läsningen. Men hon vill så gärna att du skall 
bli duktig i skolan, förstår du.

— Måtte det ha gått bra så att hon slipper skäm
mas för mig nu. Mormor!

— Ja.
— Mormor är den raraste mormor i världen! Mona 

kramade om mormor riktigt hårt och kände sig helt 
tröstad och lugn trots ovissheten.

Dagen därpå cyklade Mona till skolan och läste på 
anslagstavlan namnen på de flickor som antagits efter 
tentamen.

Med vilken fart hon cyklade hem. Trappan sprang 
hon i ett huj.
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— Mormor, mormor! Moster! Jag klarade mig! 
Mona ropade med sina lungors fulla kraft.

— Det var då roligt, kära barn. Det trodde jag 
säkert, sade mormor.

Mona kastade sig om halsen på mormor.
— Nu skall det bli roligt att gå i skola i Sverige, 

sade hon.
— Du mamma, kan vi inte fira dagen med att gå på 

cirkus. De har premiär i kväll, sade moster. Du kan 
väl också gå med?

— Ja, gärna, sade mormor.
Mona blev så glad att hon kände en plötslig lust att 

krama moster också!
— Tack, snälla moster för att moster har läst med 

mig i sommar, sade hon och lade helt hastigt armen om 
moster Gudruns nacke och rörde helt lätt med sina 
läppar vid mosters kind.

Moster Gudrun såg helt belåten ut.
På kvällen gingo alla på cirkus. Både mormor, mos

ter, Mona, Malin och Elsa. Mormor hade bjudit dem 
alla.

Ett stort tält var uppslaget på ett gärde utanför 
staden. Där rådde en väldig trängsel vid ingången men 
till slut sutto alla på sina platser. Mona såg många 
av sina flickvänner här och var på bänkarna. Hela stan 
hade visst infunnit sig, och mycket folk var där från 
landsbygden omkring.

Programmet innehöll de vanliga cirkusnumren. Där 
fanns hästar som kunde ta valssteg i takt med musi
ken. Det fanns hundar som hoppade genom brinnande
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hjul. Vackrast av allt var ändå trapetskonstnärinnan 
som flög lätt som en fågel melan sina gungor däruppe 
i kupolen.

Så kom det sista numret före pausen. Det var en hel 
familj som gjorde otroligt viga hopp och balanserings- 
konster.

— Mormor, viskade Mona, de där se ut som ita
lienare.

— Ja, det kan mycket väl hända. Det står den be
römda stjärnfamiljen Tolonna i programmet. Det låter 
italienskt.

Mona följde numret med spänt intresse. Där var en 
liten pojke i familjen som hade det vackraste svarta, 
lockiga hår. Han log skälmskt mot publiken då han 
kom flygande efter sina kullerbyttor genom luften.

Mona applåderade allt vad hon orkade.
Under pausen gingo de alla utom mormor och Malin 

ut i ryttargången för att se på hästarna. Mona drog 
sig efter de andra. Hon hade upptäckt den lille akro
batpojken borta i ett hörn.

— Var är Mona? Moster Gudrun såg sig om då 
pausen närmade sig sitt slut.

Hos hästarna längst bort i ett hörn såg hon flera 
av sina elever skymta. Hon gick dit. Där stodo 
flickorna i en beundrande ring och hörde på hur Mona 
och cirkuspojken pladdrade hastigt och glatt tillsam
mans.

Men vad var det de talade ? Gudrun förstod inte ett 
ord, fastän hon gissade att det var italienska. Hon blev

68



så häpen att även hon stod och hörde på en stund. 
Men så ringde klockan.

— Mona, nu börjar det, vi måste gå in, sade hon.
Mona såg upp. Hon väcktes som ur en orolig dröm.
— Jag vill hellre vara här och prata med Giovanni, 

sade hon.
— Prat, han måste också passa på, förstår du väl, 

kom nu!
Mona såg litet ovilligt på moster, men så sade hon 

hastigt något till Giovanni. De nickade och log mot 
varandra. Pojkens vita tänder lyste och han ropade 
några ord medan han sprang därifrån.

Under kamraternas beundrande blickar gick så Mona 
tillbaka till sin plats.

— Mormor! Mona berättade ivrigt och viskande att 
hon träffat en pojke därute som hade varit i Rom. Just 
den söta lilla akrobatpojken.

Programmet fortsatte med clowner i ett musikaliskt 
skämtnummer och så var pojken glömd! Trodde de 
andra! Men Mona visste bättre.

Nästa dag när Karin kom för att hämta Mona till 
en cykeltur var Mona redan utflugen.

— Hon är väl hos Margareta, ni har väl farit om 
varandra, sade fru Sörensson, som öppnat för Karin.

Mona kom inte hem förrän till middagen.
— Mona, jag tror du luktar stall sen i går, sade 

moster Gudrun. Mona rodnade helt lätt.
På eftermiddagen försvann Mona åter med sin cykel.
— Är inte Mona hemkommen? sade fru Sörensson 

då de övriga samlades vid kvällsbordet. Var kan flic-
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kan ha blivit av, hon brukar ju alltid passa tiden. I 
kväll borde hon i säng i tid, nu när skolan börjar i 
morgon.

— Ja, det skall bli roligt se hur hon klarar sig i 
skolan, sade Gudrun. Jag tror hon har mycket lätt för 
sig. Jag har glömt tala om för dig att i går kom jag 
på henne då hon talade med den där italienska cirkus
pojken. Det lät som om hon talat det språket flytande. 
Aldrig har hon berättat att hon kunde det. Jag förstår 
inte att hon inte glömt det efter så här lång tid. Hon 
talar vådligt litet om hur hon har haft det förr eller 
vad hon kunnat. Det var en händelse den där gången 
då jag kom underfund med att hon har spelat luta 
också.

— Ja, hon är ännu för tyst och sluten om sitt. Men 
det har blivit bra mycket bättre.

Kvällsmaten åts kl. 8. Ingen Mona hördes av, varken 
då eller senare. Klockan blev både 9 och 10.

Mormor blev orolig. Moster fick ringa till både Karin 
och Margaretas hem. Karin var hemma, men hade ej 
sett Mona på hela dagen. Margareta var också ute, 
ingen visste var.

Var kunde flickorna hålla hus? Badkläderna voro 
hemma ,så de hade inte farit och badat.

Moster Gudrun tog sig en promenad runt stan för att 
söka efter dem. Inga flickor syntes till någonstans.

Det började bli mörkt.
— Vi ringer till polisen. Välsignade ungar, sade 

Gudrun.
— Det kan väl inte gärna ha hänt dem något, de



äro ju två i sällskap. De ha nog funnit på någon odygd 
sade mormor. Vi väntar en kvart till, men sen får vi 
väl ringa upp poliskontoret. Klockan var nu över 11. 
Gudrun gick ner än en gång till grinden för att se 
efter Mona ...

På cirkus höll de just vid tiotiden på att avsluta sin 
andra och sista föreställning i Västerköping. På en av 
de första bänkarna sutto Mona och Margareta. Hela 
dagen utom då hon sprang hem för att äta middag 
hade Mona varit på cirkus. Hon skulle ha stannat 
över middagstiden också om hon hade vågat.

Giovanni var flickornas värd. På förmiddagen hade 
de fått se på repetitionerna och leka i stallet. Sen blevo 
de bjudna att se sista föreställningen.

Det var så underbart tjusigt att leva en dag på 
cirkus, tyckte flickorna. Inne i den vagn där Giovanni 
och hans familj bodde hade de druckit kaffe. Alla pra
tade i munnen på varandra utom Margareta som fick 
nöja sig med teckenspråket.

Hon fick följa med på allt som Monas vän. Mona 
själv väckte ju italienarnas förtjusning när hon så 
glatt och ivrigt pratade med dem om deras hemland, 
som hon också tycktes älska, och på deras eget språk.

Det var som ett riktigt litet hem därinne i vagnen. 
Utefter väggarna fanns sovbritsar över varandra och 
omkring de små fönstren de sötaste små gardiner. På 
en liten spis lagades maten, och stor var munterheten 
när Giovannis mor bjöd på riktig italiensk spaghetti. 
Mona åt som de andra på italienskt vis, virade skick
ligt de långa makaronerna kring gaffeln som hon höll
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mot en sked. Stoppade så in hela knytet i munnen. 
Åt Margareta skrattade de alla, där hon satt med den 
långa maskliknande spagettin ända nere på hakan för 
att sen med en mycket hörbar sugning hastigt låta den 
försvinna i munnen.

Efter föreställningen kunde Mona helt enkelt inte 
skiljas från allt detta roliga. Flickorna stannade kvar 
och hjälpte till var de kunde som handräckning.

— Ni kan åka med och hoppa av när ni vill, sade 
Giovanni, när bilarna voro färdiglastade.

Flickorna klättrade upp och satt tillsammans med 
Giovanni hos chauffören. Bilarna körde igenom en del 
av staden och togo så landsvägen norrut.

— Här måste vi av. Flickorna klättrade ner. Mona 
tog avsked och alla vinkade åt barnen då de körde 
förbi.

— Du milde, vad tror du klockan är? Margareta 
som brukade låta så morsk eljest, darrade på rösten.

— Vet inte, vi gnor nu. Det är bäst ta genaste 
vägen.

Flickorna skildes vid stadsgränsen och sprungo åt 
var sitt håll kortaste vägen hem.

Det var nu alldeles mörkt. Mona sprang allt vad 
orkade. Vid grinden stod någon! Det var moster och 
Malin.

— Var har Mona varit ? Skynda sig upp med det
samma! Hon blir olycklig för frun.

— Jaså, du kommer nu verkligen. Jag har sökt i 
hela stan efter dig. Du bär dig åt så det är stor skam. 
Att skrämma mamma så. Var har du varit?
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Mona var så andfådd så hon kunde inte svara. Hon 
blev så rädd när till och med Malin lät förargad. Mona 
sprang så fort hon orkade upp för trapporna.

Därinne i vardagsrummet satt mormor.
— Var har du varit Mona? Vad menar du med att 

komma så här sent?
— Jag har varit på cirkus.
— På cirkus? Hela dagen? Och så här sent? Hade 

du pengar till biljett?
Mona stod och försökte hämta andan, medan mor

mor ställde alla frågorna.
— Giovanni bjöd mig. Jag fick vara i deras vagn 

också. Vi fick se på då de övade och vara med om hela 
föreställningen sen.

— Vilka vi?
— Margareta och jag. Hon fick följa med för att 

hon var min bästa vän. Jag blev bekant med Giovanni 
på första föreställningen. Hans mamma och allihop 
var så snälla.

— Men föreställningen var väl slut klockan tio?
— Vi stannade och hjälpte till och sen fick vi åka 

med. Det var så svårt säga adjö.
— Men det var inte svårt att göra oss så oroliga 

härhemma ? inföll moster Gudrun som kommit upp och 
åhört det mesta av vad Mona stammat fram till svar 
på mormors frågor.

— Så här får du inte göra utan att be om lov, sade 
mormor. Nu stänger vi och går och lägger oss. Mona 
går in till sig och gör sig i ordning. Jag kommer in
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om en stund och då skall du vara klar. Vi skall tala 
om det här ensamma.

— Tur att inte skolan har börjat. Enligt skollagen 
får man inte vara ute efter nio utan målsman. Du och 
Margareta tänker visst bli alldeles omöjliga, sade mos
ter Gudrun förargad. Godnatt, mamma, därmed gick 
hon in till sig.

Mona gick in i sitt rum och klädde hastigt av sig. 
Tvätta sig orkade hon knappast, hon var så trött. Has
tigt kröp hon i säng. Ännu hördes inga steg! Vad 
skulle mormor säga måntro? Var hon mycket ond? 
Hon hade låtit så sträng i rösten. Skulle Mona kunna 
förklara för mormor varför hon ovillkorligen ville 
träffa Giovanni? Nej, det skulle nog inte mormor för
stå. Hon skulle nog bara tycka att Mona varit olydig. 
Varför kom hon inte? Mona satt i sängen och bet sig 
i läpparna.

När fru Sörensson kom in i Monas rum möttes hon 
av två klara ögon som såg både frågande och en liten 
smula trotsigt på henne.

— Mona, hur kom det sig att du gjorde så här? Var
för frågade du inte om lov och bad att få gå dit om 
du längtade så efter cirkus?

— Jag trodde inte jag skulle f å gå kanske, och då 
tänkte jag att det var bättre att inte fråga. Jag 
måste gå dit, mormor! Det kom något så beslutsamt 
i rösten. Jag måste gå, mormor.

— Måste du gå, även om du inte fick?
— Ja.
— Nej, Mona, du får aldrig gå utan lov. Och du
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måste passa alla tider. Jag kommer aldrig att till
låta dig att göra så här mer. Det är något som du skall 
lära dig nu och aldrig glömma. Hur kan du förövrigt 
säga att du måste gå. Man får inte alltid det man vill, 
Mona, och det får man lära sig vara utan. Och du får 
aldrig mer under några omständigheter göra som i dag. 
Har du förstått? Mormor lät så allvarlig och sträng.

— Mormor, förlåt mig bara denna gången. Det blir 
nog ingen mer gång jag får träffa någon därhemifrån. 
Monas röst darrade då hon sakta sade detta.

— Hemifrån?
— Ja, det var så roligt höra dem tala. Vi pratade 

italienska hela tiden. Giovanni var född i Rom, han var 
där förra året. Och hans mamma och allihop var så 
snälla. De visste precis var vi bodde. Och jag bad att 
de skulle hälsa till Antonio när de far dit igen. Åh, 
mormor förlåt mig, snälla mormor, jag måste få tala 
med dem. Jag visste att jag var stygg men jag läng
tade s å. Om jag hade frågat och mormor hade sagt 
nej hade jag ju inte torts gå och så tänkte jag...

— Jaså, det var därför du måste. Kära barn, var
för kom du inte till mig och talade om det här, då hade 
du ju f å 11 gå. Vi hade följt dig bara så det inte blivit 
så sent. Du kunde fått ta hit pojken om du velat. Så 
oförståndig du var, Mona.

— Hade jag fått gå? Mona lät häpen. Men stort 
folk var då så underliga, tänkte hon. Hon mindes en 
gång i Stockholm då hon pratat med en gubbe som 
sålt ballonger och som också var italienare. Då hade
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tant Nanny grälat på henne och dragit iväg med henne 
för att fort få henne därifrån.

— Nu skall du sova min flicka. Mormor stoppade 
om henne. Jag förlåter dig liten. Men kom ihåg, aldrig 
mer utan lov ! Och det är allvar Mona. Men nu förstår 
jag dig.

Snart sov hela huset och all uppståndelse var .glömd.
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Åttonde kapitlet.

Skolan hade börjat. Mona klarade sig rätt bra i alla 
ämnen. Matematik som hon hade för moster Gudrun 
gick t. o. m. riktigt bra och likaså tyska.

Teckning var Monas allra bästa ämne. Där var hon 
duktigast i klassen. Fröken Holt, teckningslärarinnan, 
fick snart Mona till favorit, och lät henne rita en del 
teckningar färdiga hemma. Modeller och planscher att 
rita av fick hon låna i skolan. Allt detta var roligt 
och de timmar Mona tillbragte i teckningssalen var 
hon så ordentlig och stillsam att man knappt kunde 
känna igen henne.

Eljest hade nog Mona och Margareta en hel del skoj 
för sig. Och Mona, som ej liksom kamraterna sedan 
flera år var van vid alla ordningsregler i en skola, hade 
redan ganska många uppskrivningar för oordning och 
slarv.

Biologi var ett ämne som Mona inte tyckte var roligt. 
Fröken Rolén som undervisade i det ämnet var ej hel
ler trevlig, tyckte flickorna. Hon var sträng och all
varlig. Ingen tordes skämta under hennes lektioner. I 
synnerhet Mona hade en känsla av att hon inte kunde 
vara fröken Rolén till lags.
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Detta förhållande hade börjat redan under första 
delen av terminen då flickorna skulle förhöra de växter 
de tagit under sommarlovet. Mona hade tagit en hel 
del växter och klistrat upp dem ganska ordentligt, det 
hade minsann moster Gudrun sett till. Förhöret av 
växterna var frivilligt, men moster ville inte höra talas 
om att inte Mona skulle förhöra sina och på så sätt 
få ett bättre betyg.

Den dagen då förhöret skedde var fröken Rolén inte 
på humör. Lektionen började med att flickorna kalla
des fram för att se på en del bilder. Medan de stodo 
samlade smög Margareta försiktigt runt raden av 
flickor, sysslade med något och ställde sig sedan också 
att se på bilderna.

När fröken Rolén efter en stund sade sitt : Då sätter 
ni er igen på era platser flickor, uppstod villervalla.

Flickorna drogo åt alla håll. De sutto fast vid var
andra! Snart upptäckte de att någon fäst ihop deras 
kjolar med säkerhetsnålar. Fnissande och förargade 
togo flickorna ur nålarna. En del kjolar hade ej tålt 
vid påfrestningen utan fått revor.

— Vem har gjort det här? Fröken Roléns röst var 
skarp.

Ingen svarade. Alla sågo misstänksamt på Mar
gareta, hon var ju se’n gammalt känd som klassens 
upptågsmakare.

— Om ni inte genast säger vem det är får hela klas
sen uppskrivning. Var det du, Mona?

Mona såg häpen ut. Varför skulle hon bli misstänkt?
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— Det var jag, fröken, sade Margareta, och reste 
sig upp.

