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lu g i ri g fui I.

ait påträffar ofta bfanb beu nplänbffa att* 
mogen böttber, t)ltùtfa, när be ftuttigen gå titt 
„fina fäbev", cftcrtäuma åt fina barit ort) arfnnn* 
gav en förmögentjet, gåcitbc titt ftere tiot-nfentalS 
inarf. ©c ftefte af beSfa „ftorgubbar" fjafma 
börjat frätt ingenting b. tv. f. crtjåttit i arf 
efter filta fäber ett båtigt bcbrttfab tjcminanöbct 
ttteb förfallna btjggitaber oel) några utfnmttna 
freatitr; etter oeffå, ont be marit pngre fotter i 
familjen, en 2 à 3 tumöra „rifébater", för 
fjiuitfa pangar be febatt löpt fig en ottppobtab 
ftocbjcbiufe af någon bättre fottab näfta. ©et 
är fåtebeé enbaft genom fitt eget arbete, fin egen 
fparfamtjet oef) ett ättba titt onaturtigtjet brifwcit 
förfatetfe font gjort, att be ïunnat famla en 
fåbait formögeutyet.

©c förfta åren tyar bet- ttfta tyemmattef efter 
bcit fteuiga fmcbjebacfctt icfe giftnit bebrttfären 
cné tyattö bagtiga bröb, atraminft något öfmer* 
ffott. 3Äen matt fätter bet oäftabt Ide niobet,
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utnn fïtnppr t ftåttct Mott mera in beu baci= 
tiga foften. $dc enö pfgbagörätten, grpwättin* 
gen, får mera foïaê, enbaft wattwåtting, tbatt« 
watting. Del) få arbetar, fwiiier od) ftrnfwar 
man bag från bag, år från år, ättba tit« man 
en wader bag meb ftotfpt fan fäga titt fin 
gratine: „bat I)år rågen pr i ftortåren, ben är 
nit i pft tre år gammal."

Mit år bet förfta ntåfet Wmtnet.
Den, font genom tniigt arbete otf) många 

förfafclfer wnnnit ett tifet öfwerffott, bat wct 
oeffå [åtta wårbe faå betfamma, @å äråtmim 
[tone förpSanbet meb mår bottbe.

Çan wet attför wåt Ijitrn många fmett» 
broppar, prit många gcnoutwafabe nätter od) 
pngriga bagar bcitita titta befparing i „[tor- 
tåren" foftat pttom, od) berför rör t)an ben tefe 
fjäder förr ån i pgfta nöbfatt. LUtan t)ar blif= 
wit wait att förfafa oet) fpara, ort) bärför gör 
matt bet att fortfaranbe, tt) af en titen gitifta 
fan en wader bag Mi ett ftor ctb. — SDÎan bör« 
jar fattffe mt igen fofa grpmåtting om füttba« 
game, men ide plier mera.

(Sparfampten år fitåfptcnö faber, pter bet, 
od) forgtigt nog pttber bet ofta, att mår bottbe 
Mir ett ftåenbe betoiö för orbfpråfctS fattning. <
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$ftått att artigen tja tagt af fitet ragt „ftor* 
tåren", börjar mau ja fmåntugam öfmergå titt 
att tågga tttet pangar på fiftbottneu,

fångar! — $a, jc bet år någonting annat 
ätt några fattiga tumtor råg, SDe tjafma ju re* 
ban en fåöait egeubomtig ttang, när be rutta 
tittjaminauS, tit jom om be ropabe: mer, mer!

Det) bemta ttang, betta „mer, mer" förftår 
mår boitbe fultfomligt mät, Sf™1 fttt tvarit 
jparjant btir t)an nu — girig.

©tor jat om tja» jjåtf etter fjauS ïjuftrtt 
Ijaftoa orbenttiga ftäber, om be få tjänare, Ifatt 
måftc tjåtta jig, få någorfituba brögtig toft, om 
f)att§ barn få beföla ffotau, blott Ifatt tan famla 
pangar, mera pättgar!

Dro ide, att Ifatt fatter beut på bauten 
etter tånar ut bent åt bet)öfmanbe mot ffåtig 
ranta. 9tej, bet gör Ijait ide, utan f;an tåter 
bent tigga på fiftbottneu, ofta fju oef) fjuttio* 
bnbbctt imrccffabe i gamta ftrumpfotter etter 
attbra trafor. §au mitt atftib I;afm'a bent i fin 
närlfet.

