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I 41 De tio tjänarne. 	 ~on flitig tJat 
i fommarn9 bar,

En 	fader bodde med sin dotter på ett landt men fjäri{n frög fd fri' 
j stalle. Hon var hans enda barn, och. modern io!anb rolOt. 

var död. 
Ensam måste hon förestå huset, ty fadern 2. ~a1t Iefbc Mott för ftultbcn~ fröjb 

ville icke hålla någon tjänare. Då hon en dag i bromboft, fu~ od) bl1~; 
beklagade sig' ölver att hon själf måste uträtta men nlla m~ran (efbe nöjb 

brott för fttt ~cm od) ~u~.allt och omöjligt kunde. ~a med så mycket, . 
Ulär .bintern fom,

invAnde fadern: cDu ha.:f ju tio tjäna.re, hv~
~on bänbe om 

~r 	sätter du icke dem till arbete?» oeg bobbe goM oeg Mrmt 

«Tio tjänare?» upprepade dottern förvånad. i ftn ftuga. 


«Jall, återtog fadern och fattade håda hennes 

händer, chär har du dem; räkna själf efter!» 3. milr bl\rClt ftcn ~å jorD igcn, 


Dottern förstod, att fadern menade hennes bä fanns ej fjåri{lt bät, 

men m~ran är bcnlammtl ån.
tio fingrar. . 

6itt ftrd ~Olt ännu bär
Från den dagen satte hon dem alla till .få 	 glob oeg nöjD,

arbete, och de spunno,stickade, . sydde och få full af fröjb
1ngu.de mat samt voro så snälla och ,Hitiga. iforens milba grans 

De blefvo också belönade för sin Hit. Den öTtlet ffogen. 
mest framstående fick en fingerborg, och några 
af de andra fingo ringar. 4. ~tlar är bår granna fjäri! lUt 

meh tlingar utaf gllf{~ 
~O, ~an är böb oeg figger jll

4t 	 Flit består. ett 	ftoft i lMrtan mull. 
1. 	 ~n fläril fton fin fola tog ~a, glans förgår, 

Manb Mommor töba, old; men fHt bcitdr. 
ntcn men m~ta gid od) brog ee, bet är änbcn bet 
tin ftadcn ~d fitt ftrd. u~~å uifart. 

I Rodhes läsebok är en del läsestycken satta med "fraktur". En gammal tysk 
stil som ännu under hela 18DD-talet förekom i flertalet psalmböcker och 
biblar. Kanske var det en av orsakerna till att barnen redan i småskolan 
fick träna sig att läsa den. Hur långt in på 19DD-talet läseboken användes 
i Hjortnäs skola vet vi inte. 

Eftersom bokstäverna s och f i en del fall är snarlika och k har ett annat 
utseende än det vi idag är vana vid, har vi till läsarens hjälp "översatt" 
diktens första vers. 

En fjäril stolt sin kosa tog 

bland blommor röda, blå; 

men liten myra gick och drog 

till stacken på sitt strå. 

Hon flitig var 

i sommarns dar, 

men fjäriln flög så fri 

ibland rosor. 
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