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sffiämbetntmägdrben tåg prpblig od; röbmålab meb Çroita 

: fönfterfarmar tätt irtroib tanbSroägen. Nunbtomfriug fåg 
man frobiga åfrar od) ängar, bet roar en riftigt präftig gårb, 
font nämbemannen fått meb fin f;u§tru, bå be gifte fig.

Snom £;uS mar bet naturtigtrois odfå fint tneb granna 
tapeter i alta rummen od; garbiner för fönftren, tp bet mar 
tjusbonbens £)ögfta önffan, att be ffuïïe bafroa bet „fåfom f>err= 
ffap". fèuâtrun roar odfå froag för att flags prb od; ju gran* 
nare be funbe få, befto nöjbare roar Ijon.

5De ägbe enbaft troänne barn, en fon od; en botter; fticfan, 
fom roar ätbre, tjabe i bopet fått be granna namnen (Smelia 
Sttepanbra, gosfeu Ijette rätt od; ftätt Sernbt fåfom far od; farfar.

. Nämbemannen tabe atbrig fjätf t;anb roib jorbbrutet, I;an 
tom tnapt en gång i månaben ut på återn att fe efter arbets= 
fottet, tp, bå I;au ide roar borta i tjänftegöromåt, etter på be= 
föt poS t;erremännen od; be förnämfte tjusbönberne i fodnen, 
tog t;an emot främmanbe t;emma od) fatt ftpf od) rat i fats= 
guugftoten meb en tång fitfroerbeftagen pipa i munnen. 2Bär= 
binnan tpfte od|a meft om att brida taffe t;emma eder borta 
meb någon betant od; få fid t;uét)åltet gå fom bet funbe; att 
roar tämnabt i legba Ijänbcr.

33åbe ©metia od; tjenneé bror t;abe något år gått i ffota 
i närmafte ftab, emeban bet ej ännu fané någon fotfffota i be= 
raö t;emfoden. (Seban togo förälbrarne bem fjem igen od; ti;£te, 
att be rooro titträdligt tärba.

SDottcrn fatt meft od) roirfabe fpets roib fönftret, bär Ijon 
funbe fe alla förbiåfanbe; något gröfre arbete brpbbe I;on fig 
atbrig om att göra od; roågabe fig tnapt ut i föfet för att inte 
fota neb fina fina flaber. SSernbt ï;abe odfå fått tätjefulta roa= 
nor, £;an fötjbe oftaft meb fabern, bå t;an roar borta, etter fatt 
ban od; rötte inne i farftufammaren I;o§ mobern od; fpftern.
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<Qctn roar en ftåttig goéfe ungefär tjuguett är gammal ocb mo= 
beru roar riftigt ftolt öftrer Ijonom, när £)att förbe för benne till 
tyrfdn i ben mja blantmålabe färran.

IKa bagar tänfte t)on på, tmnlîen fltcfa ftutle roara fin 
od) ri! nog att btifroa Ijuåtru åt tjenneä iöernbt, när Ijait engång 
ffulle taga emot gårben; bon talabe odfå tjärom meb fonen, men 
benne enbaft ffatabe på tiufroubet oc£; fmålog — §an babe nog 
fina egna tanïar.

Sltågra ftenfaft från nämbetnanågårben låg inåt flogen ff'o= 
mataren Söifé lilla fluga, ©en fåg roiéferligen ganffa låg od) 
oanfenlig ut, men lifroål ftannabe man gärna roib grinben od) 
fåg in öfroer ben Ulla gårben meb befå ftobiga fprenfjädar o<b 
röba pioner, fom mibfommartiben blomtnabe få grant på ömfe 
ftbor om ftugbörren. <gar bobbe febait många år tillbafa „gamle 
äöiten," fom folf brutabe talla pottorn, faftän tian ide roar äl= 
bre än mången, fom gaf bottom bet namnet, men l)anå bår 
babe tibigt grånat odj många rtjnfor tynteå i I;anå anfigte. 
©amie SBifen b>abe nämligen fått prof roa ntpcfet i lifroet; bau 
l)abe roarit ett få fallabt auftionöbarn, fom flitit onbt, frufit od) 
froultit mången gång i tptgre åren odj blott genom il)ärbigt ar= 
bete od) outtröttlig flit babe f;an fmdningom arbetat fig upp 
titt roälftånb. S^ågra år lefbe l;an få, tydtig od) föruöjb i egen 
ffuga meb fin unga buåtru, bå fom en froår feber ocb bämtabc 
forg ocb böb till månget bem.

3 flere roedor fämpabe ben raffa ffomafarel)u§trun meb 
lifroet, men böben fegrabe till flut od) meb förtroåfabt bjärta 
följbe mannen beillte grafroen. dtu t;abe ban froar blott 
fitt enba barn, lilla SKaria, en gtab, blåögb flicfunge, fom ffrat= 
tabe ocb fjöttg från morgon till troått ocb på alt fått förfötte 
tröfta fin far. Dfta måfte ban fmåte åt flidans letar odb tadabe 
®ub för ben gläbje ban babe af bonite; men atbrig glömbe ban 
fin unga l)ustru ocb bärför gifte tyan ide f;äller om fig, utan 
bjålpte fig få gobt ban funbe meb bet lida l)u§l)åflet, titå SJtaria 
blef åtbre. tgon tärbe fig odfå tibigt att göra nptta od) före fitt 
tionbe år roat bon reban fabernå lida buébåtterffa. 2tf naturen
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iptteå lEjort förftå fig på att pila alt i orbiting i flugan od; om 
troättarne tjjälpte I;on fin far, nät t;an tog fig en friftunb för 
att gråftoa i bett titta täppan, font t;an ïattabe „fin frägårb".

©lomafaren SÖit roar albrtg Ipdligare, än bå t;an ft;fé= 
labe blattb fina blommor od) buffar en ftilla fommaraftoit: 
„Ute ttnber ben blåa l;immelen är bet font i en ftor lijrfa," brufabe 
Ijan fäga, „bär fjttnga fåglarna pfalmer titt ©ubê prié od; bå 
röreé äfroen männiffanä Ijjärta, få att l;on tacEar od) lofroar 
Herren för alla igané roälgärningar". ©å talabe gubben, ti; 
t;an pbe tibigt lärt fig att älffa ©ttbé orb ocl) bärifråit l;äntta 
tåb od; l;jälp i alt, l;roab l;ait företog fig. ©ärför l;abe l;an 
odfå ett förnöjfamt finne båbe i glaba od; forgliga bagar. tgan 
tänEte ide fåfom mången aitnait i famma förpttattben: „jyag 
år ju enbaft en fattig ffomaïare, tiroab tjänar bet titt att roara 
få famroetågrann od; noga uteb ett få fimpett arbete od) få ringa 
fom jag är, annat roore bet, om jag ffulle roara präft etter boftor". 
fttej t;an I;abe reban för längefebait tagit titt fitt rättefnöre betta 
bibelfprå!: „©en bår trogen är i bet minfta, l;ait är 
ocl trogen i bet mer är, ocl; ben i bet minfta orätt är, 
l;an är ocl orätt i bet mer är", od; „tgerrenå ögafiåbar 
öfroeralt".

Dfta talabe l;an l;ärom meb Ettaria od; inpräglabe beéfa 
orb bjupt i I;enne§ I;järta; fjälf lärbe I;an tienne båbe läfa od; 
fjttnga pfalmer, od; l;roarje fönbag, om roäbret mebgaf, fåg man 
bem roänbra till tprfait. ipå fönbagéeftermibbagen åter futto 
be ocl) lüfte ttïïfammanâ på en liten träbänl utanför ftugan, bå 
bet roar toarntt od; roadert, mebait froalorita ftögo fram od; tilU 
bala öfroer beraé Imfrottben od; t;utnlorna furrabe blattb blom= 
monta runbtomlring bem.