— Var det du ensam?
— Ja, det var jag ensam, det är klart, Margareta 

lät helt lugn.
— Ja, du får uppskrivning, det vet du, och så an

mäler jag dig för klasslärarinnan. Det här upptåget 
kanske du måste få anmärkning för. Hur kan du bära 
dig åt så? Fröken Rolén skrev i sin bok, ”skräckbok” 
som flickorna kallade den, medan hon talade.

— Nå, nu skall vi förhöra växterna. Vems tur är 
det i dag?

Det var Mona som hade anmält sig. Olustig tog hon 
sitt herbarium och lämnade fram det. ”Dammvippan’ 
var ju på ett så gräsligt humör nu, så det bleve nog 
inte lätt. Men som väl var kunde hon säkert alla nam
nen. Moster hade förhört henne.

Det gick bra till att börja med. Det såg inte ut som 
om fröken Rolén skulle kunna kugga Mona på en enda 
växt.

Men hur var det med klistringen? ”Dammvippan" 
höll upp varje växt hon frågade om namnet på och 
svängde den i luften. Växterna tålde ej skakningen. 
En del lossnade och till slut hängde en alldeles slak 
blott fäst med roten vid papperet.

Fröken Rolén skrattade försmädligt varje gång en 
växt höll på att lossna.

— Hur har du satt fast dina växter, Monika? Vil
ket gränslöst slarv, sade hon. Det hade varit bättre
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att du satt fast dem innan du anmälde dig till förhör. 
De här kan du ju inte få något bra betyg på.

Mona blev alldeles röd om kinderna av förtrytelse. 
Varför var ”Dammvippan” så elak.

— De lossnar för att fröken skakar dem så, sade 
hon.

— Jaså, du skyller på mig. ”Dammvippan" höll upp 
nästa blad.

— Nå, vad heter denna prydligt fastsatta växt ?
Mona svarade inte. Hon var så ond, så ond. Inte ett 

ord skulle hon svara. Det var ju ej så många växter 
kvar nu, men tillräckligt många för att fröken Rolén 
skulle förstå att Mona inte ville svara.

— Ja, det gick ju inte särskilt bra det här, sade hon. 
För att du trotsar och tiger får du uppskrivning och 
jag skall anmäla dig också för er klasslärarinna. Nu 
varnar jag er, Monika och Margareta, ni ha så många 
uppskrivningar så ni äro snart om inte redan mogna 
för en anmärkning...

Detta var den första större sammandrabbningen 
mellan Mona och fröken Rolén. Länge gick Mona och 
Margareta och funderade på hur de skulle kunna 
hämnas.

I dag hade flickorna åter biologi. Förra lektionen 
hade varit teckning. Mona hade med sig en stor på
börjad kolteckning som hon ämnade göra färdig 
hemma. Hon lade sin ritning mycket försiktigt på den 
tomma pulpeten bredvid sin. Ulla var förkyld i dag 
så hennes plats stod tom.

Flickorna sutto nu färdiga för biologilektionen.
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Innan klockan ringde sista gången viskade Margareta 
något till Mona, gick så ut för att strax åter komma 
in och sätta sig. Att hon, då hon passerade katedern 
lade ett papper på denna, lade ingen märke till.

Fröken Rolén kom in, satte sig ner och började lek
tionen. Men så röd fröken Rolén blev, och så tyst för 
ett ögonblick ! Hon satt och såg ner på ett papper, men 
hon sade ingenting. Därefter kom rösten så skarp.

— Ni få lappskrivning flickor!
Ett mummel gick utefter bänkraderna. Skriftligt 

förhör utan föregående varning, det var obehagligt. 
Nu gällde det att kunna läxan!

”Dammvippan” delade ut lappar. Hon skrev frågorna 
på tavlan. Alltså var det ett påhitt hon fått alldeles nu.

Flickorna gjorde miner åt varandra. De voro inte 
alls nöjda. Men Margareta satt så ovanligt snällt och 
skrev med iver på sina svar. Mona såg på henne. Vad 
var det Margareta viskat? ”1 dag skall jag hämnas åt 
oss på ”Dammvippan”. Pass på!”

Vad kunde hon ha hittat på? Mona var nyfiken. Men 
fröken Rolén såg förargad ut så att det var bäst att 
börja skriva med detsamma. Också Mona ägnade sig 
åt sina svar med stor flit.

Det var många frågor som voro svåra. Mona tug
gade på sin penna och såg betänksam ut.

Fröken Rolén gick av och an mellan bänkarna som 
hon brukade då flickorna skrev. Plötsligt stannade hon 
bredvid Monas plats. Hon tittade på teckningen som 
låg på den tomma pulpeten bredvid. Och rätt som det
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var tog hon papperet, vände det upp och ner och pres
sade det därvid ganska kraftigt mot pulpeten.

Mona blev alldeles röd, flög upp från sin plats och 
sade:

— Fröken får inte förstöra min ritning!
Fröken Rolén såg helt kyligt på henne.
— Du skall skriva nu och inte intressera dig för 

något annat.
— Men det är kol, den är inte fixerad än. Den blir 

förstörd. Fröken får inte ...
— Tyst Mona och skriv om du inte vill ha uppskriv

ning.
Fröken Rolén stod kvar vid pulpeten och Mona vå

gade inte ta sin teckning. Men inom henne sjöd det av 
vrede. Hon var ju så kär i sina ritningar. Det här 
skulle blivit en så fin tavla. I flera dagar hade hon 
arbetat på den. Tänk om den nu var tillsuddad. 
”Dammvippan” hade ju gnott den såg vårdslöst mot 
bänken.

— Bry dig inte om henne, elakingen, viskade Mar
gareta om en stund. Men Mona kunde bara bry sig om 
sin vackra teckning. Hon kunde inte skriva mera. Satt 
bara och väntade på att klockan skulle ringa.

Fröken Rolén såg på henne ibland med allt annat 
än milda blickar, då hon såg att Mona inte brydde sig 
om att arbeta.

Äntligen ringde det. Lektionen var slut. Skrivning
arna samlades ihop.

Mona reste sig sakta, tog sin ritning från pulpeten 
bredvid och såg på den. Det var som hon trott. Kol-
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strecken hade blivit ganska suddiga. Visst fanns en 
hel del kvar, men för henne var den i alla fall nu 
förstörd.

Mona bet ihop sina läppar och rev så demonstrativt 
hela teckningen i små, små bitar. Remsa för remsa 
flög sakta mot golvet.

Fröken Rolén stod och såg på henne. Flickorna 
stoda tysta och sågo på. De nästan kippade efter 
andan. Det här artade sig till ett spännande uppträde. 
Ingen tyckte om ”Dammvippan”. Alla tyckte Mona 
var modig.

— Jag skall tala vid fröken Borgström, Monika. Du 
kommer att få be om ursäkt för det här såvida du inte 
föredrar en anmärkning.

På rasten gick Mona tillsammans med Margareta. 
Flickorna viskade med varandra.

— Du förstår, sade Margareta, det var ju jag som 
retade upp henne. Jag hade hämnats! Såg du inte hur 
röd hon blev då hon fick se papperet som låg på kate
dern?

— Jo, men vad hade du gjort? Mona var nyfiken.
— Det var min hämnd. Här skall du få höra vad 

jag skrivit till henne! Det stod: ”Man kan av fasa 
skena, för dammvippans fina bena, den liknar ta mig 
h-n, just borsten på ett oklippt svin!"

— Är du tokig ! Mona kunde inte låta bli att skratta. 
Men Margareta, hur tordes du?

— Åh, hon kan ju inte veta vem som skrivit det. 
Och inte vill hon väl låtsas om att hon tror att det är 
henne vi kallar för ”Dammvippan”. Så hon kunde ju
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helt enkelt inte säga något. Men arg vart hon förstås. 
Det märktes ju. Men vi säger aldrig något till de andra 
om vad jag skrev. Det får bli vår hemlighet, Mona?

— Ja visst. Hon hade nog varit ond på mig ändå. 
Tänk så hon var då jag förhörde växterna. Jag för
står inte vad jag har gjort henne . . . Hur går det 
till i den här skolan då man får anmärkning?

— Du får väl ett brev hem i morgon till målsman. 
Tror du ”Damvippan” förstod piken om benan, Mona? 
Vi få väl se om hon har kammat sig i morgon! Flic
korna skrattade.

Det var så att fröken Rolén fått sitt öknamn inte 
för att hon såg särskilt prydlig ut, utan tvärtom. 
Hennes sträva hår var delat med en bena som sällan 
låg i ordning. Mot slutet av dagen, då lärarinnan kan
ske många gånger otåligt strukit sig över håret, fanns 
sällan ett spår av morgonens bena kvar. Hennes 
i övrigt manhaftiga utseende och ovårdade dräkt hade 
kommit flickorna att ge henne öknamnet. De brukade 
säga: Vi får ge henne en dammvippa. Hon behöver 
dammas och åter dammas och kammas . . .

Nästa lektion var för moster Gudrun. Mona svarade 
så förstrött att moster förvånat såg på henne.

— Ryck upp dig Mona, sade hon till slut, men helt 
vänligt. Flickan var sig inte lik.

Så kom sista lektionen för dagen. Det var svenska 
för klasslärarinnan fröken Borgström. Bojan, som 
flickorna kallade henne.

Mona tittade litet försiktigt på lärarinnan, men Bo
jan var sig alldeles lik i sitt sätt. Först då klockan
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ringde och lektionen var slut sade fröken Borgström:
— Monika Brand stannar ett tag efter de andra. 

Jag vill tala med dig.
— Nå, Monika vad har du nu ställt till? Fröken 

Rolén har klagat på dig så många gånger och i dag 
har du visst varit alldeles omöjlig . . . Fröken Rolén 
vill ge dig anmärkning för ohövligt uppförande under 
lektion, om du inte ber om ursäkt . . . Om du har varit 
så ohövlig, Monika, så får du väl gottgöra det nu och 
vara glad att du slipper fler anmärkningar . . . Fröken 
Borgström tyckte om Mona och talade i helt vänlig 
och bekymrad ton.

— Du kan aldrig få ett bra betyg i ordning, Monika, 
om du inte försöker vara ordentligare.

Mona stod och hörde på vad klasslärarinnan sade. 
Men hon hörde i tankarna ”Dammvippans”skarpa röst. 
Och när hon tänkte på sin teckning och hur orättvist 
allt detta var, kände hon sig allt annat än villig att 
be fröken Rolén om ursäkt.

— Jag får väl ta anmärkningen då, sade hon helt 
allvarligt.

— Men Monika, det trodde jag inte om dig! Frö
ken Borgström såg helt förvånad ut. Ja, du gör som du 
vill. Då får du gå då Monika.

— Adjö, Mona neg helt röd i ansiktet och gick 
tyst ut.

— Nå, Mona hur gick det? Margareta hade väntat 
på henne och var nyfiken.

— Anmärkning förstås. Annars skulle jag be om 
ursäkt. Är dom kloka, kan jag be om ursäkt för att
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hon bar sig åt så där med min teckning? Monas röst 
darrade av harm och återhållna tårar.

Flickorna gingo hemåt. De hade alltid sällskap en 
bit från skolan.

— Vi går ut i eftermiddag. Karin bad att vi skulle 
komma dit, sade Margareta vid avskedet.

Mona läste fort sina läxor i dag. Sedan bad hon 
mormor att få gå ut och cyklade iväg till Karin. 
Hon ville inte vara hemma i dag. Hon var rädd 
att de skulle se på henne att något hänt.

Hos Karin började flickorna kasta boll men trött
nade snart därpå. De klättrade i stället upp på taket 
till ' cykelstallet på gården och sutto där och pratade.

— Vänta på mig ett tag, sade Karin. Vi har sor
terat äpplen i dag, jag skall springa upp och se om 
vi får några som duger att äta.

— De skulle just kasta bort de här, sade hon då 
hon kom tillbaka. Jag tog med mig hela klabbet.

Flickorna mumsade i sig sina äpplen. Men en del 
voro bra mjuka. Ingen mindes sen vem som började 
men snart voro de alla i färd med att kasta till måls 
på gårdshuset mitt emot. De halvruttna äpplena smas- 
kade så lustigt i väggen.

Det hängde kläder på ett streck. Klatsch, där träf
fade ett äpple rakt på ett plagg. Flickorna skrattade 
gott åt missödet och fortsatte målskjutningen tills en 
grannfru kom utrusande och överöste dem med ovett.

Kvickt hasade de sig ner på marken och togo cyk
larna och gåvo sig ut på gatan.

86



De skrattade ännu. Det hade låtit för lustigt då det 
sade smack om äpplena.

— Det var precis som att kasta mogna fikon, sade 
Mona. Det gör gatpojkarna i Italien. Och fikonen sit
ter som stora skära pladaskor på husväggarna.

— Skära? Fikon är väl inte skära?
— Mogna fikon är skära inuti, laxfärgade. Och 

gröna utanpå. De se inte alls ut som de torkade.
— Livat var det, sade Karin, men har hon ringt in 

till mamma eller pappa och skvallrat, då får jag en 
hurril minst då jäg kommer hem. Men det var det 
värt!

Nu kom Mona ihåg att hennes morgondag också bar 
på en obehaglig överraskning. Och då var det inte så 
roligt längre.

Nästa skoldag begynte. Vid frukostdags märkte 
Mona ingenting. Hade inte brevet kommit?

Efter middagen ropade mormor in Mona på sitt rum.
— Det här kom med posten i dag, Mona. Det skall 

lämnas i skolan i morgon med min underskrift. Här 
står: ”Anmärkning för ohövligt uppträdande under 
lektion." Mormor läste högt och såg sedan på Mona. 
Vill du tala om vad det här betyder!

Det var inte roligt att se på mormor som såg så 
allvarlig ut. Mona ångrade i denna stund att hon inte 
bett om ursäkt. Men hur skulle hon kunna göra det?

— Jag har bara rivit sönder min teckning som 
"Dammvi...” Mona hejdade sig — som fröken Rolén 
förstörde, fortsatte hon. Mormor, hon var så elak, det 
är sanning. I en flygande fläng berättade Mona allt-
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sammans både om teckningen och om hur det gått till 
da hon förhörde växterna. Hon var alldeles röd av iver. 
Åh, om mormor ville förstå!

— Hon tycker inte om mig mormor, slutade hon.
— Ni måste irritera henne kolossalt, du och Mar

gareta, sade mormor. Hon är väl alldeles uttröttad på 
bråkiga skolflickor. Men inte var väl din teckning all
deles oanvändbar? Du ville väl visa henne att hon gått 
illa åt den förstår jag... Med så här många uppskriv
ningar och anmärkningar får du aldrig ett bra ord- 
ningsbetyg, Mona. Jag skulle så gärna vilja att du 
sköter dig riktigt bra i skolan. Du måste försöka, 
Mona. Om du tänker efter, så har väl ni flickor för
argat fröken Rolén på något sätt?

Mona rodnade. Det var ju sant det mormor sade. 
Margaretas brevlapp hade ju retat upp ”Dammvippan”. 
Men det kunde hon ju inte tala om. Hon hade ju lovat 
Margareta att tiga.

Fru Sörensson såg betänksamt på Mona. Hon visste 
ju att flickan skött sina växter ordentligt. Dem kunde 
det inte varit något fel på. Hon fick väl tala med Gud
run om det här, tänkte hon.

— Snälla mormor, var inte ond på mig! Mona såg 
med oroliga frågande ögon på mormor. Jag skall för
söka bli ordentligare. Men den här gången var det 
fröken som var stygg. Varför skulle hon göra så med 
min teckning? Mona darrade på rösten, men hon 
grät inte.

— Hon är väl så trött på allt ert slarv. Och säkert 
tänkte hon inte alls att hon gjorde någon skada på
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det du ritat. Ser du, om man ofta är slarvig som du 
har varit, då blir lärarinnorna trötta på en. Men var 
nu inte ledsen, jag tror inte att det var annat än ett 
missförstånd. Du får försöka att inte låtsas om något 
nu på Fröken Roléns lektioner. Sura inte. Var bara 
ordentlig, så skall du se att det blir nog bra till slut. 
Tag nu det här brevet med i morgon. Jag har skrivit 
under din anmärkning. Jag hoppas det blir den sista, 
Mona!

Mormor teg en stund och såg på Mona.
— Det är en annan sak jag vill tala med dig om. 

Något som jag är riktigt ledsen för! Varför kom du 
inte och berättade detta för mig igår? Genast då det 
hänt. Det hade jag väntat av dig Mona... Några så
dana här överraskningar vill jag inte ha. Du skall 
själv genast komma till mig och tala om vad du har 
ställt till. Jag hade så säkert trott det om dig, Mona.

Mona blev alldeles blek. Ja, varför hade hon inte 
talat om allt för mormor i går? Nu förstod hon hur 
illa det var. Hon kunde inte säga någonting, tyckte 
hon. Nu kunde väl mormor aldrig tro på henne mer?

— Snälla mormor, förlåt, viskade hon. Så kom hon 
ihåg något. Jag hade sluppit anmärkning om jag bett 
om ursäkt. Jag fick välja, mormor.

— Och du valde anmärkning?
— Ja, i går då tyckte jag att jag kunde inte be om 

ursäkt.
— Vad skulle du be om ursäkt för?
— För att jag rev sönder teckningen och för att jag 

inte skrev på svaren sen, tror jag.
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— Ja, du valde själv och nu är det som det är. För
sök nu att inte få någon mer anmärkning. Jag är glad 
att du talade om det här också.