Det) få faiutar oet) fparar fjau år från år 
mcb giriglfctcué fjeta paöfimt ftaut på flaut, för 
att ftuttigen miö fin böb (ämna att efter fig åt 
barn etter attbra arfmingar, Iprnlfa ofta nog



förftofo bent på lila många loedor, font bet be* 
pftô år för beraö fammaufparattbe.

Su fåöau, på tjloitfen ofwan attförba be* 
ffrifutttg futtforatigt paöfabe in, mar gamte 9fp 
baden etter „2:er-a’;obacfcu", font pu ïattabeô 
titt ffitnab från fin granne, ,,iM*fHpaden". 
flau pbe ifrån bråitg upparbetat ftg titt, om 
ide bett rifaftc, få åtmiuftone titt en af be ri* 
laftc böitber t [jeta foeten. fpnan pn btcf bet, 
pbe pu bod pft att ïâutpa mot fwårig* 
pter, fom tåta itåfta otroliga, famt tibit förfa* 
ïetfer, för tjmitfa attbra loantiga miimtiffor ffitftc 
bufat itttber. <$jåtf ffröt Ijatt äitmt öftrer, att 
pn i ett periob af fitt tif uttber fem ån? tib 
ide begagnat annat på fina fotter au träffor 
famt afta fölttebagar gått utan ffjorta.

Sitt i pnl gårb utluifnbe odfå, att girig* 
buîett bar pbe fitt pimutft. '©pgnaberna looro 
förfdttna, fönfter od) börrar pitgbc fom „loing* 
ffjutna fråfor", förbigå att roib minfta prbare 
btpnbtiug rarata öfioerättba. kreaturen fågo 
utflouttua od) pmgtiga ut, ti) p od) ptm fünfte 
fätjaés få grant fom möjligt od) ide „beitaë opp 
i onöbam"
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Qinne i ftugait fag bet bod titet bättre ut. 
©t)uru be ftefta fjitögeråböfafer moro gjorba af 
Spbaden fjälf fantt gantfa odj utnötta, få moro 
be bod rena odj fntjgga, Stitt od) itieb ben 
flora fpifetn, ntcb befö gapanbe fiatugn odj ft)r= 
for ba! inuren, mar tjmitmenaö od) putfab, <2jit* 
gartta, af tjmilfa t flugan fumtoS fijra, tmå od) 
tmå fiå Ijmaranbra, Ijabe rena cfjitnt grofma 
tfeiber, od) enbaft från „fotünbarna" ftudo tjär 
od) bär Ijatniftrått fram, ntmifanbe att bet inga* 
tunba mar på „bttnbabb" man bår i ljufet 
tjtoitabe,

Säpbaden fjälf fjabe t fin uitgbom marit en 
tång od) fraftfutl fart, men nu mar Ijatt, ifötjb 
af arbete, ofmeraufträngniugar od) ålberbont, 
trolig font ett minbfätte i ffogett, ©jäfftöa att' 
figtet mar ide otitt ett roffågefö, ntcb be fmå 
fpejanbe ögottett, ben ntftåenbe tjatan od) be in* 
fattna tappar ne, öfmer Jjmilta en mer än man* 
tigt flor nafa fträfmabe nehåt

limitera ortabe fjatt ide arbeta fjåtf, utan 
fatt för bet ttteffa bat borbet od) fötjbe ntcb fina 
giriga btidar IjuöfotfetS atta röretfer, ®ttb 
nåbe bett, font råta te fpitta någonting af „gubö 
tån et" på gotfmet etter föttbra någonting af tjm 
fetö „bprbara" fmögcräböfater! ©tt, tu pabe
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ben feïnttbe gubbettö träffo t raggen på jtg, matt» 
tigtmiS åtfötjb af ett tttåttgb ntiitbre fina till» 
fåtmagtfmattbeu fjuru man bör fjnttbffaö nteb 
„fattigt fotfS" titttjörigljeter.