Eläiitbemannen roar bera§ närmafte granne od; be eitba 
lellamrater Ettaria roetat af, rooro SSernbt od; l;an§ fijfter; men 
font ßmelia roar flere år ätbre od; beféutom l;abe ett ntifsnöjbt 
Ipnne, brpbbe l;on fig albrig mpdet om ben titta glaba Ettarta. 
Erobern bäremot leite allra l;ätft meb „gamle EBifens" flida; 
be plodabe fmultron tittfammané, lagabe rotfplar od) näfroer= 
lorgar od; alt fåbant, fom barn på lanbet taga fig före. Ekrnbt 
pbe odfå ett gobt l;järta od; faftän I;ait alltib bärpmma fid
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fin roilja fram, lät t)au änbå ÜDïaria Beftämma lefarne od) I)jätpte 
tienne, bär t)an fuitbe, meb tiennes fmå arbeten.

„fëan är en gob goéfe," brufabe gamte SBifen fäga, „ffaba 
bara att förätbrarne ide förftå att foftra upp Ijonom rätt, men 
mår tgerre l)at fina tantar od) tan roat göra en bra tart af 
ftonom i alta faß".

Siren gingo fort. SSernbt roar fåfom nämbt tjuguett år, 
iffiaria fiabe npfå fptt fjuttou, ocfj faftän Eion ide tunbe fallas 
roader, fåg Ijon innerligen treftig ut meb fina gtaba ögon od) 
fitt glänfanbe, tjufa t)år. SBifst roar bet faut att (jon inte f)abe 
någon grann pttetpgéftäbmng att taga på fig till fprfan; ide 
ägbe t)on fjälter någort fin palta eller bprbar fjat, men tiennes tjufa 
Bomuttsfläbning fåg få orbenttig ut od) ben froarta filfesfja= 
letten flöt fig fielt prpbligt tring femtes röbbtommiga anfigte.

Sngen l)abe få röba tinber od) få gtaba ögon font SJÎarta, 
tpfte Sernbt; l)an täntte Ijroar gång på t)enne, när rnobern ta= 
labe om flodarens IjMlba od) be rita gårbsböttrarna, font fou 
tptte ffutle pasfa titt fustru åt pennes fou. 2Jten, när iöernbt 
engång fabe åt gerate, att fOtaria roar ben bäfta flida l)an roifte 
af, ffrattabe fon btott ocli mettabe, att en fåban obetpbtig ffo= 
malarebotter funbe juft buga till bagsroärfareljustru, men inga= 
lunba pasfa till roärbinna på en ftor gårb.

Sfernbt teg, tog fin ntösfa od) gid ut; bet gforbe l)an 
febait alltib, l)roarje gång rnobern tog upp famnta tal.

©melia l)abe emetfertib fått en friare allbeles efter för= 
åtbrarnes finne. ®et roar en ung fart, font flagit upp IjanbelSbob 
i fprfobtm; tian fallabes l)err SölomroS od) roar ,,få fin font ben 
finafte l)erre", fabe nämbemansmor. 35et roar fans ftåtliga ro är t od) 
be granna fläbertta, fotn ftudit l)emte i ögonen; albrig frågabe I)ott 
efter, om tian roar en rebbar mämtiffa od) Ijabe fin Ejanbetérörelfe 
utan ffulb. tgerr Stomros l)abe fmåningom gjort fig alt mera Befant 
i nämbemanSgårben, tils lian ftutligen friabe tilt bottent odj fid ja.

SRu blef bet ett bråf od) Beftpr meb utftprfetn; faberit 
refte fjätf till ftaben od) font fem meb froart fibentpg till brub= 
fläbntngen famt biroerfe annat. tSmetia finite nu bli fru, bär=
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för måfte Reimes utftpre blifroa bubbett få fint font aimait», 
tnenabe förälbratne.

9tär ÏÜÏarta en fônbagêeftermibbag tittabe in i granngàr= 
ben, bief fion genaft af roarbinnan bfubm upp i tmnbsïamma= 
rett för att fe på alla GsmetiaS prefenter odj npa ïlâber. ©är 
fans fußt upp af allting, babe tinne=, fäng= odj gåttgfläber och 
moberit gtömbe ef fjaller att berömma Iparje plagg odj prifa, 
fjuru gobt od) prättigt bet mar. ,,@tt fåbant utftpre måfte odfå 
ben fticfa Ija, fom Bernbt gifter fig meb", fabe tion flutligen, 
„ritt ffaU ritt l;a od) en fattig brub miß jag inte l)öra tatas 
.om", ©et orbet traffabe SJtaria få befpnnerligt i hjärtat odj tjuru 
I)oit än förfötte flå bort bet, tom bet aßtib tißbata igen.

„3a bet är nog mig, font bon menar", taufte jïicfau, när 
ijon roanbrabe bemå t. „SBerubt brufabe aßtib faßa mig fin tilla 
brub, när roi moro barn oc£) nu, feban jag blifroit ftor, roiße 
nambemanêmor rotfa, att jag albrig enâ ffalX tärda bitåt". ©å= 
tarne fomnto SJkria i ögonen, fjoit roar ej ben, fom roiße tränga 
fig på ritt folf, men bet roar nu engång få, att Ijon l)öß SSernbt 
få hjärtligen får, l)on funbe ej hjälpa bet odj bärför fößo be 
bittra orben få tungt på (jeunes l)järta.

©å |on fom l)em, fatt fåbern och fäfte roib fönftret och 
fom hon ej roiße låta honom fe fina tårar, gid hon genaft ut 
igen och banb upp några blommor, fom en regnffur på förmib= 
bagen flagit neb.

3uft fom hon ftob bär helt bebröfroab od) förgråten, ro= 
pabe en roalbefant röft bafom henne: „fétoarför gråter bu 2Baria, 
fom aßtib brufar roara få glab?"

igon roänbe fig förffräft om od) bär ftob Sernbt och lu= 
tabe fig öfroer grinben; hon förfötte genaft fe glabare ut, men 
■froara funbe bon ef.

„©råter bu fanffe, för att bit inte hur fåbau grannlåt 
fom fpfter mtu bärhemma?" frågabe l)un ffrattanbe.

„SUjnej SSernbt, fåbana fina ïlâber ffuße inte paêfa för 
mig, betn l)at ia3 albrig längtat efter, bet roet bu nog".

„So jo fDîaria, bet roet jag, men jag roet odfå, hroarför 
bu i bag hnr gråten i halfen; Gsmelia talabe om för mig, hroab 
mor fabe åt big bäruppe. igöt nu odfå på mig od) fått tro



8 Trohet i det ringa.

till t)ioab jag fager. fDîinâ bu ÏRaria, när roi båba tooro barn, 
tjuru toi bå tefte brub od) fäftman? Sag ipfte atltib, bu roar 
ben fnätlafte flida i tiela roärlben od) få tpcfer jag ännu, bar= 
för ffall bet bli atlroar af leben od) toi ttoå ffola inom året 
toara man od) b)uåtru.

„Sära Sernbt," fabe fticEan bett tjapen, „tala inte på bet 
fättet, broab ffulle nämbeman od) toärbimtan fäga, om be reifte 
af bet?"

