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Santeri går i fjärde klass. I hans hemstad har det blivit tradition att borgmästaren 
bjuder alla elever i fjärde klass på bal för att fira självständighetsdagen. 
Borgmästarna har kommit och gått, men baltraditionen bestått. Också i år har 
stadens nuvarande borgmästare, Paavo Kosonen, skickat ut en inbjudan till 
skolorna. Klassläraren delade ut de vackra inbjudningskorten till alla elever 
redan i oktober, och eleverna har sedan dess övat in danserna. 

 
Också Santeri fick en inbjudan. Glad och förväntansfull gick han hem och 
berättade för sina föräldrar om balen. Särskilt klädseln måste planeras med 
omsorg. Till en så viktig bal går en inte klädd hur som helst! Santeri gladde sig åt 
att hans dröm äntligen skulle gå i uppfyllelse – nu skulle han få dansa i en vacker 
festklänning! Han skulle ha den finaste klänningen av alla, till och med finare än 
sin danspartner Mirellas. 

 
Veckan därpå åkte Santeri med sin mamma och pappa till stadens centrum för 
att köpa en klänning. De besökte alla affärer med festkläder. Och sådana 
klänningar det fanns! Dessvärre passade inte en enda av alla klänningar på 
Santeri, men turligt nog hade den affär som sålde den allra vackraste klänningen 
av dem alla också sömnadsservice. Santeri valde den modell han tyckte mest om 
i katalogen. Så tog skräddaren mått på honom och sydde en klänning av 
återvunna tyger som Santeri själv fick välja. Mamma, som var snål som bara den, 
tyckte visserligen att klänningen var för dyr. Men Santeri måste ju få förverkliga 
sin dröm när chansen en gång fanns. 

 
En vecka före balen var det generalrepetition. Barnen fick lära sig skilja mellan 
schottis och polonäs. De skulle komma till generalrepetitionen i sina festkläder för 
att inga tråkigheter, såsom skoskav, skulle uppstå under själva balen. 

 
Men se, då brakade det loss! Läraren sade till Santeri att han inte kan dansa i en 
flickklänning. Rektorn höll med läraren. De andra pojkarna himlade först med 
ögonen. Sedan skrattade de, skrek glåpord och skrattade igen. Flickorna tittade 
förvirrat på. Santeri såg på de andra, lyssnade på läraren och började gråta. Han 
grät och grät och tårarna ville inte sluta rinna. Till all lycka ingrep läraren och rektorn 
i de andra pojkarnas uppträdande så att pojkarna slutade retas. Men de stod fast 
vid vad de sagt: Santeri skulle inte få gå på balen i klänning. 

 
Santeri grät hela vägen hem. Hemma anade pappa genast att något hemskt 
hade hänt. När Santeri mellan snörvlingar och snyftningar fick fram vad som 
hänt, tog pappa genast fram telefonen och ringde upp rektorn. 



 
Santeri stod vid dörren och lyssnade hoppfullt på diskussionen. Pappa skulle 
säkert få rektorn att tänka om. “I inbjudan står det att klädseln är fri, men 
festlig”, sade pappa. 

 
Det retade Santeri att inte kunna höra rektorns svar. ”Nej, nej, det är inte fråga om 
det”, fortsatte pappa. ”Visst dansar Santeri med Mirella, de behöver inte byta par. 
Santeri kan dansa med en häst om det krävs – och ni råkar ha en – bara han får 
dansa i sin klänning.” 

 
Santeris pappa lät ibland lite lustig när han talade, andra gånger mycket bestämd: 
”Saken är klar, men inte slutdiskuterad! Adjö!” När Santeris pappa var arg använde 
han ”adjö” i stället för kraftord. 
 
Den enda som tyckte lika som Santeri och hans föräldrar var Mirella. Hon sade 
att det inte spelade någon roll vad Santeri hade för kläder, det fanns ju också 
några flickpar i klassen. Nästa dag sade Mirella, som var mycket påhittig, till 
Santeri att prata med skolkuratorn. Tuuli, kuratorn, hade också tidigare hjälpt 
Santeri och Mirella när de hade haft svårigheter. Kanske hon kunde hjälpa nu 
också. Och visst kunde hon det, Santeri behövde inte bli besviken. 