Mormor smekte hennes kind.
— Nu kan du gå liten.
Mona gick in på sitt rum. Läxorna gick trögt. Mor

mors ord : ”det hade jag väntat av dig Mona", de för
följde henne.

Aldrig mer skulle hon göra så. Vad som än hände 
skulle hon tala om det för mormor med detsamma, det 
visste hon nu ...

Fru Sörensson berättade den kvällen historien-för 
sin dotter.

— Det där med växterna förstår jag inte, sade 
denna. Dem vet jag ju att Mona skött ordentligt. Vad 
kan Gärda Rolén ha emot henne?

— Ja, det är inte lätt att veta, sade fru Sörensson. 
Men fröken Rolén är ju rätt klen tidvis. Hon orkar väl 
inte med två såna yrhättor som Mona och Margareta. 
Hon förstod inte att det här med teckningen var en 
riktig sorg för Mona.

— Hon brås på Rolf, det märks. Tänk om hon vill 
fortsätta måla, då hon har vuxit upp!

— Ja, vem vet.

90



Nionde kapitlet.

Mona kom från skolan. Hon var så glad i dag. AB 
hade hon fått på sista skrivningen i tyska. Det skulle 
mormor tycka om.

Alla ledsamheter, t. o. m. med ”Dammvippan” voro 
glömda. Både Mona och Margareta försökte att vara 
så ordentliga som möjligt på biologitimmarna. Fröken 
Rolén var ju lika stram och stel som vanligt men hon 
hade inte kunnat ge flickorna någon uppskrivning nu 
på hela två veckor. Och det var värt ett kors i taket, 
som Margareta sade. Moster Gudrun förhörde alltid 
Mona biologiläxorna så att hon visste att Mona kunde 
vad hon skulle. Att hon dessutom talat med fröken 
Rolén om saken, det visste ju inte Mona.

När Mona kom in på sitt rum i dag låg där ett brev 
från farbror Ernst. Han skickade henne tio kronor 
”till fickpengar”.

Mona satte sig att räkna över sina slantar. Av 
veckopengarna, de 75 öre hon fick var måndag av 
mormor, hade hon just inget kvar. De tio kronor hon 
fått från farbror Ernst till födelsedagen voro också 
slut. Den nya sedeln lade hon nu ned i ett litet skrin. 
Den skulle hon spara till julklappspengar, tänkte hon.
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Farbror Ernst var bra snäll. Han skrev inte mycket, 
men han glömde inte bort henne. Tant Nanny skrev 
aldrig. Nu skulle Mona bli tvungen att skriva och 
tacka. Det var inte så roligt skriva brev. Men när det 
var till farbror Ernst gick det ju an. Tänk att han 
gav henne hela tio kronor fast det inte var någon sär
skild dag! Och det fast han visste att hon fick sin 
veckoslant. Ty de pengarna voro av pappas pengar som 
farbror Ernst hade hand om och skickade till mormor 
av ibland, det hade mormor sagt.

Mona började lägga om papper på sina böcker. Mor
mor hade sagt till henne om det i går. De voro så sol
kiga en del.

Malin kom in medan Mona höll på härmed. Hon lade 
in tvätt i byrålådorna. Den gamla kastade då och då 
ett öga på Mona. När hon var färdig med kläderna 
gick hon fram till skrivbordet, såg på en stund medan 
Mona arbetade och sade slutligen:

— Har Mona tänkt på att något sådant där kort av 
Birgit, det har inte frun. — Malin tittade på Monas 
vackra fotografi av styvmodern. Jag skall säga Mona 
att frun hon brukar gå in hit ibland när Mona är i sko
lan och sitta och se på det här kortet. Det var ju det 
sista som togs av Birgit. Det är allt synd att inte frun 
skall ha det.

— Vad menar Malin? Mormor har ju så många kort 
och tavlan också som pappa målat. Det här är mitt.

Jag skall säga dig vad Malin menar, — moster 
Gudrun hade stannat i dörren på väg till sitt rum._  
Du kan gärna ge mamma det här kortet och sätta det
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i vardagsrummet. Du kan ju lika bra se på det därinne. 
Men tänk vilken skillnad för mamma att ha det där 
hon kan se det jämt. Du vet inte vad hon sörjde Birgit.

Mona blev alldeles röd i ansiktet.
— Snälla du, det är ju inte fråga om att ge bort 

det egentligen. Ställ det därinne bara. Var inte barnslig 
nu. Vill du verkligen inte göra mamma den glädjen?

Moster Gudrun tog kortet i sin hand för att se på 
det. — Nå, Mona?

Mona bara teg och svalde hårt. Hon var alldeles 
överrumplad.

— Hon var ju bara din styvmor. Visst är det våd
ligt rart av dig att du tyckte så mycket om henne. 
Men du förstår att vi har känt henne hela hennes liv. 
Du kände henne ju bara ett par år... Moster Gudrun 
småpratade helt lugnt.

— Släpp kortet, moster! Ge mig det! Fy vad moster 
är elak. Ingen skall få ta min mamma ifrån mig. Mona 
stampade i golvet och grep ivrigt efter kortet.

— Så, så lugna sig, barn lilla, avbröt Malin. Gudrun 
mena inte så illa, gullet mitt och inte jag heller. Vi 
tänkte bara på frun vi.

— Moster är elak, gå, gå! Mona var alldeles utom 
sig. Jag vill vara ifred! Monas röst darrade.

— Kära barn, vad du tar i. Här har du då, om du 
inte vill göra mamma den glädjen. Moster Gudrun gav 
Mona kortet och gick därifrån.

Mona satte sig vid sitt skrivbord med huvudet lutat 
mot armarna och hörde inte på Malins lugnande ord. 
Så gick även den gamla.
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Ingen hade märkt att fru Sörensson en lång stund 
stått i dörren och lyssnat till uppträdet, men sen helt 
hastigt gått in i vardagsrummet igen.

— Vad står på, sade fru Sörensson helt lugnt då 
Gudrun kom dit in.

— Ingenting mamma, bara barnsligheter.
— Kallar du det för barnsligheter att hon absolut 

inte släpper ifrån sig sitt kort? Jo, jag hörde en del 
av vad ni sade. Hon ger inte bort det, inte ens till mig. 
Fru Sörensson log helt vemodigt. — Förstår du inte 
hur högt hon älskade vår Birgit, Gudrun? Lika myc
ket som vi, kanske ännu mer. Vad vet vi. Aldrig kunde 
jag tagit emot den gåvan. Hur kunde du vilja tvinga 
henne? Nu är det bäst jag går in och lappar ihop vad 
du i ditt oförstånd har rivit sönder för henne. Säg 
aldrig mer till henne att Birgit ”bara var hennes styv
mor”, kära barn. Det var illa sagt, Gudrun. Du borde 
förstå bättre. Fru Sörensson lämnade sin dotter som 
såg eftertänksamt efter henne ... Ja, mamma hade 
naturligtvis rätt som vanligt!

Mona satt i sitt rum med sina böcker och papper 
framför sig. Hon arbetade inte, ögonen voro litet röda. 
Blicken sökte ut genom fönstret.

De ord moster Gudrun sagt henne hade hon svårt 
att glömma. ”Vi som har känt henne så länge... du 
har bara känt henne i ett par år... hon var ju bara 
din styvmor ...”

Åh, så elakt sagt! Det skulle hon aldrig förlåta. 
Hon var så ond. Trotsiga tårar stodo i hennes ögon. 
Men hon ville inte gråta. Nej, de skulle inte få se
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henne gråta, när de inte förstod. Hon bet i sina läppar. 
Visst ville hon göra allt för mormor. Men mammas 
egen gåva, den kunde hon inte ge bort. Den måste 
stå härinne och se på henne jämt. Just då hon vaknade 
om morgnarna och då hon satt och arbetade som nyss.

Nu kom mormor in. Mona började syssla med sina 
papper.

— Så flitig du är min flicka. Nu ska vi snart äta 
och sen ska vi ha en trevlig lördagseftermiddag 
hemma. Vi ska steka äpplen och sitta och prata. Vill 
du det, Mona?

— Ja. Mona talade helt lågmält.
— Kanske du sjunger för mig i kväll också. Jag har 

en överraskning åt dig Mona. Kan du gissa vad det är ?
— Neej, mormor.
— Jag har tagit hem en luta till påseende. Nu skall 

du få sjunga för mig både efter den om du kan spela 
på den och till pianot. Vi skall be moster Gudrun 
ackompanjera dig som vanligt.

— Vad mormor är snäll. Mona hade stora tårar i 
ögonen.

— Du skall inte vara ledsen, Mona. Jag hörde vad 
ni talade om förut. Det förstår du väl att du på inga 
villkor skall flytta på din lilla mammas fotografi. Just 
här hos dig skall hon stå och se på dig. Jag ser så 
gärna på det härinne. Du vet ju att detta var Birgits 
rum en gång. Precis som det nu är ditt.

Mona log emot mormor genom tårarna. Hon slog 
armarna om hennes hals och viskade:
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— Ingen är som mormor, å, vad mormor är snäll. 
Men moster var så elak.

— Hon menade inte att vara elak, Mona. Hon var 
bara obetänksam. Just som du kan vara ibland! Alla 
känner inte lika, därför kan det låta som om de vore 
så okänsliga. Du känner så djupt, min lilla flicka. Du 
höll så mycket av min Birgit, och du kan tro jag är 
glad åt det.

Fru Sörensson tystnade.
— Hon var min mamma, mormor! Mona såg så all

varligt på mormor.
— Ja visst. Hon skrev så ofta om dig. Om sin egen 

lilla flicka, som hon kallade dig.
— Vad jag är glad att hon skrev om mig! Mona 

sken upp. Förstår mormor att jag måste ha hennes 
kort härinne?

— Visst förstår jag. Det skall stå härinne.
— Mormor! Mona kom att tänka på något och tyst

nade helt blygt.
— Ja, vad är det?
— Åh, det var en hemlighet. Slipper jag säga det nu.
— Visst slipper du, kom nu liten.
Mona gick med mormor ut till middagen. Och så fick 

hon se på lutan mormor talat om. Den var så fin. Just 
en så'n som hon önskat sig.

På eftermiddagen sutto de samlade i vardagsrum
met, mormor och Malin med sina arbeten, moster Gud
run med en bok. Friden var återställd. Den blev det 
ännu mer, då moster Gudrun vid ett tillfälle gick förbi 
Monas stol och böjde sig ner och viskade:

96



— Du förstår väl att jag inte ville göra dig ledsen.
Det var ju ingen ursäkt men alldeles nog för att 

göra Mona glad igen. Moster Gudrun var minsann inte 
den som brukade urskulda sig.

Mona spelade på lutan alla de gamla visorna hon 
lärt sig och sjöng därtill, just som hon brukat göra 
för mamma och pappa. Sedan sjöng hon också till 
mosters ackompanjemang på pianot. Hennes röst 
klingade i kväll så klar.

Fru Sörensson satt och såg på de två: dottern 
Gudrun så behärskad med sina rena, ljusa drag, kan
ske en aning för kalla, tänkte hon; Mona med sitt 
bruna, ostyriga hår och gråa ögon påminde nästan mer 
om Birgit än hennes egen syster. Monas ögon sågo så 
varmt och innerligt på mormor medan hon sjöng.

När Malin gick för att laga till kvällsmaten försvann 
Mona in i sitt rum. Ivrigt grävde hon i garderoben. 
Däruppe högst upp på en hylla låg den gamla port
följen hemifrån. Var hade hon nyckeln ?

Ack, att hon skulle vara så slarvig jämt ! Hon letade 
igenom skrivbordslådorna.

Äntligen ! Där var nyckeln. Hon låste upp portföljen. 
Där låg det andra fotografiet, det som hade varit pap
pas. Hon såg på det. Ja, det var mamma precis likadan 
som på hennes eget kort.

Helt sakta gick hon in i mormors rum och smög 
varligt kortet in under täcket i mormors säng.

Nu ropade Malin. Mona gick in till kvällsmaten. 
Hennes ögon lyste. Hon var så glad åt sin överrask
ning!
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Mona lade sig som vanligt och mormor kom in och 
stoppade om henne. När mormor gick småskrattade 
Mona för sig själv.

Hon låg och väntade. Skulle då inte mormor snart 
gå och lägga sig? Hur skulle hon bära sig åt för att 
hålla sig vaken? Mona steg upp och tassade kring i 
rummet. Hon satte sig på sängen och hängde. Åh, så 
sömnig hon var!

Det var så tyst. Inte heller från gatan hördes ett 
ljud. Mona kom att tänka på kvällar från förr. De bul
lersamma, ensamma kvällarna i Stockholm, då hon så 
ofta gråtit sig till sömns. Kvällarna ännu längre till
baka i tiden då hon legat och hört på kyrkklockorna 
som ringde så ofta eller på den stora grodan som bru
kade vråla ute i gräsmattan. ”Der alte Herr”, som 
syster Jenny kallade den.

Mitt i alltsammans somnade Mona.
När fru Sörensson kom in i sitt rum fann hon näs

tan genast fotografiet. Hon blev ledsen och även 
besviken. Inte fick Mona på några villkor ge bort sitt 
kort. Aldrig hade hon tänkt sig att Mona skulle låta 
beveka sig i det fallet. Så säkert hade hon trott att 
Monas kärlek till Birgit skulle stå emot varje försök 
att rubba henne. Hur skulle hon nu göra? Gå in och 
ställa kortet tillbaka? Behålla det tills i morgon? Det 
var inte lätt veta hur hon skulle ta detta.

Det var nog bäst gå in med kortet genast. I morgon 
bittida skulle det stå på sin plats igen. Fru Sörensson 
gick tyst in i Monas rum.

Hur i all världen låg flickan?
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Mona satt 1 sängen och sov med alla kuddarna som 
stöd mot väggen.

— Kära, lilla barn, mumlade fru Sörensson och 
sökte rätta till Monas ställning. Kortet lade hon på 
nattduksbordet under tiden.

Då vaknade Mona. I en blink mindes hon allt
sammans.

— Blev mormor glad? Ivrig såg hon på mormor.
Blev inte mormor glad? Det var något som inte var 

som det skulle ! Men i samma stund hade mormor sett 
mot Monas skrivbord. Där stod ju kortet fortfarande!

— Kära barn hade du två kort?
— Ja visst, det andra var pappas. Jag hade gömt 

det och glömt att det låg i min portfölj. Det var det 
som var hemligheten. Vill inte mormor ha det?

— Visst vill jag ha det. Tack kära, kära barn. Men 
hur ligger du?

— Jag måste ju hålla mig vaken tills mormor fann 
det. Men så somnade jag ändå. Mona skrattade så 
lycklig, medan mormor stoppade om henne för andra 
gången i kväll.

— Gå inte, mormor.
Nej, fru Sörensson satt kvar tills Mona somnat. Hon 

kände sig så varm om hjärtat. Detta välsignade, käns
liga barn, tänkte hon.
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Tionde kapitlet.

Det var sista dagen i skolan, bara ett par dar före 
julafton. Höstterminen hade gått så fort, tyckte Mona. 
Innan hon visste ordet av stod jullovet för dörren.

I dag skulle flickorna bara ha en lektion för fröken 
Borgström. Det blev mest pratat under den timmen. 
Bojan frågade hur de skulle tillbringa sina julferier 
och flickorna plockade samman alla sina böcker.

— Du Monika kan berätta litet för oss om hur ni 
firade jul i Italien, sade fröken Borgström till slut.

— Vi hade så mycket vackra blommor . . . Mona 
tvekade litet och sökte i sitt minne. De voro så billiga, 
sade hon, vi köpte stora fång nejlikor och rosor. Men 
vi hade en liten gran också. Vi firade svensk jul. 
Mamma fick hemifrån Sverige en stor låda med knäc
kebröd och sill och sånt som inte fanns därnere.

Det vackraste var när vi mitt i natten gick till en 
kyrka och såg en procession av präster och gossar 
som bar ett Jesusbarn så stort som den största docka. 
Alla prästerna mässade och sjöng och hade så vackra 
dräkter . . . Monika tystnade. Allt detta syntes henne 
så avlägset nu. Och hennes tankar gingo i stället dit
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de hela dagen varit, till den hög bruna kuvert som 
låg på katedern! Betygen!

Skulle då fröken Borgström aldrig dela ut dem? 
Mona riktigt svettades vid tanken på sitt betyg. Hur
dant skulle det måntro se ut?

Nå, äntligen! Karin som var vakt denna vecka fick 
dela ut kuverten.

— Kom nu ihåg flickor, sade fröken Borgström, 
att betygen ej får öppnas i skolan. Helst inte på gatan 
heller. Spar dem tills ni kommer hem. Ni som har 
något att förkovra er i, se till att ni läser litet under 
lovet. Men så farligt är det ju inte för någon av er. 
Så önskar jag er en riktigt god jul, flickor! Med dessa 
ord skickades skaran iväg.

— Skall du inte öppna ditt kuvert? Det var Mar- 
gareta, som redan på gatan rivit upp sitt och sett på 
betyget, som frågade.

— Nej, jag väntar tills jag kommer hem, sade 
Mona.

— Tänk, jag hade B i tyska, sade Karin besviken 
efter att ha tittat i sitt betyg.

— Jag har också B? i tyskan, sade Margareta. Och 
så B i uppförande och ordning förstås! Det är retligt. 
Pappa blir så förargad. Tyskan behöver åtminstone 
inte du vara rädd för Mona. Du har ju haft så bra 
betyg på dina skrivningar.