„De ffola få fiöra bet i benna ftoäll", tnenabe Söernbt 
ifrigt, „bin far (far jag ingen räbéla för, ban fjar alltib roarit 
toänlig mot mig od) förätbrarne i>a fjäller atbrig fjittilå fatt fig 
emot mig".

dRaria ffafabe befpmrab på fjttfraubet, f)on babe inte famma 
glaba tro på att alt ffulle gå få lätt, men Sernbt tröftabe benne- 
od) fabe flutligen innan b<m gid: ,,2Bar bu bara glab od) lugn 
iDîaria, bet må gå buru fom l)älft, få är bu änbå för mig bett. 
färafte på jorben".

©å flutabes betta famtal, 33entbt ffpnbabe rafft bemåt od). 
DRaria gid in för att laga froälteroarben åt fin far. Sitte funbe 
bott, fåfom SBernbt bebt, mara lugn od) roifê, när bon tänfte på 
framtiben, tp I)011 fånbe få toäl, t)uru bögmobiga nämbemannettä. 
alltib roarit; men broar gång bon tänfte på iöernbtå fifta orb, 
flog benneê £)järta af en innerlig gläbje.

SBecfait förgid emellertib, utan att bon l)örbe ett orb, eller 
råfabe någon från gårben. Dm fönbageit roar roäbret regnigt 
ocb fult, få att broarfen gubben 9Bif fjälf eller SDÎaria gicf' 
till fprfan; på eftermibbagen, juft bå be tagit fram fina pfatm= 
böcfcr för att tiltfammanå fjunga ett aftonpfalm, l)örbe§ fteg i 
farftun od) Söernbt träbbe in.

„Det roar ett rart främmanbe," fabe gamle SBifeit roän= 
ligt, "ftig fram ocb fitt neb". Den unge mannen fatte fig 
på bänfen unber fönftret, meb fin roåta möéfa mellan fingrarna; 
gubben SBif talabe om roäbret, åréroäpten ocb bptift, men be båba 
unga tooro näftan ftoarélöfa ocb fågo befpntrabe på broaranbra,. 
flutligen fabe Sernbt: „ßfter jag roet, att rafa wägen alltib är 
ben ginafte, fom orbftäfroet Ipber, få roill jag nu riftigt fäga 
fattningen fåban ben är. ©ifta fönbagé talabe jag, font bu
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mittå, ttteb big SJtaria, od) fabe att bu men ingen annan ffttlle 
bli min ljuåtru. Sag roar iide räbb för er, faber SSif, mett 
Sfiaria mettabe, att mina förätbrar nog ffutte fatta fig emot ofå. 
©amma froätt fabe jag bärtjemma l)öftigt odp ftittfamt, tjroab 
mitt beflut nu roar, men bå btef bär grät odj lebfamfjeter utan 
änba. £mr roacfert jag ätt tatabe, få Ijjälpte bet titt intet; be
fore ut mot ofå meb fåbarta orb, font jag gärna roitte glömma, 
om bet roore möjligt. Sitt fifta flutet teg jag od) lät betrt Ejåtta på; 
men ïjeta natten tänfte jag på bet od) feban roeefan ut, tilé 
bet rann mig i finnet, att tiben änbrar fotïâ tanfar. SBi åro 
unga roi, DJiaria od) jag, roi funna roänta, men ben, fom inte 
roitt bti od) Ejänga bemma fålänge, bet är jag bet. ©trar efter 
min fpfteré bröllop, far jag titt ftaben od) ffaffar mig platå pe 
något ffepp; bet E)at jag oeffå fagt åt förätbrarne od) far btef 
iroär igen, men mor menabe, att bet roar bäft, jag refte odj flog 
mina griller ur tjufroubet. 3a9 tänfte, att mitt onba fatt i 
E)järtat od) bet blir atbrig bra, förrän jag får big Sttaria, men 
bet roitte jag nu inte* fäga for att ide förtreta be gamla".

„Set roar eu lebfam fat bet l)är," fabe faber SSit, bå 
Sernbt flutat att tala, „nog roifte jag atttib, att bet roar gobt 
er unga emellan, men froårt är bet, när barnens roilja fätter fig 
upp mot förätbrarneå, bärför är bet rätt gjorbt af big Beruht 
att roara tålig od) roänta. 3 ffriften ftår ett faut orb för beit 
tåtmobige oeffå : „Sen fom råber fitt finne, är bättre an 
en, fom ft aber ro in ner". tgerren ffatt nog titt fift ftpra alt 
titt en gob utgång."

,,©å tror jag meb", fabe Bernbt od) ffafabe fraftigt gamle 
äöifenå îjanb, „gråt bara inte ïïîaria, alt ffatt bli bra, nar 
jag efter något år fommer tittbafa".

,,Su är en reblig goåfe," fabe faber 3Öif meb en tår i 
ögat, ,,©ub roälfigne er fara barn. Sate l)ar bu Beruht fett 
efter rifbom od) ftora ägobelar, men ett gobt roat l)ar bu gjort 
i alla fatt, bet fäger jag, faft jag är flidanå egen far. Iqou ät 
flitig, ftiUa od) gubfruftig od) fommen i engång tiUfammanå, få 
tror jag fäfert, att roår igerre låter eber roäl gå, om i få= 
fom min fatiga ljuåtru od) jag tagen betta titt ert rättefnöre: 
,,2Bar trogen äfroen i bet titta".
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,,£ad ffall ni tja faber 2Bif," fabe SBeritbt, „jag [fatt fotntna 
ibåg be bär orbeit".

ipar roedor fenare firabes i ttämbeinanSgårben botterus 
'bröttop meb ftor ftåt odj få fhjttabe be mjgifta titt fprfobtjrt, 
bär be ffutte börja fefroa font ,,ri!tigt fint folf", fabe itämbetitans= 
mor od) bet fiitafie [jon loifte, roar att brida taffe på fäug om 
morgnarna odj att göra ingenting Ijela bagen tång. 2ttt betta 
•fjabe ocffå mågen, pert 58fomro§, fofroat åt fin tjuätru odj froännor.

iöernbt ruftabe ftg emettertib titt fin refa. @n wader t)öft= 
morgon tog fiait afffeb af iDtaria odj (jenites far faint for 
ditt närntafte ftab. [Därifrån ertjötto be fnart unberrättetfer från 
pottorn, att Ijan fått en bra plats på ett ftort fartijg, font ta= 
ftabe på utrifeS fjamnar; fjait bab iDtaria mara glab odj roärtta 
troget på pottorn, få ffutte be nog engång få fefioa Ipdliga titt= 
fainntaitS. ©etta bref tröftabe iDtaria öfioer ffifémåsfatx odj 
fjoit btef fnart åter famnta gtaba odj purtiga fficta font förr. 
Diåinbeiitanneitå fågo loisferfigen gaitffa fnebt på [jeune, fjioarje 
gång be råfabeS, men iDtaria roar atttib lita loäntig mot bent 
odj fabe atbrig nej, bå fjoit beljöfbes totb arbetet på ben ftora 
gårbeit. ©et mar fjenneå gtäbje att arbeta odj Ejioab [joit än 

■ gjorbe, förföfte fjoit atttib göra bet få gobt fjoit fttitbe, tij få 
ifjabe femtes far änba från baritbomen (ärt [jeune.

23ernbt ffref gaitffa ofta goba, loäitfiga bref, ©et gid 
iïjonont mät i fjänber „faft bet i början", ffref fjan, ,,ioar ftoårt 
■för mig, fom atbrig pröfioat på fjårbt arbete, att taga uti meb 
attioar, men nu fer jag, att fjioifait fmafar bubbett bättre än fört".