Utom filta inpåtta pangar få Ijabe gubben 
ftfmett någonting annat, font, out Me af fyoiiom 
fiåtf, få åtmiuftone af trattens ttnga goSfar att» 
fågS för mtjefet båttre, ltämtigeit eu botter.

fpon gätbe för att mara en af bpgbcttS 
maefrafte ftMor, od) entigt atlmogebcgrepp ont 
ïmittlig ffönfjet mar tjon bet åfmett. -Stå ögon, 
röba, fgftiga fittber tttcb futå gropar uti faint 
ett tnng o cf; Wattig figur nteb något antag för 
fetma.

Stitt fitt fimtetag mar t)on rata motfatfen 
mot faberit, fjmitfet fatt förefatta itnbertigt, tt) 
man fager ju, att „åptet icfe fatter tåugt ifrån 
trabet.“

§on fabeS ocEfa attmänt brås på mobrett, 
tjloitfen t tntgbouten ffntte tja marit cit gauffa 
matfer fmimta oef; iitgafunba fjaft antag for 
girighet. 3>n tanga faratefnaben nteb mannen 
t)abe bocf titt finnet gjort fjentte fnttfomtigt tif 
benne.

tttpbacfen betraftabe icfe fin botter, font 
förätbrat t attmåutjct betrafta fitta barn, utan
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I)an attfåg fjemte citbaft för en perfoit, bcu bar 
förr eller fcttard ffitlle Ijcimta en ftörre förinö* 
geuljet till fnifet. §an mifdte nog att många 
ftlabe efter IjattS botter, cube! för Ignited egen 
ffull od) anbra för be fångar faberit ågbc, od) 
Ijmilfa mib bettttcd böb ffitlle tillfalla bottera, 
tl) f)ou loar cuba barnet, SDccit ingen af bedfa 
friare mar i gubbhtd fm,af od) bet fmfmttbfafli* 
gcu bärför, att be ide moro tillrådligt rifa, 
9til ffitlle ttåmligett bett mara, font gubben ett* 
gång fallabc fin tttåg; ftor fa! fjuruban farl fgatt 
foröfrigt more.

©et mar ett mader otf) folmarm bag i flit* 
tet af jtttti ntåttab. Äbergitittgett liabe juft 
börjat, oel) be flcfta, af bpitd iuuemåitarc, ifi)xt= 
nerljct farlarnc, moro ute på ängartte od) ar* 
betabe tncb (jöflattcrtt.

iUljbadett f;abe oeffå fftdat fitt folf bcu ba* 
gen, od) fjålf tjabe l)tm äfmett ftultat nteb, for 
att mara bår od) fe efter, att folfet ide fid 
latad,

©et mar bod forft efter frufoftcit, font l)ait 
fjetf begaf fig i måg. §att utåfte forft, font l)au 
fjålf fabe ,,fi ett qmiitttfolfi, at’ bout int fid 
fp ill’ etlbett, når bout ma ti moron fåttfe."



•pentma på 9îpbad:a bief eitbaft mårbinuan 
fjdf fautt cit gamma! rotefmittna.

©nbbett brufabe atttib, bå f;au war meb på 
ängen, gå bafefter fartarne t „[(tagen", ®åg 
flau bå någon gräétofg, font Mtftnit oberbrb af 
tien, bab pan genaft ben fift ftåenbe att roattba 
ont ocp flå bort toffen, „för pö år bprt, å ja 
är få fatiger å böpöfwer no att, font toaper 
på ängitt",

3 bag fjabc pan boeï emot mattatt fatt ftg 
på en fitttc i ängen ocp beffåbabc berifråu be 
af fmett brppaitbe ftåtterfarfarneé arbete.

«Ingen war iefe fängt belägen från peramet 
oep ber pan nit fatt på fntten, fitnbe pan titt 
ocp tneb fe fforftcuSpipait af fitt gantta bpgg- 
ning. ipatt betraftabc önifottt bentta, ötnfom 
fotfet på ängett,

,,®e’ ä’ för ntårfwårbigt ptoab ntor ctbar 
i bag," — täufte pan, bå pan fåg, punt en 
tjocf, f»art röfpctare bröt fig fram ur bett grå 
fforftcnbpipan. — „tpon tttå iut bara bräun 
fotetb!"