— Jag är rädd för svenskan och uppförandebety
get, sade Mona. Men jag vill inte se efter.

Flickorna hade som vanligt sällskap en bit av vägen.
— Är du inte glad att det är jul Mona? Nu längtar
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du väl inte tillbaka till Italien? Tänk sån fin skrid
skois vi har, och snart kanske det blir snö.

— Jag längtar inte efter Italien förstår du väl. Jag 
är glad att jag bor i Sverige nu. Det var för att 
mamma och pappa bodde där som jag längtade dit, 
inte för något annat. Nu vill jag bara bo här i Väster
köping.

— Stockholm talar du aldrig om. Det vore väl ändå 
roligt att gå i skola där, inföll Karin.

— Jag vill inte bo i Stockholm, sade Mona kort.
Flickorna skildes åt efter att ha kommit överens om 

att träffas på eftermiddagen.
När Mona kom hem var bara Malin inne.
— Var är mormor?
— Frun är ute, hon kommer nog snart.
Mona gick in på sitt rum. Hon ville vänta på mor

mor. Nu hördes någon som kom! Nej, det var bara 
mosters röst. Mona satt kvar vid sitt skrivbord.

— Är Mona hemma? Mona, hur gick det för dig? 
Moster kom in med kappan ännu på.

— Jag vet inte.
— Vet du inte? Får jag se på ditt betyg.
— Jag vill vänta tills mormor kommer hem. Mona 

såg helt allvarligt på moster Gudrun.
— Det gör väl inget att vi ser på det. Du förstår 

väl att jag är intresserad, öppna det nu ! !
— Nej, jag vill vänta, snälla moster.
— Vad du är besvärlig, Mona, men vänta då för 

all del. Moster gick smått förargad ut i våningen igen.
Mona satt kvar och väntade.
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Hennes första betyg! . . Hon tänkte på anmärk
ningen hon fått för ”Damvippan”. Hon tänkte på 
andra upptåg hon haft för sig. Hurdant skulle betyget 
i ordning och uppförande bli? Mormor skulle nog kom
ma att se först på det. Moster hon skulle se på tyskan 
och svenskan och de andra ämnena.

Nu kom det någon! Mona kikade i dörren. Jo, det 
var mormor som höll på att ta av sig hatt och kappa.

— Är Mona hemkommen från skolan?
— Hon sitter på sitt rum och vill inte visa sitt 

betyg förrän du har kommit. Det var moster Gudrun 
som svarade.

Mona gick ut i vardagsrummet, smög sig intill mor
mor och lade kuvertet i hennes hand.

Helt tyst stod hon där medan mormor tog fram 
betyget och moster läste över mormors axel.

_ Kristendom Ba, svenska B, tyska AB, historia 
Ba, matematik AB, biologi B med tvekan! Mosters 
röst som förut haft en så belåten klang, fick nu en 
harmsen ton.

— Nej, det kan inte vara riktigt, där skulle du haft 
mer. Vad är det åt Gärda egentligen!

— Ordning och uppförande bara B. Det var mor
mor, som allvarligt sade detta.

Det är det enda du måste bättra på Mona! I ordning 
och uppförande skall du ha bra betyg nästa termin . . . 
Men ett så fint betyg eljest, min lilla flicka. Det var 
ingen dålig prestation av dig som bara gått en termin 
i skolan och hade så dåliga förkunskaper. Vad det 
var roligt Mona! Jag är riktigt stolt över dig.
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Mona blev alldeles röd av glädje. Hon glömde nästan 
det orättvisa biologibetyget inför mormors ord.

Ack, om hon haft bättre betyg i ordning och upp
förande bara! Men vänta tills nästa termin, tänkte 
bon och kramade hårt mormors hand.

— Det är för att moster Gudrun hjälpt mig så, sade 
hon blott.

— Åh, du kan om du vill. Du kan riktigt bra. Se 
på matten som du har för mig. Det betyget har du 
förtjänat riktigt ordentligt, skall jag säga dig. Och du 
blir nog bra i svenska med så småningom.

Mona rodnade omigen. Beröm av moster Gudrun, 
det lät på något sätt så ståtligt, tyckte hon. Så glad 
hon var. Men så kom hon att se på biologibetyget.

— Biologin har jag kunnat jämt, sade hon.
— Nästa termin får du lära dig dra jämt med frö

ken Rolén, sade mormor tröstande. Tänk inte på 
henne nu. • •

Men moster Gudrun sade helt skarpt fast Mona 
hörde på:

— Rätt skall vara rätt, jag vet att hon har kunnat 
sina läxor. Jag skall försöka tala vid Gärda. Vi måste 
klara av det där åt Mona på något sätt. Blir du bara 
ordentligare nästa termin skall du se det kommer att 
gå lättare, tilläde hon uppmuntrande.

— Ja, nu skall vi i varje fall äta frukost och sen 
får ni gå ut och köpa gran, sade mormor.

På torget fanns gott om granar då moster och 
Mona kommo dit. Men de valde länge innan de till siut
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voro övertygade om att de funnit den vackraste. En 
liten pojke fick en slant för att bära den hem.

— Nu går vi och köper julklappar, du Mona, sade 
moster.

I affärerna var fullt av folk. Mycket landsbor träng
des vid diskarna.

Malin skulle få en varm kofta av moster. Åt Elsa 
köpte hon en nackspegel av tenn. Sedan gingo de till 
boklådan och moster stod länge och valde en bok till 
mormor.

Mona gick runt och tittade på böckerna. Där låg så 
många flickböcker som såg roliga ut. Hon önskade att 
hon skulle få någon av dem i julklapp!

Själv kunde Mona inte handla något nu ty hon 
hade inte sina slantar med sig. Margareta, Karin och 
hon hade kommit överens att gå ut i eftermiddag och 
göra sina inköp tillsammans.

— Mona, här har du tio kronor att köpa till Malin 
och Elsa för! Det var moster Gudrun som kom bort 
till Mona och räckte henne pengarna.

— Köp nu något förståndigt, fast du får köpa vad 
du själv vill förstås. Vi kan köpa något tillsammans 
till mamma om du vill, så kan jag hjälpa dig betala.

— Tack snälla moster. Mona var alldeles överras
kad. Så bussig moster kunde vara!

— Men till mormors julklapp har jag pengar, till- 
lade hon.

Ty mormors och mosters julklappar måste hon 
betala själv, tänkte hon. Annars blev det inte några 
riktiga presenter. Det hade varit hennes bekymmer nu
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många kvällar sen hon lagt sig och legat och funderat 
på hur hon skulle få sina slantar att räcka till. Men 
när hon nu fick hjälp med Malins och Elsas presenter 
då kanske det skulle gå!

Av fickpengarna hade Mona just inget sparat. Men 
tiokronan hon fått av farbror Ernst i höstas den 
hade hon kvar. Till gåvor åt alla hade det inte varit 
lätt få den att räcka!

Nu skulle det gå bättre. En present hade hon också 
redan färdig till mormor. Det var ett litet album i 
vilket hon så fint klistrat in en del amatörkort som 
pappa tagit av mamma och Mona. De hade legat i port
följen hemifrån. Nu hade Mona skrivit så vackert hon 
kunnat under dem, var de voro tagna. Den presenten 
hade inte kostat så mycket. Moster skulle också få 
en sak som Mona gjort. Det var ett skrivunderlägg 
som hon fått göra i skolan. Men de här två presen
terna var ju inte alls tillräckligt! Mona ville så gärna 
kunna ge mormor något riktigt vackert.

Mona gick så glad med moster hem igen då denna 
var färdig med sina uppköp. Därhemma väntade ett 
brev på Mona. Det var från farbror Ernst.

”Kära Monika!” stod där. ”Här skickar jag dig 
litet julklappspengar att köpa till din snälla mormor 
och moster för. Samtidigt får du inneliggande kuvert 
att ge till din mormor och be henne köpa en julklapp 
till dig själv. Ty jag vet inte vad du behöver. Din 
tant och jag far till Dalarna i jul. Hon hälsar till 
dig. Många hälsningar i hast från din tillgivna farbror 
Ernst.”
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Där stod Mona med två stycken tiokronosedlar i 
handen och ett litet kuvert till mormor dessutom!

Tänk, nu kunde hon köpa riktigt fina presenter till 
mormor och moster! Åh, så snäll farbror Ernst var 
i alla fall! Nu skulle moster få en bok Mona hört 
henne tala om. Och mormor! Ja, mormor skulle då få 
det finaste som fanns i hela stan!

Mona som förut varit så bekymrad för hur hon 
skulle kunna köpa julklappar, dansade utför trappan 
så strålande glad på eftermiddagen för att möta Mar
gareta och Karin. Just då hon passerade majorskans 
dörr öppnades denna och majorskan tittade ut.

— Se där är du lilla vän! Här skall du få för att 
du gått så många ärenden åt mig. Majorskan stack 
till Mona en blank tvåkrona.

— Tack snälla, men inte skulle jag ha betalt för 
det. Mona stammade helt förlägen.

— Ta den du, ta den du, min flicka. Majorskan 
nickade så vänligt.

— Tack. Mona neg, men majorskan hade redan 
stängt sin dörr igen.

Mona satte sig ett tag i trappan och räknade över 
innehållet i sin portmonnä. Tio kronor hade hon 
sparat, av moster hade hon fått tio, av farbror Ernst 
tjugo kronor och så nu två kronor av majorskan. 
Det blev hela fyrtiotvå kronor! Det var nästan för 
mycket pengar. Aldrig hade hon haft så mycket på 
en gång förr. Vad var det mormor sagt då Mona 
lämnat kuvertet från farbror Ernst? ”Köp nu inte 
upp allt, försök att visa att du kan spara något.”
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Mormor hade frågat om Mona hade julklappspengar 
och då hade Mona berättat om allt hon fått av moster 
och farbror Ernst.

I affärerna var det nästan ännu mer folk än i för
middags. Flickorna trängdes och knuffades. De över
läde om sina inköp och hade förfärligt roligt. Karin 
som hade en yngre bror skulle köpa en leksaksbil och 
flickorna drogo upp alla bilar de fingo tag i och läto 
dem provåka på golvet mellan fotterna på allt folket 
i leksaksaffären.

Till slut voro de klara med sina inköp, men då var 
också klockan sju. Mona hade köpt ett gummiför
kläde åt Malin och ett serveringsförkläde åt Elsa. Det 
hade hon förut rådgjort med mormor om. Dessutom 
fingo de var sin marsipangris. Åt moster hade Mona 
köpt boken moster önskade sig och den kostade hela 
tolv kronor. Mormor fick efter mycken tvekan en 
bäddkofta av mjukt, ljusblått yllegarn och en bok. 
Mona hade bett moster Gudrun om råd när det gällde 
boken. När dessa saker voro köpta hade Mona bara 
tre kronor kvar. Hon var alldeles häpen över hur dyrt 
allt varit. Men det var böckerna som kostat mest. 
Av de tre kronorna betalade hon så en ram till en 
teckning hon gjort av Dick, den skulle mormor också 
få. Sedan hade hon en krona kvar i portmonnän.

— Vi går på kondis, sade Margareta, som också 
hade en slant i behåll. Det här är ju inget att spara på.

— Nej, jag måste ha något kvar, sade Mona. Nu 
är klockan så mycket så jag går hem.
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Flickorna kilade iväg hemåt. Gatlyktorna och ljus
skyltarna lyste, det föll några lätta snöflingor. Allt 
var så vackert och roligt, tänkte Mona. Åh, en sån 
skillnad på denna julen och den förra! Då hade det 
inte varit något julstök. Mona hade fått fara med 
tant och farbror till ett pensionat över julen.

Här hade Mona varit med och bakat pepparkakor 
och dragit köttkvarnen åt Malin då hon gjorde korv. 
Varenda dag var det något roligt. Och på kvällarna 
sutto moster och Mona och gjorde karameller till 
granen. Långa och krusiga papperskarameller. Ja, 
sådana hade mamma och hon också gjort. Men i den 
lilla granen de haft fick det inte rum så många kara
meller.

Mamma, tänk att mamma hade varit här alla jular 
då hon var liten! Mona kunde inte vara ledsen då 
hon fick vara här hos mormor precis som mormors 
egen flicka, tänkte hon, då hon stängde grinden efter 
sig och med alla sina paket gick uppför trappan. 
Mamma skulle säkert finnas här i jul och kunna se 
ner på dem från sin himmel!

Mona satt i sitt rum den kvällen och lackade jul
klappar. Hon var röd om kinderna av iver då hon 
kom in till kvällsmaten. Mormor log emot henne. Och 
moster Gudrun skämtade med henne helt glatt.

När Mona den kvällen borrade sitt ansikte ner i 
kudden tänkte hon på hur lycklig hon var nu mot 
den förra julen. Då hade hon bara gråtit om kvällen 
när ingen såg det.
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Elfte kapitlet.

En dag mellan jul och nyår då Mona satt vid mid
dagsbordet sade moster Gudrun:

— Mamma, nu har jag bestämt mig för att fara 
upp till fjällen efter nyår. Följer du med eller vill 
du att jag skall ta Mona med?

— Jag reser inte bort. Mormor teg och såg på 
Mona.

Mona såg upp alldeles förfärad. Hon ville visst inte 
resa någonstans ensam utan mormor.

— Res du Gudrun och vila upp dig litet efter skolan. 
Mona får stanna hemma hos mig. Det är nyttigast 
för henne att vara hemma i lugn och ro, tänker jag.

Mona drog en suck av lättnad. Hon hade det ju 
så roligt här hemma. Varje dag åkte hon skridsko 
med kamraterna. Och nu hade det också kommit så 
mycket snö att hon börjat träna på skidor.

— Vi kanske far till min svåger någon dag, fort
satte mormor. Då får du se en riktig svensk präst
gård på landet, Mona!

Och så hade det blivit ordnat. Moster Gudrun for 
till fjällen. Mormor och Mona voro kvar hemma, tills 
mormor en dag gav Elsa ledigt för att resa till sitt
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hem och mormor och Mona packade för att fara till 
Holg.

Malin blev kvar hemma för att se efter huset och 
vila i ensamheten.

På tåget till Holg sutto mormor och Mona. De 
skulle nu hälsa på i prästgården mormor talat om. 
Mona satt och såg ut genom fönstret. Den här gången 
var det roligt åka tåg, tänkte hon.

Dick var också med, men han åkte i godsfinkan. 
Mormor sade att han blev för besvärlig ha inne i 
kupén.

Mona satt och undrade hur det skulle bli i Holg. 
Prästen var säkert mycket gammal, han var ju mor
mors svåger. I granngården fanns det barn att leka 
med, hade mormor berättat. Annars hade det varit 
synd att resa från Karin och Margareta, tänkte Mona.

Mona satt och lutade sig mot mormors axel. Hon 
såg ut genom fönstret. Snön låg så vit och vacker. 
Det var en kall och härlig vinterdag. Sverige var allt 
ett härligt land, tänkte hon. För Mona var snön all
tid lika ny och vacker att se på. Hon försjönk i sina 
drömmar...

Hon tänkte på julen som varit. Denna underbara 
julafton! Deras vackra, höga gran som moster och 
hon klätt med karameller, ljus och glitter. Jultomten 
— det var Elsa som kommit in i skidbyxor och tröja. 
En lustig mask hade hon haft med vitt skägg. Och 
så många julklappar hon haft i säcken se’n!

Mona hade fått en ny skiddräkt och skidor. Hon 
hade bara haft skridskor förut, som hon fått förra
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julen. Tre roliga flickböcker hade hon också fått och 
många småsaker, bl. a. ett kort av mormor i en liten 
söt ram. Det stod nu på hennes skrivbord bredvid 
hennes andra fotografier.

Dc julklappar Mona köpt till mormor och moster 
hade också blivit så bra. Fast mormor tyckte visst 
bäst om det lilla albumet som Mona själv gjort i ord
ning med de gamla fotografierna i.

Mona kröp ändå närmare intill mormor. Det var 
så ljuvligt att sitta så här och minnas allt det roliga. 
De hade varit i julottan också. Tidigt på morgonen 
medan det ännu var alldeles svart ute hade de gått 
upp. Malin hade haft kaffe och kakor färdiga åt dem. 
Och så hade de gått till kyrkan. De voro i god tid, 
men snart blev den alldeles fullpackad med folk. Alla 
ljusen strålade. Mona hade suttit alldeles hänförd och 
sett på ljusen och hört sången. Hon sjöng med så 
klart hon kunde. Mormor hade sett på henne och lagt 
sin arm om henne så ömt.

Förra julen! Ingen julotta. Bara främmande män
niskor på pensionatet. Och Mona hade längtat så för
färligt efter mamma och pappa.

Mona ville inte minns detta mera nu. Nu är ju 
allt så roligt, tänkte hon och suckade belåtet där hon 
satt lutad mot mormors arm.

Men nu kom konduktören. De skulle strax vara 
framme i Holg. En släde väntade dem där.

God dag, Gustav! Mormor hälsade så bekant på 
kusken. — Här har jag min flicka med mig i år.
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— Goddag, goddag! Gustav tryckte helt vänligt 
Monas hand.

Nu fick även Dick slippa ut ur sitt fängelse. Han 
skällde av glädje så att ingen på en lång stund kunde 
göra sig hörd.

Mormor och Mona stuvade in sig i släden bland 
alla fäilarna. Gustav ställde sig bakpå. Dick sprang 
bredvid och så bar det iväg ut på landsvägen.