£ait äntnabe förft Eontiita [jeitt efter ett år, men fartijget 
.’pabe annan furs odj fom tjait roar uöjb meb fin plats, flau* 
nabe ïjait mer än tioå år borta, görft när bet £eb titt jultiben, 
fom [)an bent få brun odj loäberbiteit att be fnapt roitte fänna 
igen Ejoitont.

görft rooro förätbrarna imjdet nöjba öfioer fjans återfomft 
odj fabent talabe reban om att ban börjabe bli gammal odj 
gärna toifle lämna gårbeit åt fouen. SBernbt ffutte ocffå nu 
■toarit itöjb att få ftanna på (aitbbadeit, men, ont fjait tog emot
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ben flora gårbett, måfte tjan bafroa en roärbiitna. igans fära 
Sftaria roar bottom trogen font gutb od) [jeune men ingen annan 
mille ban (ja, bet ft ob ban faft roib.

gör anbra gången tatabe ban out benna fat meb för= 
•ätbrarne od) fabe, att b)an§ fuHa allroar roar att gifta fig meb 
3Jtaria. SJfobertt börjabe bå gråta od) tlaga öfroer, bunt olpbig 
foit bon babe; fabent åter teg förft, men febait fabe bait; 
y,Su må garna för mig taga flicfait efter bit tpcfer, bott är få 
rar, men arflöå blir bit, bet ger jag mitt orb på, Crntelia ocb 
bettneå man få taga emot gårbeit i l)öft".

fHämbemannen trobbe bott fäEert, att foneit roib benna ljo= 
lelfe ffulle falla till bönboten, eller genaft änbra tanEar, men 
-bäri mifêtog bon fig, tp Söernbt froarabe böfligt: „gar må 
göra, font bait mill meb fina ägobelar, jag Ijåller DJtaria förmer 
.ätt all roärlbeitS riEbout od) i fönbag ffall bet IpfaS för ofä".

gabent blef ntåEta föntnbrab od) mtjdet ottb, men orbeit 
ro oro nu engåttg fagba od) SBernbt gicf genaft till paftorn. Dm 
fönbagen Ipfteå bet ganffa riftigt för bottom ocb ffomaEarenä 
botter od) par roedor fettare blefroo be t all ftittl)st rotgba Ijemma 
l)0§ paftorn. Senne l)abe roarit 2)iatia§ ffriftefaber od) fönbe 
(äfroett gamle SÖifett famt toifte, att b°n mar en allroarlig, rätts 
ffaffenS man; ben manliga od) läsEnttniga flidatt l)abe roarit 
paftornS bäfta ffriftffolebarn bet året od) fått beröm för fina 
ont eftertanfe roittnanbe froar. 9Mr l)an nu läft roälfignelfen öf= 
roer bent od) få ftabfäft beras förbuttb, tog ban bent broarbera 
i l)attb, önffabe iütaria IpcEa od) fabe till öernbt: ,,©tt g ob 
buêtru Eomnter från igerren, Eom tbåg bet min roäit, ti) 
bet t)ar bu i bag fått".

Setta roar paftorns bröflopstal, ocb SBerttbt fättbe bjupt 
i fitt biärta fattningen af beéfa orb.

igela rointern bobbe be unga i faber SffiiEä lilla ftuga, 
<tp Söernbt l)abe ej en§ roelat begära buårurn boå förälbrante. 
.igan baoe fparat il)op något af fin bpra, få att be nu Eunbe lefroa 
utan att liba nöb, beféutom lärbe ban ffontaferi af fin froärfar; 
ban menabe nämligen, att bet alltib är bra att funna ett l)anbt= 
JüärE, man roet ej, braab utan Ean bel)öfroa bär i roärlbett.
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Dm roårett fot fjärt åter ut till fjös, men ej längre än att 
ïjan före ful tunbe mara £)entnta igen.

iQöften efter Sernbté oå) ÜJtariaS bröllop flpttabe l;err 
Slontros emellertib nteb ljuåtru od? en liten botter , till itäntbe- 
manSgårben, font be nu öfroertogo, nteban be gamla fingo bo
ningsrum i en bpgguittg på gårben. tgerr SlontroS ffötte till 
en början fortfaranbe fin Ijanbel, men feban flog l;an fig enbaft 
på jorbbrufet. SJtånga paftobo äfroen att, om ej froärfaberu nu. 
fomntit lionom till Ijjälp, ffulle ban i alla fall fått fluta nteb 
banbeln, få ffralt Ijabe bet gått för boitom.

9tu lefbe be bod pröftigt igen, men om nämbetnannen. 
fallait brufat fe efter utarbetet, få förftob fig l;anS froärfon ide: 
bet miitfta bärpå. Silt, bmab bait låtfabe förjöfa, flog iHa ut,, 
tt; bait mar få ofuuttig, att Ijait lirapt niifte tiben, bå man ffulle få 
eller fförba; flutligen läntnabe bau alt rainb för måg, fom man. 
fager od; lefbe broarje bag få lätjefullt od; öfroerflöbigt, att bet 
mar forgligt att fe.

(Mrben, font unber få många år roarit utan eu ï;uêbonbe&. 
tillfpn, börjabe fmöningom förfalla; åfrante buro itfel gröba, 
bibena rumto igen od) moSfa roärte på be ftora ängarna. 3m 
nan S3etnbt ben följaube mårett refte ut, fåg Jjan nog, l;utu 
bans barnbontê£)em roanroårbabeå od; talabe äfmen bärom nteb 
froågent; men Ijerr SlomroS, font trobbe, att 33ernbt mar gruf- 
ligt afuubfjuf på bottom, fioarabe mpubigt, "att bet roar böft, 
Ijroar od; en ffötte fina egna affärer".

Söernbt babe ocffå roärfligen mt;c!et att tänfa på, bå ban
nit ffulle förtjäna uppel;älle åt bnstru od) en buftig gosfe, för= 
älbrarneé od; gamle ntorfabernS ftörfta ffatt. SDfarta bjalpte 
emellertib troget fin man nteb l;roab l;on fiutbe od; I;ettneå glaba. 
jämna Ipnne roar ba|t® bagliga gläbje. ©ärita ffulle bau ar= 
betat bpguet om för benne od) goSfeit, ban tacfabe ittiterligen 
(Sub, font ffänft l;o»om en gob l;u§tru od) ett litet frifft barn.

®eit fontmar, fout nu följbe, roar oroanligt fall od; böften. 
blef mpcfet blåfig. 3)larta tänfte ofta nteb oro på fin man 
ocf) unbrabe, om bet icfe ftorntabe ännu mer bärute på bet ftora 
Ijafroet; mången natt låg bon roafeit od) l;örbe, I;uru blåften. 
tjöt i fforftenen. £ott blef bärför mpdet glab, bå l;on i no=;
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member erljött bref från Beruht, bäruti t)an berättabe, att be 
itu rooro på Ijeraroägen odj om några roeefor ffutte inträffa 
i ben ftab, fom låg narmaft Ijemtraften. Subbett få fort fmättgbe 
SKatia nu fitt rocfl)jul odj fjöng änttu gtabare ätt förr brebtoib 
roaggait.