©itbbctt mättbe åter fitta ögott åt ftåtten 
fartante titt. 5)e moro tut i attbra ättbatt af 
ängen ocp pötto font bäft på att ttttber ffratt ocp
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nor, font „fautfabc'*, »coro i angeuë främre 
ättba od) fftùtnbo närmare gubben,'

/,iïait bu, gin", — rofoabe gubben tiß en 
af ftüinuoru«, — „fäga, pwab bet miß fäga, 
att bet fommer eu fäbgn fmart rö! ur fforftenö* 
ptpattj bärpemnta? — 3Mn’ ber ffa’ wara 
fotetb?"

gia tpfte pä f)ufit)ubet, fäg förft pä 9ip- 
badeit oef) febatt ät pernmet tiß.

, rßovö i perraub namn, fån röf!" — ut* 
ropabc f)ou. — ,,$a’ tror be’ pa etbbmäba bär* 
petnnta!"

SBib orbet „etbbmäba" [)oppabc gubben tiß, 
font out patt ffttt cn eteftrtff ftöt. — $o, wär!* 
tigeu, war bet iefe etbbmäba! — §an pabe ttu 
pä några minuter tde fett bität, oep uttber 
fecnna tib pabe röfpeßmt utwibgat fig tiß ett 
finart ntoßt, fträfwaitbc mot pöjben. üDien bet 
war ett befpunertigt ntoßt — bet war fußt af 
elbbgniftor.

9ipbaden btef btef fom ett til. §att wiße 
ropa, tuen luttbe pä ett fgob ftunb ide fä ett 
orb öfwer fina täppar.

„Sott, pjätp, pjätp!" — ffrättabe patt ftut* 
tigeu. — „W brinner, be’ brinner . . , oep



10

imita pangar, mina pangar, fönt alla ci* t liftait 
i balfammarn! — hpjäfp, pjiitp!"

Ingen war tile bcfö ftörre, tin att fartante 
limbe förnimma gubbeuê tjnb, men f)Wab bet 
egentligen war fråga om, förftobo be titt en 
början ide,

©tuttigen btef bod fafett Ifar för bent, 
odj mcb ben rafftjet i paubtiug, fönt ar fwenffen 
egen, woro tiarne ett, tu faftabc tängå giirbeö- 
gårben ôdj alla i fprångmarfd) at pemmet titt.

Sigbadett pabe fprungtt ett ftpde förut, men 
upppatrô fnart af be anbra.

§an t)abe faftat bort träfforrta odj fprang 
i bara ftrnmpföttcrua. SCungan t) äng be nr 
mumten font på en puttb, ögonen woro btob* 
fprängba ocp anbebrägten tung ort) ftåfanbe. 
Sitet emettau frautpmäfte patt: „pjcilp, tjjätp! 
— SOÏi'na pättgar, mina pangar!"

ißd patfwa wagen font en göéfe émût* 
fpringanbe oep berättabe, pwab alla rebatt wifêté 
att Sîpbada Bramt,

SDÎait gjorbe intet uppepått för goésfen, utan 
öfabe t ftättet blott på farten,

©luftigen war man wib målet.
®et förfta, font mötte ögat wib framlom* 

ften, war ffîpbada mor — fwart od; fotig i au-
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ftgtct faint mcb ett matteudinbar i pmarbcra 
paubcn.

„.•pjâïp, pjäfp!" ffrdnabe t)on ocffâ. — 
„fßdngfiftan, pdngfiftan! -— $a’ orfabc tnt tljfta 
ut ben, ocf) npcfefu fjav far i ficfait."

3«ga förföf gjovbeS bocf att fafta fig t 
lågorna för „ptngfiftanê" ffuff. ©et ffuüe oeffå 
loarit manfinne, ü) ïàgortta ftogo reban ut från 
taf ocf) fôuftcr, od) fjvuarjc ogonbficf fitnbe met 
fantafet ftörta in. 3)ian fåg, att bpggnaben 
mar förforab, od) förföfte berför enbaft I) in bra 
elben från att fpriba fig tiff be angrän.faube 
pufen.

9?it font 9?tjba<fen afmen fjäff. fpait fjabe 
bfifmit ett ffpcfe efter bc attbra.

Parlante ftobo affa i en pop på gdrbett 
od) förföfte upprefa en ftor, tung ftege fäitgg 
ett tått inmib bet brinuaitbe pitfct bcfdgct fiber.

9it)bacfen f pr ang förbi beut mcb maeffanbe 
fteg — od) fcbait upp på trappan tiff ben brin-« 
ttanbe bpgguabett. Span vuiffe rdbba „pang* 
fiftau".