— Hur mår min svåger?
— Jo tack, kyrkoherden mår allt bra. Han börjar 

bli gammal förstås.
— Hur mår de hemma då?
— Jo tack, det knallar.
Gustav var inte vidare pratsam, tyckte Mona, men 

han såg så snäll ut.
De foro framåt mellan höga snövallar. De mörka 

granarna stodo som på vakt utmed vägen.
— Nu äro vi snart framme, sade mormor.
De närmade sig ett vackert rödmålat hus med stor 

veranda. Dörrarna slogos upp då de svängde upp 
framför trappan. Och där stodo kyrkoherden och 
hans hushållerska och tog emot.

Varm mat väntade i den stora salen, där en kamin 
glödde hemtrevligt. Långa, ljusa trasmattor av en 
sort Mona aldrig förr sett lågo på golvet. Allt var 
så ljust och glatt.

Efter maten gick hushållerskan med Mona till 
granngården för att hon skulle få bekanta sig med 
barnen där.

Det blev en rolig eftermiddag. Tiden flög bort.
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Mona och flickorna Greta och Nanna och pojken Hans 
tillbringade först en rundlig tid i ladugården. Lands- 
barnen skrattade gott åt Mona när hon berättade att 
hon aldrig varit inne i en svensk ladugård förr. För
utom alla kossor och kalvar fanns där de sötaste små 
lammungar. Mona kunde knappt slita sig därifrån. 
Hon satt med två lammungar i famnen, kelade med 
dem och berättade till svar på barnens alla frågor 
om de stora vita oxarna i Italien. Men då hon sade 
att deras båda horn tillsammans voro så långa som 
ett helt kobås var brett, ville de först inte tro henne. 
Så berättade hon om hur det kom en getherde hem 
till dem varje morgon med sin lilla hjord av getter 
och att en liten get mjölkades utanför deras port för 
att de skulle få frisk mjölk.

Det tyckte barnen var både lustigt och märk
värdigt. Men Hans skyndade på flickorna. Han ville 
de skulle ut och bygga en snöfästning medan snön 
var kram.

De började rulla stora snöklot och bygga på fäst
ningen.

— Vänta bara, sade Hans, det här skall bli alla 
tiders fästning. Alla knogade på ända tills det blev 
mörkt.

När de ropade på Mona från prästgården var det 
kväll.

— Kom tidigt i morgon, skreko lekkamraterna efter 
henne då hon sprang sin väg.

Mona kom tillbaka till mormor glödande varm om 
kinderna och ivrig av allt det roliga hon varit med om.
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Efter kvällsmaten läste farbror kyrkoherden en 
aftonbön. Då kom även jungfrun in och alla sutto 
tysta och andäktiga och hörde på. Mona satt i soff
hörnet hos mormor. Hon var så glad men så sömnig, 
att hon tyckte hon kunde knappt hålla upp ögonen.

Mormor gick med henne upp på gästrummet de 
skulle dela.

— Nu skall du sova gott min flicka, sade hon. Jag 
kommer snart upp. Du är väl inte rädd för att ligga 
ensam den stunden?

— Neej, inte rädd. Svaret kom så tveksamt. Men 
snälla mormor, stanna hos mig!

Fru Sörensson satte sig vid Monas lilla säng. I 
kakelugnen sprakade en brasa innanför ett galler. 
Flammorna kastade sitt sken långt ut på golvet. I 
denna vackra skymning låg Mona med sin hand i mor
mors och småpratade om allt roligt hon haft under 
dagen. Snart somnade hon lugnt. Mormor bredde väl 
över henne och gick ned en stund till sin svåger.

Nästa morgon fortsattes leken och arbetet med snö
fästningen.

Vid middagsdags hade de Klampenborg, sin stolta 
fästning, färdig. Mona rusade hem till maten och kom 
helt andfådd in till mormor.

— Snälla mormor, tror mormor att jag kan få ett 
ljus också, sade hon. Vi skulle sätta ljus i fönstren 
på fästningen i kväll.

— Det kan du nog få, vi skall tala med fröken 
Selma, svarade mormor. Och Mona hade ljus med då 
hon kom tillbaka till bygget.
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Barnen började snöbollskrig. Dick skällde och bar
nen skrek, och det var ett liv som hördes långt ut på 
vägen. Kyrkoherden och mormor kom och tittade på 
dem när striden stod som hetast. Alla måste beundra 
deras ståtliga fästning. På kvällen brunno ljusen 
barnen fått i gluggarna till fästningen. Det lyste i 
mörkret som små stjärnor, tyckte de.

Ännu en dag stannade mormor och Mona i Holg. 
Då var det fest i skolan. Greta och Nanna som skulle 
vara med och uppträda gingo dit redan efter mid
dagen. Mormor och farbror kyrkoherden, fröken 
Selma och Gustav och alla hos grannens som kunde 
gå ifrån djuren gingo med till festen.

Mona gick och höll mormor under armen. De mötte 
så många på vägen som mormor kände.

I skolan lyste det festligt av ljus emot dem. Mona 
såg sig nyfiket omkring. Det var en ganska liten 
skolsal. Längst framme var det ordnat en scen med 
små granar utmed väggen. Alla åskådarna fingo sitta 
tätt packade på bänkarna. Det blev trångt och hett. 
Men det gjorde ingenting. Stämningen var hög och 
förväntansfull.

Nu kom Nanna och sålde karameller. Mona skratta
de emot henne. Mormor och flera andra köpte av 
henne.

Flaggorna som voro ridå drogos nu för. Några barn 
sjöngo en sång och sedan kom ett spännande ögon
blick då ridån drogs ifrån och pjäsen skulle börja.

Mitt på scenen stod en snögubbe! Just en så’n som 
de gjorde i går! Men den här gubben började tala.
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Åh, det var ju Greta. Så uppstoppad och lustig hon 
var. Hade inte Mona hört rösten hade hon aldrig 
känt igen henne med den där röda näsan och höga 
hatten på huvudet.

Det var en trevlig pjäs, tyckte Mona. Den handlade 
om det gamla och det nya året. Sedan kom där in 
en hel rad flickor som föreställde snöflingor och de 
dansade kring snögubben och sjöngo så söta visor. 
Där var Nanna också med.

— Åh, så sött allt är, mormor, viskade Mona.
De uppträdande fingo mycket applåder. Mona klap

pade i händerna allt vad hon orkade. Mammorna och 
papporna voro visst lika förtjusta som Mona. Snö
flingorna fingo lov att komma in om igen och om igen 
och sjunga sin visa.

Allra sist var det sång och så en tant som be
rättade sagor.

Det var sent och kvällen var mörk då allt var slut. 
Men det var inte riktigt mörkt, ty ute lyste stjärnor
na på himlen.

Mona gick arm i arm med Greta på hemvägen till 
prästgården.

— Så bra du var, sade hon. Så roligt ni har som 
får spela teater.

— Det är vår fröken som hittar på pjäser åt oss, 
sade Greta. Nu spelar vi för att få pengar till skol
resa.

— Tänk om vi finge det i min skola.
— Det får ni nog, det gör väl alla skolor, sade 

Greta. Du kanske kan få låna vår pjäs. Jag skall
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fråga fröken i morgon för då kommer hon hem till 
oss på kaffe.

— Tror du att jag finge låna den? Jag skall fråga 
mormor om hon tror att vi kan få spela, sade Mona.

Den kvällen pratade visst Mona mer än hon gjort 
på hela tiden sedan hon kom till Sverige. Så mycket 
hade hon att tala om. Mormor satt och hörde på 
medan Mona klädde av sig.

— Kära barn, ni får nog spela teater i din skola 
med, sade hon. Det är nog bara en händelse att ni 
inte har fått det redan. Men pjäser är det alltid ont 
om, så får du låna den här av Greta och hennes fröken 
är det riktigt bra.

— Vad det har varit roligt här, mormor! Tänk alla 
djuren och all snön. Mona pratade på. De andra 
tänker inte på hur vacker snön är som är så vana 
vid den.

Mormor skrattade.
— Vi får väl hoppas snön ligger kvar i Väster

köping också nu när vi kommer tillbaka så du kan 
fortsätta att träna på dina skidor, sade hon.

— Mormor förstår väl att det är roligast i alla fall 
där hemma? Mona såg helt allvarligt på mormor. 
Hon blev så rädd att mormor skulle tro att hon tyckte 
det var roligare här än hemma.

— Visst förstår jag det. Nu skall du sova gott.
Det gjorde också Mona innan mormor hunnit rik

tigt stoppa om henne, så trött var hon efter dagens 
alla äventyr.
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Där nere i salen satt kyrkoherden och väntade på 
sin svägerska.

— Jaså, du har lagt henne nu? Det är en rar flicka 
du har fått, Anna. Var det inte svårt för henne vänja 
sig vid alla nya förhållanden?

— På sätt och vis. Det var nog inte så lätt för 
henne att få rotfäste till att börja med. Det var inte 
bra med stockholmsvistelsen. Jag skulle ha tagit hand 
om henne genast.

— Hur kom det sig att det inte gick bra i Stock
holm?

— Hon kom dit direkt efter katastrofen. Hon triv
des inte. Fru Berg tycker inte om barn efter vad jag 
har förstått. Stackars liten Mona, det märks att hon 
var mycket ensam det året. Men nu börjar hon bli 
så öppen och glad och tillgiven. Hon var så tyst att 
börja med. Det är borta nu, gudskelov!

Kyrkoherden sög fundersamt på sin pipa.
— Ja, nu är hon i goda händer, kära du.
Nästa förmiddag stod släden färdig för att föra 

mormor och Mona till stationen igen. När Mona vid 
avskedet neg för farbror kyrkoherden sade han 
vänligt :

—- Nu blir det tomt och tyst efter dig Mona. Kom 
tillbaka när du vill, min stumpa!

Mona neg åter artigt men smög sig närmare mor
mor. Inte utan mormor, tänkte hon.
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Tolfte kapitlet.

Skolan hade börjat. Lovet var slut. Snön låg allt
jämt kvar och flickorna skulle i dag ut på en skid- 
utflykt med gymnastiklärarinnan fröken Löv som 
ledare.

De olika klasserna samlades på skolgården. Fröken 
Löv gick pa kartan igenom med de olika grupperna 
vilka vägar de skulle åka för att sedan alla mötas vid 
den lilla scoutstugan som låg på en skogsås nära en 
mil utanför staden.

Monas klass gav sig av med väldig fart. De skulle 
ut på slätten för att på en liten bro komma över ån, 
som gick till Lövsjön, och sedan komma upp i skogen.

Det var en rätt lång och tråkig väg de hade med 
den jämna terrängen närmast staden.

— Flickor, vi ginar över kärret och ån och går 
upp i skogen så fort vi kan, sade Margareta till Mona 
och Karin. De tre åkte tillsammans något före de 
andra.

Det får vi inte, sade Karin. Då blir "Lövet” arg. 
Vi måste köra den väg hon har sagt.

Margareta vände sig om.
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— Hur många vill följa med över kärret och ta gen
vägen? ropade hon.

— Ån håller inte, det törs vi inte, sade Birgit.
— Ni måste åka samma väg som vi andra. Det var 

Ulla som sade detta. Alltid skall du komma med på
hitt, Margareta!

— Ja, jag åker i alla fall genvägen, strunt i ”Lövet”. 
Ni ska se jag är före er vid stugan! Hej, Mona, du 
kommer väl med? Du är väl inte rädd som Karin 
heller ?

— Jag är inte rädd. Om Mona törs så törs jag. 
Karin lät helt förnärmad.

— Visst törs jag! Mona glömde allt inför tanken 
på att de skulle vara först uppe vid stugan och slippa 
den tråkiga slätten.

— Jag skall berätta för fröken Löv hur ni bär er 
åt! Ullas rop förklingade ohört av de tre flickorna, 
som snabbt togo av från vägen och med långa glid 
åkte ned mot kärret och ån som slingrade där borta 
nedanför skogsåsarna.

Det gick bra. Kärret var hårt fruset. En och annan 
tuva stack upp och gjorde marken litet ojämn, men 
det hindrade ej farten. Flickorna voro alla säkra på 
skidorna. Även Mona, som var nybörjare, hade tränat 
duktigt och följde de andra ganska lätt.

Nu voro de framme vid ån. Margareta gick först 
över, så kom Karin. Mona var sist. Just då hon var 
mitt över strömfåran brast isen och hon for med 
skidorna rakt ner i vattnet.

Det var inte djupt. Vattnet räckte bara till midjan,
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men det var ändå besvärligt nog få upp de långa 
skidorna ur hålet.

Margareta och Karin gick ut till kanten och drog 
Mona i armarna. Snart satt hon på iskanten och 
skulle försöka dra upp benen. Då gick kanten sönder 
med ett kras och där stodo alla tre flickorna i vattnet. 
Det blev ett trassel innan de fått upp sina ben med 
tillhörande skidor på isen. Margareta lyckades först 
och hjälpte sedan till att dra i de andra. Äntligen 
rullade de på iskanten som stora sälar och kunde ta 
sig i land.

— Usch, det var kallt, sade Mona och borstade på 
byxbenen där vattnet började frysa till is.

— Vi få gno på så blir vi väl varma, sade Mar
gareta.

Ja, de gnodde på för brinnande livet för att ta 
igen den förlorade tiden. Till slut voro kläderna torra, 
det vill säga stelfrusna. Men de kände sig ändå gan
ska varma om benen. Färden gick nu uppför genom 
skogen.

— Vi säger inte ett knyst om det här. Då finge 
de allt något att skvallra för fröken Löv om, sade 
Margareta.

Flickorna nådde scoutstugan först av alla. De gingo 
in och tände på en brasa medan de väntade. Snart 
dök den ena gruppen flickor efter den andra och även 
deras egen klass upp.

Fröken Löv hade inte märkt att flickorna kommit 
i olika omgångar i den gruppen. Hon var nöjd att
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hon hade alla samlade och det blev matsäcksätning 
och kaffedrickning över lag.

— Men titta, ni är ju våta, sade Ulla högt och tyd
ligt med en sidoblick på lärarinnan, och samtidigt 
pekade hon på Margaretas och Monas byxben. Ja, 
snön och isen hade smält vid värmen från brasan och 
deras och Karins kläder voro ovanligt skrynkliga och 
fuktiga.

”Lövet” kände med handen på Monas skiddräkt. 
Hon satt närmast.

— Har ni varit våta? Hur kan det komma sig?
Innan varken Mona eller de andra två syndarna 

hunnit svara hade Ulla hunnit berätta att de tagit 
en annan väg.

— Vi kom i ån med benen, sade Margareta med 
en föraktlig blick på Ulla. Det kan vi tala om själva. 
Vi gick en genväg, fröken.

— Tänk att ni aldrig kan lära er att ni inte får 
gå ifrån varandra på våra utflykter! Fröken Löv var 
riktigt förargad. Ni måste lyda order, flickor! 
Det är stor skam att göra som ni. Tänk på att jag 
har ansvaret för er. Hur skulle det ha gått om ni 
nu kommit i vattnet och inte kunnat ta er upp?

Fröken Löv grälade på dem en lång stund och sluta
de med orden:

— Nu får ni gå raka vägen hem, vi andra skall 
göra en sväng över Högtomtsbackarna, men er vill 
jag inte ha med. Ni får fara hem och byta kläder 
fortast möjligt. Och så få ni vara glada att ni slipper 
med den här skrapan!
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Ja, de tre drogo på sina tröjor och gåvo sig miss
modiga ut ur stugan.

— Jag åker före, följ mig, ropade Margareta.
Mona kom som tvåa, Karin sist. Hon ropade något, 

Mona hörde inte vad det var. Hon åkte blott på utan 
uppehåll.

Högt uppe på ett backkrön stannade Margareta och 
inväntade de andra.

— Är du klok? Det var Karin som helt andfådd 
bromsade in med stavarna. Det här är ju vägen över 
Högtomtsbackarna !

— Ja, varför skall inte vi få fara samma väg som 
de andra? Det ser inte ”Lövet” och vi kommer ju 
i alla fall hem före som hon ville. Den där Ulla skall 
väl inte få förstöra allt för oss, skvallerbyttan !

Margareta skrattade åt sitt lyckade påhitt. De 
andra kunde inte annat än instämma. De voro ju i 
alla fall på hemväg!

— Bäst vi gnor så de inte hinner upp oss!
Flickorna åkte så snön yrde om öronen på dem. 

Det började kli kallare. En snål blåst ven fram mellan 
granar och enbuskar. Det började skymma svagt då 
de närmade sig staden. Glatt skildes de åt och åkte 
var och en till sitt.

Mona stakade sig fram ganska trött nu då hon 
närmade sig hemmet. Hon var ju inte så tränad som 
de andra. Det kändes i ben och armar. Hon frös 
också. Benen voro kalla som is.

Äntligen var hon hemma och spände med stela 
fingrar upp skidbindslena, ställde så skidorna på
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trappan och torkade dem med vantarna så att de 
blevo fria från snöklumpar som moster Gudrun lärt 
henne. Därefter traskade hon upp för trappan.

Hon var inte riktigt lika glad nu som förut. Det 
hade ju inte varit riktigt som det skulle i dag. Väl 
att ”Lövet” hörde till de lärarinnor som aldrig tjatade 
efteråt om en sak som hon redan givit ovett för. Det 
skulle varken bli uppskrivningar eller annat.