©mettertib förftöto ftere meet or odj bett rtttga IptStrutts 
mäittan btef att ifrtgare. ffroarje gång bet fnäpte i ftugbörren, 
trobbe tion bet roar Beruht, font tom odj många gånger om 
bageit tpfte E>ou fig tpbligt t)öra tians tjurtiga fteg utanför. 
Üttaria taufte t)it od) bit, flutligeit erljött tjon åter ett bref, font gaf 
Rentre roifêfjet, men — en förffråcftig roifsljet.

Brefroet mar ifrån ftprmannen på bet fartpg, nteb ïpmtfet 
tiennes man refte od) bärt ftob att be några bagar förrän be Mit; 
pit i ftantu, marit utfatta för en froår ftorm. 3 mörfret unber 
en fjentff natt, bå Beruht ffutte äntra upp i maßen, fnafroabe 
fjan odj fött neb på bäcfet; fanstös od) itta ffabab låg ben raffe 
fjömannen bär od) i fantma tittftånb förbtef Ijan, äuba tils be 
mib anfontften titt fjantnen fuitbe föra fjonont på tafarettet.

Sttt betta beffref ftprmannen i fitt bref od) ffutabe meb 
att fäga, fjuru Beruht, få fort fiait font titt fans igen, attfämt 
frågabe efter fin fjuStru.

Sen ftaefars Sttaria måfte ftere gånger genomläfa bref met, 
innan Ijott riftigt fattabe ben forgliga npfjeten, febait fatt tjon 
nåftan förfroSfab af bet tjårba ffaget od) fuitbe Ijroatfett tala el= 
1er gråta. Sen gamle fabern fåg en ftuitb befpntrab på tienne, 
febait fteg tian upp, tog gosfett, fom låg od) jottrabe i maggan 
od) labe Ejonom i mobentS famn. Så roar bet, fom fftttte 9)taria 
mafitat från fin bomning, tion trpfte barnet titt fitt bröft od) 
börjabe fjäftigt gråta, fabern talabe unber tiben tröftanbe orb 
titt t)cnite od) mifabe, Ijurtt benna forg mar tienne fånb af ©ub 
fjälf, fom mitte pröfroa tiennes tro, om tjon åfroen i ben onba 
bagen font i ben goba fuitbe förtröfta od) ßoppaS uppå ^onom.

©eban börjabe t;att fttnbera, l)uru tion få fort fig göra 
tåt, fftttte fomnta titt fiabett od) tog fnart fin mösfa för att gå 
titt bpn od) ffaffa ßemte tjäft od) förfroen. SDÎaria labe emetter= 
tib iljop litet fläber od) matfäd åt fig od) gosfett od) besfa 
omforger gjorbe, att f)oit ftnåniitgont återfief något af fin roan=
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liga i)urtig{jet; I)on roifte, att bet är ftmb att förja oförnuftigt 
öftrer något joröifft ocb allra ntefi i otib. tnnu ïttnbe ju Her
ren „låta IjuS uppgå i mörfrei".

göljanbe bagen Ijelt tibigt på morgonen begåfroo be ftg 
på roäg; flere mil tjabe be att åta oä) mot aftonen börjabe betr 
att regna. ©oéfett, fom roar ett oroanligt ftilla odj fnält barn, 
bief nu äfroen trött af ben långa refan på en ffatanbe tärrai 
od) tiagabe få att üDîaria flutligen äfroen tänbe ftg gråtfärbig, 
men jufi bå anlättbe be ättbtligen till ftaben ocft Ijittabe, el)urte 
bet roar mörtt, Ipcfligen roägett till tafarettet. ©n ålbre fju!= 
fföterffa fom genaft ut emot bem od) när Ijon ficf böra, Ijroent 
SJtaria fotte bär, fabe fjon roänligt: „Set roar riftigt bra, att 
ni fom, er man ligger bara oc£) ropar efter er, men fom nu 
förft in i min famtnare od) torfa ebra «tåta fläber för brafan". 
iQon tog [trap ben lilla gråtanöe goêfett i famnett, roärmbe bo
ttom wib elben ocb labe bottom febau unber bet roarma tädet i 
fin fättg. -Karia tacfabe benne bfärttigt för l)enneé gobbet, men 
fjölf raille Ijott broarfen tänfa på roärme eller Ijroila, innan Ijotr 
fått fe fin man. ©föterffan uppfplbe odffå genaft bernteê ön= 
ffatt ocl) förbe benne in i en fnpgg famntare. Sär låg nu bennes 
Sernbt blef ocb meb ombunbet bufroub på bäbben. Så ban ficf 
fe fin bustru IjuSnabe bans anfigte af gläbje : ,,@ub ffe lof, 
att bu fom SJiaria", fabe ban, „nu fan jag bö i frib, bå jag 
ännu en gång i bemia roårlb ficf fe big". fDîaria funbe ej låta bit 
att gråta, bon barrabe i beta froppen, men förföfte änbå att 
froara gtabt, tjälfabe från fin far od) beråttabe, att bon tagit 
gossfen meb ftg. Sernbt tticfabe ttöjb, t>an tpfteé ef orfa tala 
mpcfet, mett roar glab, bara t)an fåg, att 3)taria fatt froar 
på fängfa-nten. Dm natten fof ban oroligt af „bara gläbje", 
fabe fföterffan, iblanb for ban tjäftigt npp od) ropabe efter äJtaria, 
men, bå l)an l)örbe pennes röft, blef bait ftrajr lugn igen.

3 rummet, bär 33ernbt låg, fans för tillfället ingen annan 
fjufting än en tio are goSfe, font l)abe ffabat fin arm; 3Jlaria 
ficf fålebeS lof att ftamta froar l)o§ fin man ocb fföterffan blef 
fnart få förtjuft i goSfen, att I)on fabe fig albrig 1) afro a fett 
ett få fnält barn.

görft b#e täfante ftörfta oro för Semblé tiHftånb, ban
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Ijabe fått en froår ftöt i tjufroubet od) roänftra armen, men l)ö- 
gra benet mar roärft ffababt. gör öfrigt babe I)an ingen mat- 
luft, fof litet od) l)abe ftora plågor, men tålig roar jjan od) fla= 
gäbe albrig. Gn bag, bå flere läfare roarit bos bottom för att 
fe på bet fjufa benet, fabe ban forgfet till 3Jîaria: ,,9?ar bro 
gifte big meb en ung friff bart, fitnbe bu roäl albrig tro, att. 
bit få fuart ffixtle få fe bin man font en gubbe meb träben?"

„fDfåfte benet bort?" frågabe Ijoit od) fänbe, att bet froinb- 
labe för bennes ögon.

„3>a boftorerna ba berebt mig på bet i bag, om jag febatt 
är få fiarf att jag ftår ut bärmeb".

„.fberre ®ub ja, bet är juft bet roärfta", fabe ÜDÎaria grå=^ 
taube, „albrig fyax fag tpft ont big bara för bet bu roar ftolt 
odj roader, bet må bit roeta; efter biärtat od) finnetaget 1)ar jag, 
fett od) bit b«t roarit ben båfta man i roärlben. Dm bu bara. 
inte bel)öfbe plågas få grufligt od) fag läge bär i bitt fiölle; bina. 
Erafter funna ocffå bli riftigt flut".