9îeban mar pan meb etta foten öfmer frö* 
ffefit, för att gå en ounbmiffig bob tiff mötes, 
bå ett par armar flogoâ om panb fropp, od) en 
fmtufig röft utropabe:
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„(M tut bit, far, for ©nbS ffttff, gå int 
bit! 8åt pängfiftan brinna!"

®et war 'JepbacfcitS botter, font ånba tits 
nu förpåffit fig tugn. t

©iibben förfötte ftita fig lös, men pans 
utmattabe frafter tiffâto bet iefe. tpan famtabc 
några gånger ineb ptinberna framför fig oep 
ftörtabe barefter oinîutt nebför trappan.

„fßättgarne, pångavne," — mumtabe pan 
boc! fortfaranbe.

„Sofmar nt bottern er åt mig, för mi Ija re= 
bau fånge tpcft om pmaranbta," pörbeS pfötffigen en 
röft ur tarfpopen, — ,,få ff'a’ jag pämta pängfiftan 
åt er, oef) jag oeffå ffa’ bli paffftett på tuppen?"

©et mar pans mattre brättg, Ifatte, font 
röftcit tiffprbe,

©ubbett futtbe icfc fmara, pan enbaft min* 
tabc meb panben åt borren tiff.

Dep förr ån någon pann tomma tiff be* 
finning från ben marfan EaffeS orb gjort, mar 
benne meb ett fprång på trappan ocp få in i 
bet brittnanbe pnfet.

Sïffa ftobo font ffagne af åffait, ^rtgett 
panb efter fot rörbcS nr flatten pmarfen tiff bet 
ena efter bet anbra. @å, fom farfarttc pabc



ftått meb uppåtfträcfta pä aber, i od) för ftegené 
uppftällanbe, få ftoöo be alt fortfaranbe.

Sftpbacfcné botter roar biel fom ett lit od) 
ftirrabe oafraattbt efter bett förfmunne t lågorna.

Still od) meb SRpbacfeit fjälf lt)ftc pâ puf* 
raubet od) gapabc meb öppen mun efter ben 
mobige pnglingen. — Sar bet raärfligpet! ©tulle 
pané pångtifta rabbaê!

9'tågra ögonblict af böbanbe åitgcft förflöto. 
®et pemffa fprafanbet af lågorna, fom ftogo 
fammait öfracr tatet, faint ljubet af några frätt 
bpit till pjelp ftpubaube perfoner raar bet eitba 
font fgrnamé. — 31 it pörbeé ett förfärligt Prat 
berimte! ®et raar troligtraté någon bel af 
mellantatet, font ftörtabc in. — O @ub, ffnlle 
pan bå albrig tomma!

Slnbtligen! — Spå trappan fpnteê en figur 
infraept i röt od) lågor meb en järttbeflagen 
fifta — tung nog för traå — mellan fina parts 
ber. äfteb en öfraermånftlig anftråuguiug ftängbe 
pan tiftan ifrån ftg, rnfabe ut på gårbett, bär 
pan börjabe rulla fig ointring i grafet.

Slnfigte od) pftnber raoro bränba, ocp flå* 
berna ftobo på flera ftalleu i IjusS låga.

SKait öfraerfpolabe pottorn buftigt meb 
toatten.
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„gatt« bifil" — litumtabc ben fcaitbé, 

„fpan babe îüat fiftan uuber fangen, få att jag 
ide mille få ben bärifrån . . . SOÎen jag ()ar 
munnit — flitfan är min", — tillabe ban 
triumferanbe.

9ît)badcit låg odj omfanutabe fin „uäng* 
lifta" faint gvet af gläbje. fpau futtbe idc en« 
tacfa fin blifmanbc ntåg, få rörb mar fiait* 
(Slier lattffe mar bet tanfen få några gamla 
filfmemtblar, font fmtttoê t en bt)rålåba, od) 
Ijmilfa otmifmelaftigt finite bli lågorna« rof, 
font fürftumma&e fjattS tunga od) font bottom 
att utgjuta tårar . . .

SDctt gamla bt)gguabcn ticbbratm tirtba till 
gritubett, men inom ett år ftob en nt) få ben 
gamla« plat«, Cd) i ben tttta btjgguingen 
fftabe« ett fcft, bmilfett feft egentligen mar ett 
Bröllop for brångeit Sarf ©fogberg od) ben 
madra ^obattna 3ît)bada.