Mona gick obemärkt in i sitt rum och började ta 
av kläderna. Hu, så styva och stela byxorna voro. 
Bäst hänga dem på elementet i badrummet. Hon bytte 
både strumpor och underkläder, allt var kallt och vått. 
Dem lade hon i garderoben. Hon kunde ju inte hänga 
upp dem också, då skulle Malin få se dem och fråga 
varför de voro så våta.

Mona gick in i vardagsrummet för att hälsa på 
mormor. Hon var röd om kinderna efter blåsten, men 
annars märktes nu intet av äventyret hon varit 
med om.

— Så röd du ser ut? Fryser du barn? Har ni haft 
roligt ?

— Ja, väldigt. Nej, jag fryser inte.
— Får jag känna på dina händer. Men kära Mona, 

så kall du är. Gå ut och be Malin om litet varm mjölk ! 
Och så skall du äta!

Mona gick ut och drack den varma mjölken som 
Elsa kokade åt henne och åt litet. Sedan hade hon 
läxor att läsa. Hon satt vid sitt skrivbord med böcker
na framför sig. Men det gick inte bra med läsningen.

Mona satt och tänkte på mormor. Mormor visste
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inte hur det hade varit i dag. Skulle hon, Mona, kunna 
tiga med det?

Mona vände och vred på sin kartbok. Hon var 
frestad att slänga den i väggen. Varför skulle hon 
jämt vara med om allt tokigt?

Nu kom Elsa i dörren.
— Margareta är här och frågar efter Mona, sade 

hon.
Mona gick ut i tamburen.
— Vill du gå med ut? Margareta stod där så glad 

och pigg.
— Hej. Har du talat om hemma att vi föll i ån? 

Mona viskade sin fråga.
Du är inte klok. Det är väl inget att tala om, 

då blir de bara oroliga.
Jag vill inte gå med ut i alla fall. Jag hinner 

inte. Och jag tänker tala om det. Det är bäst förstår 
du väl.

Margareta såg betänksam ut. Hon försökte i alla 
fall få Mona att komma med ut. Men det gick inte.

— Vänta tills i morgon innan du säger något, Mona, 
sade hon. Om ”Lövet” inte har sett vilken väg vi for 
är det väl inget att bråka om mer.

Nej, Mona ville ingenting lova. Flickorna skildes och 
Mona gick in i vardagsrummet. Mormor var inte där.

— Var är mormor? frågade hon Malin.
— Frun gick ut ett litet tag, hon kommer strax.
Mona gick åter in till sina läxor. Efter en lång stund 

hörde hon mormor komma hem. Men nu var det dags 
att äta kvällsmat och även moster Gudrun och Malin
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infann sig i matrummet. Det blev inget tillfälle för 
Mona att få tala med mormor ensam just nu.

Efter maten gick fru Sörensson in i sitt rum. Mona 
följde efter.

— Får jag tala med mormor?
— Javisst.
Det var inte så lätt att börja, men till slut hade 

Mona berättat hela historien. Bade om genvägen, hur 
de fallit i ån då isen brast och till slut om hur de 
varit olydiga och farit den långa vägen hem.

Mormor satt tyst och hörde pa alltsammans.
— Jag tror att Margareta narrar dig till en massa 

odygd, sade hon till sist . . . Mona såg upp helt för
färad. Hon hade inte alls skyllt på Margareta eller 
nämnt något om vem som hittat på varken det ena 
eller det andra.

— Det är jag själv som vill lika mycket, sade hon.
— Det är oförståndigt av er, sade mormor. Jag blir 

riktigt ledsen på dig Mona. Förstår du inte att ni måste 
lyda order, när det gäller såna här saker. Tänk om 
nu ån varit djup ! Hur skulle det då gått tror du 2 
Du måste bli pålitlig, Mona. Inte är det väl roligt 
att alltid göra tvärtemot vad ni bli tillsagda? Så roligt 
att ni absolut inte kan låta bli? Ja, nu skall du först 
och främst få ett riktigt hett bad och sedan komma 
i säng. Du måste ju vara genomkall om benen . . Kom 
nu . . .

Mormor tappade i badet och Mona skyndade sig att 
klä av sig. Det var skönt ty hon frös verkligen. Mor
mor borstade henne och svepte sedan in henne i en
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filt och stoppade väl om henne i sängen. Därefter 
fick hon ännu mera varm mjölk att dricka.

Inte ett ord hade blivit sagt under hela denna pro
cedur. Mona låg där så varm och det kändes skönt. 
Bara inte mormor hade sett så allvarlig ut skulle hon 
ha varit glad.

Nu gick mormor till garderoben och tog ut Monas 
våta kläder till badrummet. Sedan kom hon tillbaka 
och satte sig vid Monas säng.

— Förstår du att du genom det lilla påhittet att 
gå en annan väg kunde ha ställt till en stor olycka, 
Mona? Om ån varit djup där ni gick över, hur hade 
det då blivit för oss alla?

— Mormor, snälla mormor förlåt mig. Stora tårar 
trillade nu utefter Monas kinder.

■— Vill du lova mig att aldrig, aldrig utan lov ge 
dig ut på något sådant mer, Mona? Kom ihåg att jag 
litar på dig om du lovar!

— Ja, mormor.
— Då är det bra. Gråt nu inte. Vet du varför jag 

tror att jag kan lita på dig?
Mona bara teg och skakade på huvudet för att åter 

lägga det mot mormors axel.
— Jo, därför att du talade om allt detta för mig.
Mona blev så glad. Hon kramade mormor än hår

dare. Och inte ens när mormor tilläde att de i morgon 
skulle gå till fröken Löv och berätta vilken väg de åkt 
hem och be henne om ursäkt, kunde hon bli ledsen. 
De skulle också lova fröken Löv att hädanefter lyda 
order ordentligt.
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Vad gjorde det när mormor visste allt och inte var 
ond på henne längre! I morgon fick Mona klara av 
det här med flickorna, det skulle nog gå bra, tänkte 
hon. Karin skulle inte bli svår att få med sig och inte 
Margareta heller när det gällde.

Just innan Mona somnade hörde hon moster Gudrun 
komma in i mormors rum. Dörren stod på glänt och 
Mona hörde tydligt varje ord.

Vet du mams, när jag var ute med Dick en tur 
runt kvarteret mötte jag Elsa Löv. Hon talade om att 
Mona hade smitit från de andra och fallit i ån när de 
var på utflykten i dag. Ja, Margareta hade varit med 
förstås och Karin. Elsa frågade om Mona hade för
kylt sig. Hon var oroligt för dem. Det är ju för
skräckligt att inte Mona kan lära sig att lyda. Du 
måste ta itu med henne mamma!

Jag vet om det redan, Gudrun, Mona har själv 
berättat det. Och hon gör inte om det. Men jag måste 
erkänna att jag blev rädd jag också. Hon gick alldeles 
för länge i de våta kläderna! Och att inte ån var 
djupare, det få vi tacka Gud för . . . Mormor lät 
helt trött.

Har hon berättat det? Moster Gudrun lät helt 
förvånad. Det sade du inget till mig om mamma. Du 
skämmer bort henne tror jag.

Mona hörde inte vad mormor svarade . . . Men vad 
hon var glad att hon hade berättat allt för mormor 
i dag och inte väntat tills i morgon!
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Trettonde kapitlet.

Det var lördag. Flickorna hade gått upp till biblio
teksrummet för att låna en rolig bok över söndagen. 
Ulla, Margareta och Mona voro de sista kunderna för 
dagen. Ulla skulle stanna efter de andra och stänga 
när de voro klara.

_ Skynda på hör ni, jag vill inte stå här hela efter
middagen för er skull ! Ulla var otålig, hon ville skynda 
hem till middagen.

— Lugna dig, vi hinner väl. Jag vill bara titta på 
den här. Margareta bläddrade i ”Sju syskon”.

— Gå du, sade Mona, vi kan låsa åt dig.
— Ni glömmer väl nyckeln då.
— Åja, nog kan vi låsa, var inte så mallig jämt, 

sade Margareta och bläddrade retsamt långsamt i sin 
bok.

— Ja, men fröken Borgström sade ju till mig, det 
är jag som har vakten. Inte törs jag ge er nyckeln då.

—Nej, vi kunde ju rymma med den eller äta upp den, 
Margareta skrattade.

— Gå du om du har bråttom, jag lovar att vi ska 
låsa ordentligt, sade Mona.

— Lovar du säkert då?
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— Ja, jag lovar, gå du.
Ulla lade nyckeln på bordet vid fönstret och gick. 

Hon tvekade ett ögonblick vid dörren men så för
svann hon.

— Du, den här ser bra ut, Margareta hade fördjupat 
sig i sin bok.

— Ja, den har jag läst, den är väldigt rolig. Jag 
tror att jag skall ta ”Anne på Grönkulla”, den är tjock 
och räcker ett tag.

Efter en stund voro flickorna klara. Mona låste 
ordentligt, lade in nyckeln i det nu tomma lärarinne- 
rummet och flickorna sprungo sedan den tomma kor
ridoren och trappan ner till porten.

— Vad den där Ulla är dum jämt. Precis som om 
inte vi skulle kunna låsa lika bra som hon. Margareta 
stack sin arm under Monas.

— Har du brått hem?
— Ja, vi äter så fort moster och jag kommer från 

skolan.
— Du kan väl gå med in på Flora i alla fall. Jag 

skall bjuda på "Mums-mums”. De har fått in färska 
i dag.

Flickorna smet in på Flora och fick sina ”mums- 
mums”, sedan fortsatte de gatan fram.

— Tror du att du får gå på bio i kväll? Jag har 
pengar för mig. Margareta skramlade med några slan
tar i kappfickan.

— Jag vet inte, jag kan fråga. Det är ju lördag, 
så det går nog. Jag har kvar jag också av mina fick
pengar.
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— Då möts vi utanför eller också hämtar jag dig. 
Vi kan säga att vi är hos dig eller mig, så behöver 
vi inte fråga.

— Nej, du är tokig. Det vill inte jag. Jag kommer 
om jag får.

Flickorna skildes ut och Mona sprang hem till sin 
middag. När hon kom in i matrummet var det bara 
dukat för en.

— Var är mormor? Varför är det bara dukat åt 
mig? Är inte moster heller hemma? Mona överhopade 
Malin med frågor.

— Kära, lugna sig nu och ät. Frun och fröken Gud
run blev bortbjudna på lunch och sen skulle frun ha 
ett sammanträde. Mona får äta ensam i dag sa frun. 
Hon kommer inte hem förrän till kvällen.

— Var moster ledig tidigare i dag då?
— Ja, de gick för en timme sen båda två. Frun sa 

att hon hade glömt säga till Mona att de skulle bort. 
Men hon kommer ju i kväll vet jag. Mona kan väl 
äta och leka lika bra för att inte frun är hemma!

— Jaa, men . . .
— Ät nu och gå ut och lek sen, sade Malin helt 

lugnt.
Mona satt och tuggade på sin kotlett. Nu kunde hon 

ju inte fråga om lov om hon fick gå på bio. Och det 
som var ett så bra program den här veckan . . . Men 
hon brukade ju få gå på bio ibland om lördagarna. 
Bara det inte blev för ofta. Nu var det . . . ja, det 
var hela tre veckor sedan sist. Då skulle hon säkert 
fått gå om bara mormor varit hemma.
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Hur skulle hon göra nu?
Så där, nu kom Margareta i tamburen.
— Är du inte klar? Sitter du och tuggar än? Får 

du gå?
— Vet inte. Ingen är hemma.
— Ja, men då så. Då kan du ju inte fråga om du 

aldrig så gärna vill. Då springer vi.
— Ja, men jag måste fråga, förstår du. Mormor 

vill alltid veta vart jag går.
— Ja, men hon är ju inte hemma. Skall du sitta 

här hela lörda’n då? Margareta lät riktigt förargad. 
Du törs då ingenting nuförtiden. Tänker du bli ett 
dygdemönster som Ulla?

— Var inte dum, Margareta. Du vet inte hur det 
är . . . Om jag skulle fråga Malin? Nej, det vill jag 
inte. Mona funderade. Nu vet jag, vänta ett tag! 
Mona sprang in i mormors rum tog ett papper på 
skrivbordet och skrev:

”Kära mormor. Jag går på bio. Det är på Skandia. 
Jag kunde inte fråga då inte mormor var hemma. 
Pengar har jag. Mona.”

Margareta stod därute och väntade.
— Är du klar nu?
— Ja, då går vi då.
Malin kom ut i tamburen då flickorna gick.
— Vi går hem till mig och leker, sade Margareta. 

Adjö.
— Varför narrade du Malin? Det var väl onödigt, 

sade Mona.
— Det är väl bättre att hon inte vet var vi är när
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du inte har frågat. Kom nu så springer vi hem till 
mig först så blir det sant alltihop, så behöver du inte 
vara så där ängslig.

Margareta tog Monas arm under sin och drog henne 
med sig.

Flickorna hade en rolig eftermiddag. Först lekte 
de hemma hos Margareta och sedan gingo de på bio. 
Det var en rolig film och de glömde allt annat. Sen 
skildes de åt för att var och en springa genaste vägen 
hem.

Mona tog trappan i långa skutt. Det var ju senare 
än då hon bara varit ute och lekt. Bäst skynda sig.

Inne i vardagsrummet satt mormor och sydde. Mos
ter var tydligen på sitt rum. Skönt, tänkte Mona, det 
var alltid så bra att få tala med mormor ensam."

— Mormor, nu är jag hemma igen. Mona tystnade 
helt andfådd.

— Nå, var det roligt på bio?
— Ja, förfärligt. Men snälla mormor, mormor är 

väl inte ond på mig för att jag gick? Det var så 
länge sen sist, jag trodde säkert att jag skulle fått 
om mormor bara varit hemma? Mona tystnade.

— Ja, det fick du gärna. Det var bra att du skrev 
det där brevet för annars hade jag blivit orolig. Malin 
sa’ att du var hos Margareta.

— Vi var där bara först ett tag, sedan gick vi på 
bio.

— Vet du att Margaretas mamma har ringt hit? 
Hon trodde ni var här. Hon visste inte att Margareta 
var på bio.
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Mona rodnade starkt.
_ Kan inte du lära Margareta att säga till vart 

ni går. Det är så onödigt med alla dessa påringningar. 
Mormor log helt vänligt mot Mona.

Nu kom Malin in med teét och sedan hade de alla 
som vanligt en trevlig lördagskväll. Moster Gudrun 
och Mona spelade och sjöng. Brasan sprakade i den 
öppna spisen.

I morgonbönen nästa måndag var det rektorn själv 
som talade. Så allvarlig hon låter, tänkte Mona där 
hon satt ännu helt morgonsömnig.

När flickorna kommo upp till sitt klassrum började 
inte fröken Borgström som vanligt sin lektion. Hon 
satt helt tyst en stund och såg på flickorna. Dessa 
tittade till slut helt förvånat på henne.

_ Flickor, har ni någonsin förlorat någonting här 
i klassen?

Flickorna sågo på varandra.
Visst hade de förlorat slantar de glömt kvar i kapp

fickorna. Men eftersom det var förbjudet att ha pengar 
i skolan och förvara dem där, hade de inte precis 
talat så mycket om det, inte ens med varandra.

— Nåå, har ni förlorat något någon gång?
Ja, nu kröp det fram att de flesta av dem förlorat 

en 25-öring eller dylikt då de haft pengar kvar i sina 
kappfickor.

— Det har hänt något så tråkigt, flickor. Ni vet 
att vi har det där lilla kassaskrinet i biblioteksrummet 
där ni brukar lägga era avgifter som vi spar till nya 
böcker. Det var ju bara småslantar men de är i alla
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fall borta. Kassaskrinet var uppbrutet när fröken Ro- 
lén kom hit i dag på morgonen. Hon var därinne före 
morgonbönen. Det måste ha hänt i lördags.

Nu vet ni att i lördags var det en flicka i den här 
klassen som hade vakten och skulle låsa i biblioteket. 
Det var du Ulla som skulle sköta det.

Fröken Borgström tystnade och såg ut över den 
förfärade flickskaran.

— Nu vill jag veta vilka som var där och vem som 
gick sist. Det var väl du Ulla?

— Jag var inte där då. Det var Mona som låste. 
Hon och Margareta var sist.

— Det var du som skulle låsa. Varför gjorde du 
inte det? Fröken Borgström lät sträng på rösten nu.

— De var så soliga och ville inte gå. De ville låsa 
och jag var tvungen att ge dem nyckeln. Ulla talade 
fort och ivrigt. Hon ville minsann inte bli misstänkt 
för något. Snyftande tilläde hon: Fröken tror väl 
inte att jag har gjort något?

Mona och Margareta sågo på varandra. De reste 
sig på en gång.

— Fröken . . . började de.
— Tyst, en i sänder. Tala först du Margareta.
— Vi var kvar för jag ville titta i en bok. Ulla ville 

vi skulle skynda oss. Men om hon tror eller fröken 
tror att vi rörde det gamla skrinet så ... . Marga
retas först så bestämda röst började darra.

— Nå, du Mona.
— Ja, vi var kvar, som Margareta säger. Men vi



bara läste. Sedan låste jag och så gick vi. Mona var 
blek men talade lugnt.

— Lade ni märke till skrinet?
— Nej . . . började alla tre på en gång.
— Tyst ett tag. Jag får fråga er en i sänder. Nå, 

Ulla, såg du skrinet? Lade du märke till om det var 
stängt.

— Jaa, fröken. Det var låst och allt var så ordent
ligt då jag gick.