„Det fan nog bånba fara beirrt", fabe Sernbt fafta,. 
„men om få ffer, att jag fnart måfte lämna big od) goSfen, roet 
jag, att bet är ©ubs roitja od) bå få roi inte ftaga. Därute på. 
bafroet får man riftigt fe, bunt liten od) itfel ben ftarfafte matro 
niffa är od) burn ©ubs maft allena förmår föra ett Ipcfligt od)< 
roäl öfroer be ftora bjttpeu, men förft bär, nur jag legat ftuag. 
od) plågab, Ipar igerren på altroar brutit fönber all min egen 
roitja. tyag l)ar förftått, ïjurti allbetes intet en mäuuiffa af fig, 
fjälf förmår od) Herren bar tagit mitt förnuft till fånga 
urtber trons Ipbnab. 2M bet gå, font §an roill; går jag. 
bort, få ffatl ©ub fjälf braga förforg om er, låter ban mig 
lefroa åter, få roitt jag troget tjäna bottom i alla mina bagar,, 
få gobt jag bet fan i min bräcftigbet".

„Simen", fabe SDÏaria, bon fånbe i benua ftunb en frib,. 
fom icfe roar af benua roärlben od) böjbe fig öbmjuft uttber 
forgebörban.

CSfter några bagar iniräffabe emetlertib en förbättring., 
meb ben fjufe od) fnart gåfroo boftorerna Ijopp om att baro 
ffvtße blifroa friff igen. SSenet bel)öfbe icfe baßer fågas af, bet 
börjabe läfas, men albrig mer ffulle Sernbt funna röra fig utan.
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!äpp, faftäit bet bCef bättre ait man roågat I)oppa§. ^npå np= 
året roar I) an änbitigen få pafå raff, att be fuitbe tänfa på 
lemrefan od) ett glab bag roar bet, bå bett Ma familjen åter 
kfamt fig t ffomafarené gamla ffttga. ©ubben SBif, font beta 
lerntet üngâliga tib lefroat bär enfant meb fin forg od) oro, Ijabe 
fått näftan fnötguitt t)år, men nu roar Ijané fröjb att återfe 
larn od) barnabarn oeffå få mpefet ftörre.

Sång tib bärefter roar Sernbt attnu fortfaranbe froag od) 
Sraftlös, famt rörbe fig oroant omfrirtg meb fin frpcfa; mett 
|cm§. lugna od) nöjba finite gforbe bem alla gobt. ©eéfa ffu£= 
bomâroecîot l)abe roarit en bpr tib för bem, näftan alla Sernbtä 
Itopfparba penningar l)abe gått åt, bocf ftobo be icfe i ffulb tilt 
någon männiffa od) förföfte att nu tefroa få fparfamt be nd= 
gottfin funbe.

@amle SBtfett £tabe ftrap efter SJtariaå refa till ftaben roarit 
uppe fjoê nambeutamtenê od) talat om Sentbts olpcfa; fabertt 
|abe bå fett gattffa allroarfant ut od) några bagar fenare font 
ïtâmbemattêmor en finctll fielt feilt neb till ffomafarenâ ftuga od) 
fragabe, om ÏOcaria Ejaft Mracfligt meb penningar. Stär f)on bå 
fief ett fa till froar, E>abe l)on [trap fagt abjö od) gått igen. 
,,®e l)afroa nog änbå farê od) moré Ijjärtan för big iBernbt," 
fabe gubben, bå l)an talabe prom. ,,2l£)ia far bet roet jag," 
froarabe bett unga mannen, ,,be rooro goba mot mig, nar jag 
mat pojfe od) atbrig I)ar jag l)aft bitterl)et i mitt fjjärta mot bent, 
faff jag måfte gå min egen roäg i lifroet."

©å Sernbt font fig litet före od) blef roanare att gå, lebbe 
SJfarta ftonont en bag, ett ftpcfe på roäg till gårben; fjätf bröjbe 
|on änbå froar i ffogett, rneban mannen gicf in för att fiälfa 
på fina förälbrar. Såba btefroo be mpefet förffräfta, när be 
fågo bottom få blef ocb mager meb frpcfau unber armen, men, 
när be börjabe beflaga fionont, talabe £)an få glabt od) unber= 
gifroet om ben aga herren fanbt bottom, att be ingenting funbe 
fäga enbaft förunbrabe fig.

Sernbt fabe feban åt fin Ejustru, att förälbrante fett be= 
fpmrabe ut fout om be l)aft någon Ijemlig forg; faberttå gulb=
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Cocfa od; ben tjocfa urfebjan moro borta odj inte fåg pn plier 
be troå gamla ftlfraerbägareite, fom nämbemamten ärft efter fin 
fmärfar od) fom alttib förr brulabe ftå på bett pga flapyrått: 
,„®u ffall få fe, att betas riïbom fmultit i|op," mettabe lan, 
„gårbeit fåg ocffå riftigt ruffig ut. SBIomroS lär bricfa ocl) rumla, 
|ar jag prt oc| ©melia grät få, när jag berättabe, |um ttöjba 
uti moro meb |marartbra".

SBerubt |abe gisfat rätt. ©et börjabe gå nebåt för näm= 
temannens; magen gjorbe nämligen ftora ffutber öfroevalt oc| bå 
•fuart nog alla reba penningar åtgått att betala be fmårafte 
forbringéägarene, tillgrepS tib efter annan någon pft eller 
flere nötfreatur. ©a waren fom, låg mycfen jorb obrufab, emeban 
bet ej fans fäb att få ut od) följanbe årets fförb lofmabe intet, 
få illa rooro åfrante ffötta. Gsmelia förftob fig ej alls på att 
ä&usplla, |on bracf upp, |mab |on funbe få, i faffe odj tröftabe 
fig bänneb, när mannen — fåfom oftaft pnbe — fom full |em. 
4jatts ftänbiga goromål mar nämligen att refa omfring i focf= 
nen meb ben enba bugliga |åften |an ägbe. ©et ftob fålebes 
ganffa illa till på ben förr få rita gårbett.

3 ffomafarenS lilla ftuga häremot, råbbe frib od) trefnab. 
SBintern |abe roisferligen marit bryg nog, men meb fträng 
pspllning |abe be bragit fig fram i alla fall. Diu fom bet »ernbt 
mät titt pafs, att Ijan lärt fin fmärfars yrfe, tt) |marfen till fjö= 
man eller bagéroärfare bugbe pu nu mera. 3 ftället arbetabe 
|an flitigt meb fyl od) becftråb od) blef fuart ganffa fftcflig; 
arbete bepfbe be albrig fafna, ty ben, fom är punftlig od) or= 
bentlig famt bärtill ärlig, blir gärna anlitab af alla.

aiiarta å fin fiba, ffötte få mät bet lida |uä|ållet, att 
bröbet naftait tyfteS förbubblas i IjenneS |äuber od), när fom 
bagen fom, pbe |on alltib en flat t)roit mailing att fatta på 
borbet od) fin blanfa faffepaitna i fpifeln. ©ett lida trägårbs= 
täppan frittg ftugan mar ocffå frobigare od) bättre rodrbab än nå= 
:gonfin, fyren|äcfen |abe mupit od) be fma förSbärsträna ftobo 
före mibfommar allbeles |roita af blommor.

Dm fönbagarna brufabe be roaitligeit tura om att gå i 
fyrfan, emeban någon alltib måfte mara- |emma od) fe efter 
gosfeit, få länge pit mar få liten, att pn ej funbe flippa meb.

2
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9Mr bet roar Semblé odj gubben 2Bitê lur att gå, brutabe 93taria: 
— bå gosfen famnat — taga fin poftilïa od) pfalmboten od}.' 
fatta fig på bauten utanför ftugan, tp Ijon mersabe allbeleä fom 
fabern, att octfå naturen är ett herrens tempel, bär bet är 
gobt att få prifa &onom, när man ej är i tillfälle att beföfa 
tprtan.