 
Efter att Tuuli hört Santeris historia utbrast hon: ”Vad i all världen! Allt ska man 
höra! Vi måste göra något åt saken!” 

 
Men hur? Tuuli funderade och funderade – tills hon slutligen fick en idé: ”Låt oss 
fråga vad Paavo Kosonen tycker om saken!” Tuuli lovade ringa till Santeris föräldrar 
genast efter att Paavo svarat. 

 
Det gick en dag, två dagar. Bara två dagar kvar till balen! Santeri blev orolig. Men 
så ringde Tuuli vid kvällsteet. ”Goda nyheter! Paavo sade att du naturligtvis får 
komma till balen klädd i klänning om du vill. Paavo sade också att han fått en idé, 
men berättade inget mer.” 

 
När Santeri fick höra nyheten nästan sprack han av lycka! Han skyndade sig att 
ringa Mirella, som också hon blev mycket glad över nyheten. Sedan ringde pappa 
till rektorn och sade: ”Paavo har gett Santeri lov att dansa i klänning. Nu är saken 
slutdiskuterad. Adjö!” Pappa var nog fortfarande lite arg på rektorn. 



Så var då äntligen dagen för balen inne. Alla fjärdeklassare i Santeris skola fick 
åka buss till festlokalen. Först skulle borgmästare Kosonen hälsa på barnen och 
efter det skulle alla dansa. Till sist skulle det bjudas på något att äta. Santeris 
lärare ställde upp eleverna på led. Var och en skulle snabbt hälsa på 
borgmästaren. Inget småprat tilläts. Först skulle rektorn hälsa på borgmästaren, 
sedan Santeris lärare, därefter Santeri och slutligen de övriga eleverna. Så hade 
rektorn tänkt, för att vid behov kunna förklara för borgmästaren varför Santeri var 
klädd som han var. 

 
Men vad såg väl rektorn! Han blev så till sig att han inte kunde skaka hand med 
Paavo. Det var kanske inte så bra; skolans rektor borde ju kunna bete sig. 

 
Men rektorn hade nämligen sett borgmästare Paavo Kosonen klädd i klänning! Till 
all lycka fann sig Santeris lärare bättre i situationen och kunde till och med 
formulera sig artigt: ”Vilken elegant klädsel!”. I själva verket lade varken rektorn 
eller läraren i sitt chockade tillstånd märke till att klänningen var precis likadan 
som den Santeri bar. Men Santeri såg det, vilket också Paavo gjorde. 

 
”Jag tror vi har något gemensamt”, viskade Paavo i Santeris öra. 

 
Santeris ansikte sprack upp i ett leende så brett som väl aldrig tidigare skådats där 
i balsalen. ”Skräddaren var nog tvungen att sy om min klänning lite för att den 
skulle sitta”, viskade Paavo till Santeri. 

 
”Min också”, svarade Santeri och fortsatte framåt så att också de andra fick hälsa 
på Paavo och beundra hans klädsel. 

 
Balkvällen blev strålande. Santeri och Mirella glömde inte ett endaste danssteg 
och maten smakade gott. Mamma hade i sista minuten kommit ihåg att stoppa 
ned kameran i Santeris aftonväska så att Santeri skulle kunna föreviga 
stämningen på balen. Mitt uppe i allt det roliga glömde han ändå att ta några 
bilder. Men när det blev dags att ge sig av bad han Mirella att ta ett kort – på 
Santeri och Paavo i världens finaste klänningar! 

 
Några journalister passade också på att fotografera dem. Till Santeris stora glädje 
publicerade lokaltidningen följande dag ett reportage från balen med en stor bild 
på två män i klänning. Bilden pryder nu väggen i Santeris rum, och säkert också – 
tror Santeri – Paavos vägg. De har ju så mycket gemensamt! 
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