— Såg du verkligen på skrinet?
— Ja, det var säkert låst. Jag märkte ingenting. 

Ulla satte i med att snyfta. Om inte fröken tror mig 
så . . .

— Lugna dig nu Ulla. Ingen har sagt att vi inte 
tror dig. Men jag måste få veta allt vad ni möjligen 
kan ha sett.

— Nåå, Mona såg du på skrinet?
— Neej, jag tänkte inte alls på det.
— Du Margareta?
— Nej, inte tänkte jag på skrinet. Jag läste i Sju 

syskon. För mig kunde det ha stått vidöppet. Jag 
märkte ingenting.

— Vad gjorde ni sedan ni låst?
— Vi gick hem. Det var jag som låste. Jag lade in 

nyckeln i lärarinnerummet som vanligt. Mona rodnade 
helt plötsligt. Hon kom ihåg gottaffären de varit inne i.

— Gick ni direkt hem?
— Vi var inne på Flora och köpte gott.
— Hade ni pengar med i skolan?
— Jag hade pengar på mig, sade Margareta. I det-
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samma tyckte hon själv att det lät konstigt och rod
nade starkt.

— Vad gjorde ni sedan i lördags?
— Vi gick på bio, viskade Mona.
— Hade ni fått pengar hemma till det?
— Det är så klart. Margaretas röst lät åter helt 

säker. Vi hade fickpengar kvar båda två.
Det blev tyst i klassrummet en lång stund. Fröken 

Borgström satt och funderade. Hur skulle hon nu 
göra?

— Var det ingen mer än ni i biblioteket? Låste du 
säkert, Mona?

— Ja. Vi såg ingen människa någonstans.
— Och du är säker på att skrinet var låst, Ulla.
— Ja, fröken.
_ Flickor, hur skall vi förklara det här? utbrast 

fröken Borgström helt förtvivlad. I dag är skrinet upp
brutet och tomt.

Jag tror ju inte att någon av er har kunnat göra 
något så fult. Men om det är en av er, jag säger bara 
o m, kom då till mig och tala om det så skall jag 
hjälpa henne på allt sätt. Det lovar jag. Vi måste ha 
klarhet i det här förstår ni. Så om ni kan fundera ut 
något som kan vara till hjälp så kom till mig och 
säg det.

Fröken Borgström satt och såg ut över klassen en 
stund. Därefter tilläde hon.

— Ja, nu måste vi läsa litet. Ni får tänka på vad 
jag har sagt. Slå upp sidan 103. Börja du Karin.

Mona släpade stegen efter sig på vägen hem från
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skolan. Det hade varit ett nytt förhör efter lektio
nernas slut inne hos rektorn.

Ulla, Margareta och Mona hade på nytt fått berätta 
allt som hänt i lördags. Ulla påstod alltjämt att hon 
sett att skrinet var låst då hon gick. Margareta och 
Mona hade ju intet nytt att tillägga. De hade låst och 
sedan köpt snask och sedan gått på bio. Rektorn hade 
sagt att han tyckte det såg konstigt ut att de haft 
pengar just då. Ulla fick sig en skrapa för att hon 
lämnat nyckeln och därefter fick flickorna gå.

Även Margareta gick modstulen vid Monas sida.
— Du skall se att de tror att det är vi, sade hon. 

Och jag som gick på bio den kvällen utan att fråga 
om lov. Vad ska de tro hemma. Sån otur att vi inte 
fick biopengar hemma den här gången. Jag brukar 
minsann inte vara så sparsam så att jag har så mycket 
kvar.

Flickorna skildes åt och Mona gick ensam hem. 
Grinden slog så hårt efter henne i dag, tyckte hon. 
Sakta gick hon trappan uppför. Tyst öppnade hon 
dörren.

Därinne hördes röster. Det var moster som talade 
ivrigt.

— Det förstår väl mamma, att det finns ingen 
annan förklaring. Det måste vara de. Där är ju alltid 
låst. Jag är alldeles förtvivlad.

— Nej, vet du, du borde skämmas. Om du hade sagt 
att det måste finnas någon annan förklaring skulle jag 
ha förstått dig. Det kan helt enkelt inte vara de, det 
inser du väl. Åtminstone aldrig Mona. Det skall nog
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reda upp sig med tiden. Ni finner nog tjuven till slut, 
även om det dröjer litet.

Mona gick in i rummet. Moster såg upp, men Mona 
såg bara på mormor. Och mormor sträckte handen 
emot henne och sade:

— Nu skall du ha mat. Se då inte så förfärad ut 
Mona. Det förstår du väl att jag vet att det inte är 
du. Ät nu först så får du berätta alltihop sen. Jag 
vet redan genom moster vad som har hänt.

— Mona, frågade moster Gudrun, har du rört 
skrinet?

— Nej, moster. Mona såg på henne med en klar 
blick i sina grå ögon. Hon var så glad nu när hon hört 
vad mormor sagt.

— Ja, då tror jag dig också, fast det hela är så gåt
fullt.

Det var inte lätt att läsa läxor den kvällen men det 
måste ju gå. När Mona satt i vardagsrummet med 
mormor och moster sade hon:

— Vem tror mormor det kan vara? Det finns ju 
ingen som kan ha gjort det!

— Det kommer nog fram i sinom tid. Den stackarn 
som stjäl kan nog inte låta bli att göra om det. Det 
går alltid illa till sist för sådana.

_ Om bara inte den där Ulla varit så säker på att 
skrinet var helt, sade Gudrun som hörde på.

— Jag tror inte hon såg det mer än vi, sade Mona, 
för hon höll bara på och var viktig med sin nyckel.
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Fjortonde kapitlet.

”Håll ni huvudet högt bara och låt tiden gå. Det blir 
nog klart vem som är skyldig om ni bara väntar.” Ja, 
så hade mormor sagt men det var inte så lätt för 
flickorna att glömma.

Efter en tid försvann det ånyo slantar ur kapp
fickorna. Stränga order utfärdades ånyo mot att för
vara pengar vare sig i fickorna eller pulpeterna.

Mona och Margareta kände ju att ingen av kamra
terna tvivlade på dem, inte heller fröken Borgström 
såg ut som om hon trott dem om stölden i biblioteks
rummet. Hon var lika vänlig som vanligt. Men de ledo 
ändå denna tid av att man inte kunde klara upp hur 
det gått till.

I skolan och i flickornas hem resonerades det ofta 
om saken. Det hände att moster Gudrun fick anfall 
av tvivel och framhöll för sin mor att Margareta och 
Mona dock voro de okynnigaste flickorna i skolan. Var 
det då inte möjligt att de fallit för frestelsen då de 
voro ensamma i det rummet där skrinet med pengarna 
stod?

Fru Sörensson gick dock inte att rubba i sin över
tygelse.
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— Det är skillnad på oärlighet och odygd, sade hon. 
Jag tror inte att Margareta narras, och Mona är det 
ärligaste barn jag har träffat på.

Så gick tiden. Mona skötte sig bra den här terminen. 
Hon hade inte ens många uppskrivningar. Fröken Löv 
hade ju aldrig bråkat om deras olydnad under skid
färden, varför både Margareta och Mona gick och hop
pades på bra betyg till och med i ordning. Om bara 
inte den här otrevliga stöldhistorien varit skulle allt 
ha varit roligt och lugnt.

Flickorna läste om Italien i geografikursen den här 
våren. Det tyckte Mona var gränslöst roligt. Hon 
visste så mycket som hon fick berätta för de andra om.

Just i dag hade flickorna geografilektion. Mona 
beskrev så livligt för kamraterna och fröken Borg
ström hur hon en gång fått följa med föräldrarna upp 
på Vesuvius topp. Hon berättade om linbanetågen som 
gå uppför den branta sluttningen, men även om åsnor
na som man kunde få rida på dit upp. Vägen gick först 
förbi de härligaste vingårdar där det växte stora och 
saftiga druvor som de fingo smaka på. Sedan kom det 
svarta lavafältet, en svart, hemsk och död trakt, där 
intet liv fanns. Hon berättade också om hur en vakt 
höll henne när hon väl kommit upp för att hon inte 
skulle få svindel då hon såg ner på ena sidan i den 
svarta och svavelgula sänkning där kratern stack upp 
och på andra sidan ned på den blå Neapelbukten djupt 
nedanför.

— Min pappa gick ner till kratern, sade hon. Men 
lavan var så varm att det brändes hål på hans sko-
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sulor. Hela tiden sprutade det rök och flög stenar upp 
i luften och det dånade som ett jättelokomotiv...

Just som Mona kommit så långt avbröts berättelsen 
av ett fasligt skrik och sparkande i korridoren. Marga
reta som var kartvakt hade glömt ta in kartan till 
lektionen och var just skickad att hämta densamma.

Fröken Borgström avbröt Mona häpen över oväsen
det och öppnade dörren. Flickorna kunde inte låta bli 
att rusa upp från sina platser och se ut i korridoren. 
Allt fler dörrar öppnades.

Vilken syn!
Där slogs på golvet två flickor: Margareta och en 

främmande flicka. Denna lyckades ta sig upp, men 
Margareta släppte inte taget utan höll fast och hasade 
efter henne utmed korridoren.

— Hjälp, skrek hon. Tag fast henne. Det är hon som 
är tjuven.

Allt detta hade hänt blixtsnabbt, men nu rusade 
några större flickor fram och höll fast inkräktaren.

Det var en flicka på en tretton, fjorton år. Flickorna 
kände henne inte. Men så ropade plötsligt en av dem : 
— Det är ju springflickan på Tages kondis!

Nu tog lärarinnorna ledningen. Den främmande 
flickan fördes in i lärarinnerummet, vars dörr stäng
des obevekligt efter henne och några lärarinnor samt 
Margareta.

— Nu får ni gå stilla till era klassrum och vänta på 
vidare besked, ropade fröken Rolén som var kvar i 
korridoren.

Även Monas klass måste helt ovilligt gå in i sitt
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klassrum. Det surrade som i en bikupa av gissningar 
om vad som hänt.

Efter en lång stund kom fröken Borgström och 
Margareta tillbaka, Margareta i sönderriven jumper 
och med håret på ända men med en triumferande och 
upphetsad min.

Fröken Borgström satte sig ner.
— Nu flickor får ni gå lugnt hem efter den här 

lektionen. Ni har ju ingen mer i dag. Men först skall 
ni få veta vem tjuven är. Det är den stackars flickan 
ni såg nyss. Hon har ju varit här med bröd till vårt 
kaffe i lärarinnerummet ett par gånger och på så sätt 
lärt sig hitta i skolan.

Då har hon ibland passat på att ta ur era fickor. 
Ni skulle aldrig haft pengar där att inleda henne i 
frestelse med. Så gick hon hit den där dagen under 
lektionstid. Hon visste att det stod ett kassaskrin i 
biblioteket. Det hade hon sett en gång när dörren stod 
öppen då hon gick förbi och tittade in. Nu bröt hon 
upp skrinet med en fickkniv och tog pengarna. Skrinet 
var alltså tömt redan då Mona, Margareta och Ulla 
kom dit. Flickan erkände själv att hon gjort det samma 
förmiddag.

Du Ulla får verkligen lära dig tänka dig för bättre. 
Tänk så mycket sorg och bekymmer du har vållat dina 
kamrater bara för att du bestämt påstod att skrinet 
var helt då du såg det. Nu vet vi ju att det hade varit 
uppbrutet sedan flera timmar. Där ser ni flickor hur 
farligt det är att säga att man är säker på något som
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man bara tror. Jag är inte nöjd med dig i den här 
saken, Ulla.

— Och nu få ni försöka glömma det här. Aldrig 
mer får ni ha pengar i era fickor. Det är synd om den 
stackars flickan som är skyldig till detta.

Fröken Borgström tystnade. Men att få flickorna 
lugna var omöjligt. De fick lov att prata ut. Margareta 
berättade hur hon då hon var på väg till kartrummet 
hört någon i biblioteket. Genast hade hon tittat in 
genom dörren som stod på glänt ty ända sedan den 
tråkiga händelsen hade ju det rummet och dess hem
lighet varit i hennes tankar.

Därinne fick hon se den främmande flickan i färd 
med att på nytt bryta upp skrinet. Margareta hade 
kastat sig över henne och släppte sedan ej taget. Ja, 
resten av historien hade flickorna själva sett.

— Men varför ljög Ulla? Karin viskade sin fråga 
så högt att fröken Borgström hörde den.

Ulla kände kamraternas ogillande blickar och bör
jade gråta.

— Jag ljög inte, jag trodde att jag hade sett det.
— Man får vara säker innan man säger något, i 

synnerhet som det var så viktigt för dina kamrater 
vad du sett, sade fröken Borgström. Men nu måste ni 
arbeta flickor. Det var Mona som höll på att berätta. 
Ni kan väl inte lugna er nu, jag får väl gå igenom den 
nya läxan med er!

När äntligen lektionen var slut slet sig Mona loss 
från Margareta och de andra flickorna. Alla ville de 
prata. Men hon hade så brått hem. I flygande fläng
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tog hon trappan. Hon höll nästan på att springa om
kull majorskans jungfru nere i förstugan.

— Mormor, mormor, hon rusade in helt andfådd.
— Ja, kära barn, vad är det fatt?
— Tjuven, mormor, de har fått tag i tjuven. Mona 

måste andas ut innan hon berättade hela historien. 
Mormor satt och hörde på.

— Stackars flicka, sade hon då Mona slutat sin 
berättelse.

— Ja, vad tror mormor de gör med henne? Mona 
hade inte tänkt på detta förut. Men nu förstod hon att 
det var ju förfärligt att vara den stackarn som nu 
blivit fast.

— Åh, de gör ingenting farligt med henne. Hon är 
ju bara ett barn. Vi får väl ta hand om henne i barna
vårdsnämnden. Jag får väl snart höra om. det, tänker 
jag. Och vi skall göra allt för att hjälpa henne, det 
kan du vara säker på. Hon kanske behöver få ett 
bättre hem.

Ja, visst mormor var ju med i det där som kallades 
barnavårdsnämnden. Mona kände sig genast lugnare 
för den främmande flickans skull.

— Nu vet alla att det inte var vi, sade Mona. Vad 
jag är glad, mormor.
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Femtonde kapitlet.

Det var en härlig vårdag. På gatorna blänkte ste
narna efter ett ljumt regn. Björkarna började knop
pas. I trädgårdarna voro krokus och snödroppar näs
tan utspruckna.

Flickorna skulle börja ha gymnastik utomhus i dag. 
Ty nu hade värmen kommit.

Yra och glada kommo de utrusande. Medan de vän
tade på fröken Löv, kastade de boll eller promenerade 
arm i arm runt gården.

Mona och Margareta kommo just fram mot det höga 
järnstaketet som sträckte sig utmed gatan.

— Tänk vilken härlig balansstång det egentligen är 
däruppe, fast den är smal, sade Margareta och såg upp 
mot staketets översta järnslå. Det var högt dit upp. 
Mer än manshöjd.

— Du som är så vig, du kunde nog gå på den, sade 
hon till Mona.

— Vänta skall du få se. Mona klättrade raskt upp 
på staketet och började med de sirligaste böjningar 
och nigningar för varje steg att gå utefter den smala 
stången.

— Är du tokig, ner med dig, innan Lövet kommer.
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Men Mona var döv för Margaretas varning. Under 
kamraternas jubel och häpnad sprang hon lätt fram 
på staketet. Åh, det var härligt häruppe! Vårluften 
gjorde Mona både glad och yr. Hon var så vig och 
hade ju tagit lektioner i plastik och gymnastik sedan 
hon var liten.

På gatan stannade några promenerande och log emot 
tösen. Mona viftade helt glatt emot dem. Ett par poj
kar stannade och flinade.

Men nu flockade flickorna sig i en grupp. Fröken 
Löv kom.

— Vad är det? Vad står på? Fröken Löv såg sig 
om. Vad var det för folksamling på gatan? Fröken 
Löv såg upp.

— Mona, kom genast ner! Vad är det för påhitt? 
Tonen var skarp.

Men Mona hörde inte. Graciöst fortsatte hon sin 
balansgång. Med en elegant nigning sänkte hon sin fot 
helt nära fröken Löv, sprang sen med lätta steg bort 
till taket på ett litet utbygge vid staketets andra ända. 
Hon tog ett hopp dit upp.

Häruppe gjorde hon några danssteg, hoppade så åter 
över till staketet och gick tillbaka samma väg hon 
kommit. Med en sista vink och en slängkyss till åskå
darna hoppade så Mona ned på marken och log mot 
fröken Löv.

— Snälla fröken, det var så lätt att gå däruppe och 
så roligt.

— Monika går in i klassen, ni andra ställer upp. 
Fröken Löv lät inte road eller mild i rösten.
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Mona gick in i det tomma klassrummet. Så förarg
ligt, nu blev det väl bråk igen ! Och hon som hade för
sökt att vara så ordentlig en lång tid!

Kamraterna kom tillbaka till klassrummet och Mar
gareta viskade till Mona:

— Du skall skynda dig ner i gymnastiksalen. Lövet 
vill tala med dig där.

Mycket riktigt. I avklädningsrummet stod fröken 
Löv. En störtsjö av ovett haglade över Mona.

— Om du inte lyder mig ögonblickligen nästa gång 
jag ger dig en order, anmäler jag dig för rektorn, slu
tade lärarinnan sin straffpredikan.