@n roacter fönbagéförmibbag fatt 9Jîaria på ben roactra,. 
ffitggiga ptatfen oå) läfte flitigt. 2;a få flitigt täfte tjon, att 
Ijon icfe allå labe märte till, tjuru näntbemannen tom gåenbe- 
förbi oct) meb enå ftannabe batoni fprenbuftarne för att fe in i 
trägårben.

fåait I}abe ålbraté mpctet unber be fifta åren od} mar ef 
mer få fipf odj rat fom förr: „igär Ijafroa be få nätt od) fred
ligt", täntte t)an, „men mi på mår ftora gårb tja atbrig någon 
trefnab tjaft. 3aS tan mät änbå förftå, att bet måfte mara för 
bet mi inte marit fpnnerligen gubfruttiga af ofé, men gamte- 
äöiteit tjan tjar afltib tjåEit fig till mår $erre, bet Ejar tijätpt 
t)onom."

@å täntte nämbemannen, bär tjan ftob få allroarfam od> 
begrunbanbe; Ijan tjabe ft ann at Ijemma från tprtan, emeban tjan. 
ftere bagar tänt fig något otuftig, nu |abe tjan emellertib roan= 
brat ut för att fe på ben båliga återn, fom alla tafabe om od)- 
få tom tjan på återmägen fielt oförmobabt att gå förbi SBifenê- 
ftuga. Sänge ftob tjan tmar bär på famma ftätte od) fag på 
be mactra blommorna odj ben räffabe gårben, fåg in genom bör 
ren i ben fnpgga trefüga ftugan, men förft od) fift änbå på ben.
unga tjuétrun, fom fatt oå) läfte få anbattsfult od) ftiffa. 9iär
äJtaria roänbt om bet fifta blabet af bagenå prebifan, tog Ijon 
upp fin pfalmbot od) börjabe feban meb ttar röft fjunga ben 
ftöna od) mältänba fången:

,,3efué är min män ben bäfte."
görft när pfalmen roar ftut od) 9)taria gått in, roänbe- 

nämbemannen fig om od) börjabe gå tjemåt; men i l)ans fjät 
rörbe fig få många tantar od) från benna fönbag börjabe fmå= 
ningom uppgå för tionom, bet ljus, fom Ipfer ofå in i böbenå- 
natt; tjan lärbe fig att fatta, Ijuru tiela lifroet får ett nptt ut;
feenbe när: „Sefuå blir mår bäfte män".
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Oobt för ben gamte mannen att ^èrren fôïte ïjonom innan 
bet bief för fent för ïjonom att roänba om; ty ef många roecfor 
bärefter infjuïnabe Ijan i en froår feber, ©nart fänbe fjan fitt 
fint nattas od) fänbe efter ©enibt odj dttaria, meb ÇiroÜïa £;an 
lange talabe utan roittnén odj bab bem om förlåtelfe för ben 
oråttroifa ban begått mot bem: „Numera", fabe Ijan, „tan jag 
meb att min ånger intet änbra, ty gårben tittpr fnappafi mera 
någon af ofä. ©et räeter inte länge innan att tjår får gå rubb 
ot| ftubb od) bäraf Ejar jag tärt mig, att bet jorbiffa arfroet är 
intet, men bet Ijimmelffa få mycfet mer. Herren gifroe bet åt 
er tära barn i rifafte mått, bet är min fifta bön. 3ag Ijoppas 
för roisfo, att bet ffall gå er mät, ty bu Sernbt tjar nog 
matt ben bäfta beten, att arbeta meb fftt odj gubsfruftan odj 
bin raff a Ijustru är bet, iom förft bref big bärtitt. £abe Ijon 
ej roarit få gob od) bra, ftutte bu ej få mycfet brytt big om 
fjenne, att bu för tiennes ftutt tämnabe båbe gobs odj garb, 
©å roänbe Herren min oråttroifa mot eber i gobt, nåbig od) 
barmljertig är <pan, fèonom mare tof odj pris!"

©å förfonab meb @ub od) månniffor flöt uambemanneit 
fina ögon titt ben tånga fömnen, uppriftigt förjb od) fatnab af 
Sernbt od) lians fmêtru, font gtabbe fig åt, att ben gamtes 
t)jårta blifroit mänbt titt bem, förrän t)an bog.

(Stt år ännu tjött Ijett StomroS fig fraar på gårben, men 
feban gic! bet fåfom nåmbemannen förutfagt; alt tnwab be ägbe 
måfte gå itnber flubban od) fiela familjen ftob på bar bacfe, 
fom man fåger.

(Smetia roar attbetes tröfttös, Ijott grät od) roreb fina bän= 
ber. Sttannen åter tåtfabe bry fig om ingenting od) roar lifa 
tjögmobig fom förr; i grunben fänbe t)an fig bocf lita illa titt 
mobs fom tjustrun, ty be Ijabe ju intet mer i roårtben än tre. 
ftaetars fmå barn, fom bagtigen bet)öfbe mat odj ftäber.

©en gamla mobern gicf fom i en bröm, l)on roiffe ej funna 
förftå, att tion nu måfte lämna fitt forna tjem odj äta nå= 
bebröb I)oS anbra. 33'ernbt tröftabe tienne bå på alt rois od) 
meitabe, att bet ju blott roar titt egna barn I)on ffutle flytta:
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,,©å lâitcçe jag fan arbeta", fabe tjan, „ftatt mor ingen nöb 
liba od) ÜDÎaria ffatt roårba et font en botter".

3Jîeit betta roat näftan bet roärfta för ben ftotta gumman, 
att ï)on nu fom en utfattig ftacfare ffuHe tomma odj be om tat 
öfroer l)ufroubet Ijos fin froärbotter od) gamle SBifen, ïjroitïaê 
fattigbom Ijon gått få l)årbt åt. iQon E>abe i alla fatt ingen 
annan råb od) måfte bärtitt ännu roara glab öfroer att tete be= 
ljöfroa ligga förfamlingen titt taft.

£err tötomroS’ ettba utroäg titt förtjänft ffutte nu roarit 
att börja arbeta i fitt anletes froett, men bet fanbe £)an ingen 
l)åg titt. Igait fsabe atttib roelat roara Ijerremanitatif od) för= 
ftob ej att l)roarje rättffaffens man, af tmru l)ögt ftånb Ijait än 
är, anfer bet fom fin plift od) l)eber att arbeta, få länge fraf= 
terna täcfa. iQan Ijabe tagit epempel af några förfuptta od) 
båliga Ijerremän, fom £>an — i fin gläbje att få umgås meb |err= 
flap — gjort förtrolig befantffap meb od) få trobbe lian i fin 
bårffap, att bet roar gruftigt fint att latas od) göra ingenting 
tjeta bagen i äitba.

3 2tmerifa, |abe fjan nu fått böra, ffuHe man fförba gulb 
utan minfta brå! od) bit begaf I)an fig bärför, meb några l)op= 
tigba flantar i börfen; bustruu od) barnen lämnabe l)an i Ijenu 
lanbet, tils l)an ïunbe ffiefa bent respengar.