— Förlåt mig, fröken, jag menade rakt inget illa, 
sade Mona. Hur det var tyckte hon allt att fröken Löv 
hade rätt att vara förargad på henne eftersom hon inte 
hoppade ner när hon blev tillsagd. Och väldigt bussig 
var Lövet som aldrig skvallrade eller gav uppskrivning 
när hon väl grälat upp en ordentligt.

Ja, fröken Löv skickade till slut iväg henne ganska 
blidkad. Mona hörde till hennes favoriter; hon var så 
duktig i gymnastik.

Mona gick hem den dagen rätt lugn. Men det var 
väl bäst tala om det för mormor i alla fall, tänkte hon.

Mormor såg nästan ut som om hon haft lust att 
skratta när hon efter middagen fick höra hela histo
rien.

— Men Mona, skall du aldrig bli förståndig, suckade 
hon.

Nästa dag var det också härligt solsken. Mona dan
sade gatan fram på väg till skolan. Men när den första
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lektionen för dagen började kom fröken Borgström in 
i klassen och såg ut som ett åskmoln.

— Monika Brand skall genast gå till rektorn.
Flickorna sågo på Mona. Vad hade hon nu gjort?
Själv kände Mona sig lika förvånad. Hon visste inte 

om något särskilt som borde tynga på samvetet just 
nu. Händelsen i går var som utsuddad ur hennes 
minne, ty fröken Löv brukade aldrig blanda in någon 
annan i sina uppgörelser med flickorna.

Sakta reste Mona sig och gick, ett mål för alla kam
raternas blickar.

Därnere på expeditionen satt rektorn och väntade 
på henne. På bordet framför rektorn låg en tidning.

— Vill du vara god och se här vad du ställt till, 
Monika. Med dessa ord lade rektorn tidningen uppsla
gen framför Mona.

Mona läste på den uppslagna sidan och tittade för
färad på rektorn. Men hon tyckte det var litet lustigt 
också att se sin egen bild.

Ty mitt på sidan stod med stora bokstäver: ”Våren 
kommer till flickskolan”. Under var ett fotografi av 
Mona högt uppflugen på staketet just i färd med att 
kasta en slängkyss till publiken på gatan.

Mona blev så het och röd om kinderna att hon 
tyckte de brändes. Hon önskade hon kunnat sjunka 
rakt ned genom jorden och försvinna bort från rek
torns vredgade uppsyn.

— Förstår du inte att du skämt ut skolan? Vad 
skall vi få för rykte om våra flickor bär sig åt så?
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Vill du förklara det här. Rektorns röst skälvde av för
argelse.

I detsamma öppnades dörren. Fröken Löv kom in. 
Även hon var tydligen efterskickad, ty hon såg helt 
jäktad ut.

— Varför fick jag inte veta det här i går? Rektorn 
hejdade sig med tanke på Mona som stod och hörde på. 
Se vad någon påpasslig journalist och fotograf har 
ställt till. Du- Mona får gå nu. I skarpa ordalag förehöll 
rektorn Mona än en gång hur hon skämt ut skolan. 
Därefter fick hon gå.

Innan Mona stängt dörren efter sig hörde hon Lövet 
säga:

— Men det var ju bara ett barnsligt upptåg, kära du.
Vad rektorn svarade kunde Mona bara tänka sig.
Helt modstulen gick hon upp till klassrummet. Men 

innan hon gick in sträckte hon på sig. Flickorna skulle 
inte få se att hon fått uppsträckning.

På rasten berättade hon det i alla fall för Marga
reta. Denna skrattade ohejdat. Det var så lustigt att 
Mona stod i tidningen, tyckte hon. Även de andra 
flickorna måste få höra det. Alla skrattade utom Ulla 
som satte näsan i vädret och förklarade, att av Mona 
kunde man ju vänta sig vad som helst.

— Åja, lugna dig, vem var det som vittnade falskt, 
sade Margareta. Nu var det Ullas tur att känna sig ut
pekad !

Det blev frukostrast. Mona gick hem. Vid frukost
bordet satt redan mormor med tidningen framför sig. 
När hon fick se Monas min, sade hon:
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— Men kära barn, s å farligt är det väl inte !
— Rektorn sa att jag är en skam för skolan. Mona 

grät, hon kunde inte låta bli. Det hade kommit som en 
kalldusch.

— Och jag som inte hade mer än några uppskriv
ningar, nu får jag ändå inget bra betyg i ordning. Rek
torn sa inte om jag skulle få anmärkning, hon grälade 
bara så förfärligt.

— Kära barn, gråt inte. Jag tycker i alla fall inte 
att det är så förfärligt, även om det var ett onödigt 
upptåg. Ät nu, tröstade mormor henne. Det var ju en 
olycka att den där påpassliga fotografen skulle vara 
i närheten också.

Nu kom moster Gudrun som dröjt kvar i skolan och 
dryftat händelsen.

— Ja, dig ha vi ingen heder av i dag, sade hon kort.
_ Nej, Mona, sluta att gråta. Det här är inget att 

spilla så många tårar på, sade mormor helt bestämt. 
Den här stormen får väl gå över den med.

När Mona gick tillbaka till skolan hade hon mor
mor i sällskap.

_ jag skall gå in till rektorn, sade mormor. Jag 
känner henne så väl.

Ja, vad mormor och rektorn helt vänskapligt talade 
om fick ju Mona aldrig veta. Men det blev i varje fall 
inget mer talat i skolan om händelsen.

Men alla flickorna i Monas klass klippte ur bilden i 
tidningen och hade den till bokmärke. Det tyckte Mona 
var bra retligt.
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Sextonde kapitlet.

Terminen närmade sig raskt sitt slut. Våren och den 
i år sena påsken voro över. Under påsklovet hade 
Mona fått resa till Holg med mormor än en gång. Nu 
fick Mona se prästgården utan vintersnön och den 
vackra Holgsjön utan is. Greta och Nanna, Mona och 
Hans tillbringade den mesta tiden nere på bryggan och 
metade upp små abborrpinnar. Deras fingrar blevo 
både blåa och röda av det ännu kalla vattnet. Men 
katterna hade goda dagar ty annat än kattfisk blev 
det ju ej !

Så fick Mona lära sig de bästa blåsippsställena och 
barnen strövade kring långt ut i hagmarkerna. Men 
dagarna gick fort och snart anträddes hemresan.

Själva påskaftonen hade först firats hemma i Väs
terköping. Men redan dagen efter for moster på sin 
vanliga fjällfärd. Ty i fjällen hade hon ju varit både 
vid jul och sedan under februarilovet. När hon denna 
gång efter påsklovets slut kom hem hade hon en stor 
nyhet att berätta. Hon hade förlovat sig med en doktor 
hon lärt känna redan under sin första vistelse däruppe.

Fästmannen kom på besök. Mona tyckte han var 
snäll och rar och trivdes med sin nya morbror.
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Nu var sommaren nära. Om endast ett par veckor 
skulle det bli skolavslutning. Just då for mormor till 
Stockholm på några dagar. Mona hade mycket att göra 
i skolan, hon hade sitt betyg att tänka på. Eljest hade 
dessa dagar varit odrägligt långa. Ty utan mormor 
var hemmet sig inte likt.

Moster Gudrun bara tänkte på sin brevskrivning och 
sitt arbete. Gamla Malin brukade komma in till Mona 
ibland då hon såg för hängig ut och sitta och berätta 
för henne om hur det var då mamma och moster voro 
små. Kamraterna och Mona gjorde cykelturer i de 
ljumma kvällarna och sökte vårblomster. Men ändå 
var Mona inte nöjd. Hela våren hade hon känt en 
gnagande oro. Hur skulle det bli då skolan var slut?

Ingen hade talat om sommaren. Tänk om hon inte 
finge vara kvar här längre? Kanske det var meningen 
att hon bara skulle vara här ett år? Men vart skulle 
hon då ta vägen? Kanske till tant Nanny? Nej, aldrig 
ville hon dit mer. Tant Nanny ville väl för övrigt inte 
ha henne. Men varför sade mormor ingenting om hur 
det skulle bli i sommar?

Mona gick omkring och kände sig osäker och olyck
lig fast hon försökte att inte tänka på det. Mormor 
hade inte haft tid att ägna sig så helt åt henne denna 
sista tid. Alla tankar på dotterns förlovning och änd
rade framtidsplaner hade tagit så mycket av fru 
Sörenssons intresse att hon inte hade lagt märke till 
att Mona såg ovanligt fundersam ut.

De sista veckorna gingo så till ända. Mormor kom 
hem igen till Monas stora glädje. Terminsavslutningen
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närmade sig alltmer och en vacker dag ägde den rum 
i flickskolans stora aula.

Mormor satt bland åhörarna den dagen och säg på 
den stora skaran av festklädda flickor. Ingen av dem 
var så söt som Mona, tänkte hon för sig själv där hon 
såg på tösen. Den skära klänningen klädde henne så 
väl. De grå ögonen lyste så klara och det ostyriga 
håret lockade sig mjukt över pannan.

Ett bra betyg fick Mona denna gången. Mormor och 
Mona läste det tillsammans. Kristendom AB, svenska 
Ba, tyska AB, historia Ba, matematik AB, biologi B. 
Ja, mer var ju ej att vänta i det ämnet. Men ordning? 
Mona kastade hastigt en blick på betygets sista rader. 
Uppförande och ordning B!

Hon suckade, det var ohjälpligt. Det var den där 
staketvandringen förstås !

Men mormor sade ingenting om ordningsbetyget den 
här gången.

— Vi har då riktigt fått heder av dig, min lilla 
flicka.

Mona rodnade som alltid då hon fick beröm.
— Men ordningen, det vara bara B i alla fall, sade 

hon.
— Ja, kära du, det är staketets skull. Nästa år 

klarar du säkert det betyget med, sade mormor trös
tande och lät inte alls ledsen.

Det blev en glad lunch. Mona glömde all ovisshet hon 
känt och på eftermiddagen gav hon sig ut på en cykel
tur med kamraterna. Hon kom hem med en stor bukett 
konvaljer.
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— Det passar till gästrummet, sade mormor.
Nästa dag skulle nämligen farbror Ernst komma 

till Västerköping över en dag. Han hade skrivit och 
bett fru Sörensson om ett sammanträffande då han 
ändå var på resa därförbi.

På kvällen hjälpte Mona Malin att göra i ordning 
i gästrummet uppe på tredje våningen. Hon satte sina 
konvaljer i en skål och bar upp vatten så att Malin 
och Elsa skulle slippa gå i trappan så många gånger.

Dagen därpå mötte moster och Mona farbror Ernst 
vid stationen. Farbror Ernst nöp Mona så glatt i kin
den och sade att hon ju blivit stora flickan!

När de sutto vid matbordet berättade moster Gudrun 
om Monas fina betyg.

— I sommar behövs ingen ferieläsning, slutade hon.
— När gifter sig fröken Sörensson ? frågade farbror 

Ernst.
— Kanske i höst, kanske inte förr än till nästa vår. 

Det beror på när min fästman blir färdig med ett 
arbete han håller på med. Jag skall bestämma mig i 
sommar hur jag skall göra med min plats här, svarade 
Gudrun.

— Jaså, då blir fru Sörensson ensam sedan, farbror 
Ernst tystnade. Det syntes att han fått något att fun
dera på.

Efter maten sutto de vuxna vid sina kaffekoppar 
och småpratade. Mona var inne på sitt rum.

— Ja, jag hade ett särskilt ärende den här gången, 
sade han. Det rör Monika.
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Fru Sörensson såg hastigt upp.
— Se, jag och min fru vi förhastade oss nog litet 

då vi skickade iväg henne. Det var ju så nyttigt för 
Monika att få vara här och få så god hjälp att finna 
sig till rätta i skolan. Det förstår jag ju. Men nu borde 
vi väl ta hem henne igen.

Jag hade ju alltid tänkt att Rolfs dotter skulle ha 
ett hem hos mig. Det var min fru som var litet nere 
förra våren. Men nu ha vi köpt oss en större villa i 
Bromma och nu har vi god plats för henne. Min fru 
är villig att försöka igen med ett barn i huset. Herr 
Berg tystnade litet förläget.

Det hade blivit så förunderligt tyst i rummet.
Gudrun såg på sin mor, reste sig upp och lämnade 

dem ensamma. Hon kunde ju inte hjälpa sin mor med 
detta. Hon som själv inte skulle vara kvar hemma. 
Men hur skulle mamma ta det? Mamma som var så 
fäst vid Mona. Kunde herr Berg verkligen ha någon 
rätt över flickan?,

Gudrun stannade i matrummet där hon kunde höra 
vad som sades. Hon ville stå beredd att gå in och 
vädja till herr Berg om modern skulle behöva hjälp 
att övertala honom. För det förstod hon att utan Mona 
kunde mamma helt enkelt inte vara.

— Tror herr Berg att Mona var lyckligare i ert 
hem?

Fru Sörensson talade så sakta. Herr Berg rodnade 
lätt.

— Ja, inte lyckligare, snälla fru Södensson, men vi 
skulle försöka ställa det bra för henne vi också. Min
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fru har fått större lust att ha henne nu och jag har 
ju aldrig velat släppa Monika ifrån mig. Det var helt 
min frus idé.

När Mona kom hit var hon ett olyckligt barn. 
Och det berodde inte bara på att hon fått uppleva 
sorgen att mista föräldrarna. Fru Sörenssons röst lät 
nästan sträng, då hon sade dessa ord.

Nu är hon lycklig och i jämnvikt. Jag släpper 
henne inte ifrån mig, herr Berg, så Rolfs kusin ni än 
är... Om de vore här nu, Birgit och Rolf, vem tror 
ni de skulle ge henne åt ? Åt mig som vill vara en mor 
för henne ? Eller åt er som vill vara en far för henne ? 
Vilket tror ni hon behöver bäst när ni är på era många 
resor. Ni vet att er fru egentligen inte vill ha hand om 
henne.

Nu blev det återigen tyst i rummet en lång stund.
Ni har rätt, fru Sörensson. Jag var självisk. Men 

ni får lova mig att jag får hjälpa er med henne. Med 
de ekonomiska förhållandena och sådant. Rolf har ju 
lämnat många tavlor efter sig. Jag har dem i förvar. 
Nu är nog tiden inne för en minnesutställning och då 
blir det kanske ett litet kapital därav till Monas upp
fostran. Herr Berg tystnade. Han lät trött.

Ingen av de talande hade sett att Mona stod i dörren 
till hallen. Hon hade varit på väg ner till trädgården. 
Lamslagen hade hon stannat då hon hört farbror 
Ernsts begäran och mormors svar.

Hon hörde knappt deras sista ord. Alldeles vit i 
ansiktet stod hon och höll i dörrposten. Detta var vad 
hon fruktat så länge. Att hon inte skulle få stanna
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här i Västerköping hos mormor. Nu ville de ta henne 
härifrån, farbror Ernst och tant Nanny.

Tyst gick hon in till de båda som överraskat sågo på 
henne.

— Mormor. Mona slog armarna så hårt om mor
mors hals. Rösten darrade.

— Ja, Mona, vi har just kommit överens om att du 
alltid skall stanna här hos mig. Det har ju förut varit 
bestämt, men nu vet farbror Ernst det också. Jag släp
per dig aldrig ifrån mig, min flicka.

Mona kunde knappast tala så upprörd var hon. Men 
så såg hon allvarligt på farbror Ernst och sade:

— Tack, farbror. Jag vill vara här och ingen annan
stans.

— Ja, lilla Mona, jag förstår det. Farbror Ernst 
suckade. Hans dröm om en liten flicka i hemmet hade 
gått i spillror.

— Nu när det är avgjort skadar det ju inte att vi 
talar litet om Monas affärer. Mormor talade lugnt, 
men Gudrun som kände henne så väl hörde där hon 
stod hur upprörd hennes mor varit. Det var kanske 
bäst gå in nu igen!

Så talades affärer tills kvällen kom. De togo alla en 
promenad i trädgården. Både mormor och moster 
och Mona följde farbror Ernst till kvällståget. Där
efter gingo de tre tysta hem i den tidiga sommarens 
skymning.

Malin ropade på mormor som blev upptagen i köket 
en stund. Mona gick in i sitt rum. Hon hade ett arbete
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liggande på sitt bord som hon ej hunnit avsluta i 
skolan.

Det var ett kartblad, ännu blott ofullständigt färg
lagt. Trots skymningen i rummet blandade hon helt 
mekaniskt till färg och började måla helt lätt.

Det var ju ett så roligt göra. Flodernas linjer blevo 
så blåa, sjöarnas färg lika vacker som Lövsjöns en 
sommardag... Lövsjön... Monas tankar irrade iväg. 
Tänk nu i sommar och nästa sommar! Alla glada som
rar som väntade henne här hos mormor!

Hon lade bort penseln. Sakta tog hon i stället sina 
fotografier och lade dem alla i en rad över den ljusa 
kartan.

— Lilla mor, pappa, mamma, mormor, viskade hon. 
Med en snyftning lade Mona sitt huvud på armarna 
och grät.

— Sitter min flicka och gråter? Det var mormor 
som kom in. Är du ledsen barn?

— Nej mormor, jag är inte ledsen, sade Mona och 
log så glatt fast ett par tårar tillrade utför näsan på 
henne. Jag är den gladaste flickan i hela stan, ja i 
hela världen. Jag bara gråter ändå.

— Du kära lilla barn.
— Mormor, lova att bli hundra år!
— Ja, jag lovar att försöka, sade mormor och strök 

så ömt Monas hår.

SLUT.
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