®en ftacïars ©melia ffutte nu näftan froultit il)jät, om 
ej SSernbt oef) 9)îaria på tufen fått I)jälpt benne od) be roarn= 
löfa fntå. itttobern bobbe emettertib i ffomaEarenS trefliga ftug= 
ïamtnare od) l)abe bet få bra l)on någonfiu funbe önffa, men 
länge räfte bet innan l)on funbe förmå fitt ftotta bjärta att er= 
fänna bet. SDag efter bag böjbe herren boc! i ftittljet bet fjårba 
finnet od) ftutligen !om ben ftunben, bå l)on gråtanbe funbe 
fäga titt 9)îaria: ,,®u famlar glöbanbe fol på mitt ljufroub, 
fåfom bet ftår att läfas i ffriften; jag l)ar roarit |årb od) elaf 
mot big, men bu är atttib beffeblig od) glab od) bet faft bu får 
ftåpa bubbelt mot förr, feban jag gamla ffrälle fom i l)ufet".

,,©å bär får mor albrig mer tala", fabe 3Jtaria roäntigt, 
„mitt mans mor ffall roät roara mig fom en egen mor od) få 
är bet roäl inte mer ätt rätt, att barnen roårba fina förälbrar
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pä betas åtbevbom. ®et ftår ju i fatefefen: ,,bu ffall Ijebra 
bin faber od} mober, på bet big ffatt roäl gå".

„3a nog år bet fant", fabe nämbemanstnor, „men alla 
barn tänta inte få, ofta tpcfa be att be gamta blott ligga bent 
titt taft".

,,©ub upplyfe betaå fijärtan", fraarabe SDÎarta od) måtte 
be feban minnas bet roacfra otbet: „görälbrarneS roälfignelfe 
bpgger barnens bo".

ännu många år fortfor gamle SBifen att arbeta tittfam= 
mans meb fin froarfon, men, när £)an btef ffrüptig, brufabe tjan 
ftitlta omfring ute i träbgårbstappan etter fatt £)an od} be= 
rättabe för fina glaba, liurtiga barnabarn, roacfra berättelfer ur 
fin bibel, fom tjan funbe näftan utantill.

ttiambemanSmor åter, fom i ungbomen albrig fommit fig 
titt att arbeta, tjabe nu på fin ålbetbom af fina egna barn lärt 
fig benna nrjttiga funffap od) numera roar f)on albrig fpfs!o= 
tös. än roaggabe b011 meb en fiicfftrumpa i Ijanben bet min= 
fta barnet, än fpolabe Ijon titt SttariaS långa roäfroar etter l)jälpte 
l)on meb matens lagning; atttib £>abe Ijon något för Ijättber od} 
härigenom blef ocffå tiennes finne nöjbt ocf) bagen albrig lång.

grått Stomros björbe man ingenting, t)an roar od) förblef 
borta od} ingen männiffa funbe upplpfa, om fjatt ännu lefbe, 
etter ont t) an möjligen bött bärborta i bet främmanbe lanbet. 
©melia luttbe fnappaft förja en man, fom eubaft gjort tienne 
befpmmer od; forg, men få nnjclet mer förjbe |on förtuften af 
fitt förra goba, ttht bjabe ocffå £)on fått tära fig att arbeta 
för Itfroets ttppeljätte, men för tienne btef bet atttib ett troång 
odj ofunnig famt roårbslös, fom b)on roar, ffutle be ofta tibit 
nöb, om ej brobern od) liattS tiustru räft bem en tijätpfam Ijanb. 
©tt barn, bett älfte goéfen tog 33ernbt i lära IjoS fig, be anbra 
troå fingo af förfamlingett litet till tjjätp, få länge be rooro 
minberåriga.

©melia Ijabe en fammare för billig Ijpra £)os ett beffebligt 
torparfolf, men fom tion ej roar orbentlig, fåg bär alt annat 
än treftigt ut. ©olfroet btef fällan ffurabt, fünftret roar få bun=
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felt af barn od) röf, att man fnapt futtbe fe ut igenom bet od) 
fafelugnen froart fom fot. Set roar ef unberligt, om barnen icfe 
trifbes Ijemma, utan Ijåttre fprungo i bpn.

Sïenljet od) orbentligbet äro traå goba fafer od) på Mba 
fatte 9Jiaria ftort roärbe. fëroarje lörbag ffurabeå od) fäjabeå i 
ffomafarenS ftnga od) be älfta barnen funbe reban fjjätpa mo= 
bent i betta arbete, ti) l)är roanbeS barnen till att. fpfsia meb ett od) 
annat efter beraS frafter. ^ärfft granris ftröbbeS på golfroet 
till fönbagen, fabernS roårftpg ptocfabeS unban i en låba od) 
på borbet brebbes en rutig bttf, font bDîaria fjätf Ijabe raaft.

IBernbt l;abe oeffå titt bet i)ttre fnpggat upp ftugan od) 
bpgt en fammare titt på gafroelit. Set roar -KariaS ftoltljet 
benna upa fammare, l)är ïjabe Ijon en roaefer bprå, uppbäbbabe 
fångar meb Ijroita tåcfen på od) garbiner för fönftren. 9tär 
Sernbt någon gång for titt ftaben, glöinbe I)an flatter albrig att 
flämta meb fig någon liten prpbnab — titt „granna fammaren" 
fåfom barnen fallabe ben, — för att fägna fin I)uStru. $tn roar 
bet en roaefer faffefopp, än en tafta etter något bibelfpråf inom 
glas od) ram. Så fmålog ättaria atttib få gfabt od) tånfte att 
ingen |abe ärtbå en få bra man fom iöernbt roar od) gläbj.etd= 
rar tinbrabe bärroib i tiennes ögon.

33erubt Ijabe oeffå föpt fig en fpmaffiu, få att f)anS ar= 
bete nu gicf bubbelt få fort. Stlla männiffor i focfnen roitte 
oeffå Ijälft tåta göra fig ffoplagg I)oS I)onom få att Ijan Ijabe 
fullt upp meb beftällningar. ÜJien ju mera bet fans, befio gla= 
bare fmåfjöug iöernbt roib fitt arbetsborb: ,,9tår mina goSfar 
bli ftora", brufabe l)an faga, "ffola roi få en riftig roårfftab 
f)är; roi ffola roara få flitiga odj förföfa göra få bugtiga ffobou 
roi någonfiu funna. Set är nu juft betfamma Ipoab för arbete 
man gör, om bet är b)ögt eller ringa, blott man år trogen, fä= 
ger gamle far od) ben lårbomen l)ar jag förföft l)ålla i minnet".

„Sag fommer if)åg en få roaefer fång, font paéfar in på 
be bar orben", fabe ïïîaria, fom fatt roib fin fpinnrocf, od) meb 
fin flara röft fjöng l)on:

„Sp igerÉn fabe: „S bitt fall,
Sär jag big fatt, bu tjäna ffatt,
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3a mötta, liba för mitt namn 
3 bet bu bradât i min famn.

D far ej efter något ft ort,
SDet titta — för bin Jgerre gjort —
Sr för t)ans öga mera tätt
än att t)mab märlbeué unbran roaft".

,,<3å ar bet, få åt bet", fabe gamte Sötten, bär tian fatt 
nära fpifetn od; märmbe fig, tt; tjan mar nu ofta frufen od) 
SRaria gtömbe ej att tjafraa en gob brafa i orbiting åt tionom.

,,3ag tjar atltib fagt bet åt er tära barn od) fäger bet 
•ännu," fortfatte gubben meb fin froaga barraube röft, „troget 
bör man märta, bär man btifroit fatt på jorbeit, få är ©ub§ 
milja od) feban ffatt Herren atbrig öfroergifroa bent, font för= 
tröfta uppå pottorn, fèan tfjätper ofs i be jorbiffa tingen odj 
ijait tiar gifrait ofå betta fföna töfte:

„SBar trofaft iutitl böben, få ffatt jag gifroa big 
Ciffens trona".
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