Salle fid, fout mimte«mätfen efter fin nto^ 
biga bebrift mib elbbmSbatt, några flädar t am 
figtet, briffa l)att får bära ättba till fin bob. 
SOÎen bet bctljber foga, tljdcr Salle, bå ban 
i gcugälb erböll ben „bäfta flitfan i ticla bljtt" 
till Ijaftru.

detjbadett. bog fort berefter af forg od)
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grämet fe — füllt fottet ftåftob — öftrer, ntt 
t)an tefe fief ett ri! måg, oft) fåttmöa ïottt $atfe 
äfwett fnart att få „päitgfiftan"

äföctt ett oröffmtf fimteé mt i btjgbcit, fom 
fager: „©ett, font r i! tigt ttjtfcr ont ett fliefa, 
går fnft igettottt elben för fjettttc — tiff ont 
Siîtjfmtfa $atte".



latiigâom.

«4-nberS 9îant war eu itng brüttg odj en bräng 
fout riftigt fjette buga. 3 ffefa traf ten fanö 
fnapt en battre arbetare än f)an, odj trib Ijtrarje 
affljefgon f'unbe fjntt bärför trara fäter på att 
I)a tninft tio pfatfcr fä förftag — bet berobbe 
feban pä ffottom fjäff f) triften Ifan trifle träffa.

3Äen bet trar icfc affenaft font arbetare fjan 
Ijabe gjort fig fä träffänb, ittait äflren font 
männiffa trar Ifatt omttjdt af affa ocf) bet iftjiw 
nerffet af ffidortta, Iftriffa tnenabe, att Sfnberö 
trar ben „grannafte goäfett" i peta fodctt.

Dcf) Stnberé Ifatt tpdte ocf få om fticforna, 
fjan — ont affa fficfor litet, men meft bod om 
en brunögb, fraftig tös, ett piga frätt en af 
grattngårbarnc. ^a, Ifatt tpdte få rnpdet om 
(femte, att Ifatt en trader bag gjorbe Ijettne tiff 
fin f)uftrn.

Sitt en tut g man ocfj en uitg ftrimta gifta 
fig, beruti tigger trät ingenting få unbertigt, 
men att be göra bet, utan att Ija någonting att
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fefroa af, fe bet äv bå galet. äften få war juft 
förfjäffaubet mcb 9fnber$ SRant orf; fjan.S fjuftru.

35e fjabe icfe få mpcfet font ett ftot engång 
att fatta fig på oct) ännu minbre någonting 
fåbnnt, fjmaruti man wanfigtwiS brufar pfafera 
ftofar, nämligen bonitigSfjuS. ©ärför måfte be 
ocffå båba tipå fortfätta mcb fina tjänfter, ben 
ena å ett, ben anbra å ett annat ftälfe — ett 
fövfj&ffanbe, font ingafunba är treftigt för ett 
ntjgift par.

®tt år prbabe SttuberS ut meb ett fåbant 
lif, men bå war bet twärt put ocffå. — ,,®et 
må bära effer brifta", täufte fjan, „men jag miß 
f)a min fjuftru på famma ftälfe, bär jag-är fjäff."

©etta funbe bod icfe gå för fig mcb mitts 
bre, ätt att f)an ffaffabe fig ett ftuga faint nås 
gouting att fcfwa af.

Inbcrb fjabc twå planer, oefj på bent fjabe 
flau rebau fånge gått odj rufroat. Sfntiugeu 
ffitffe fjatt bfi torpare nteb „twå bagar i mifan" 
oef) fmäfta fitet i Ijcfa fitt lif, effer ocffå ffuffe 
fjatt bfi npbpggarc od) fmäfta bnftigt i tio år, 
men bårefter börja ftå fig bra, ja, fanffe bfi rtf.

?fnbcrö befföt fig för att bfi nljbpggare. 
fpau erfjöff näntfigen af en boube på gauffa för* 
måufiga wiffor ett färr meb en augränfaube
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fmcbjcbade att bebrufa fantt bcfSutom cit gants 
mal Ijôlaba tilt bonittgbljnS. ijpolabau mai bod 
fnbatî, att bär mârfligcu 'fiutbc bit cit litcn ftuga 
af, ifafl beu något „biftabcS ocl) reparcrabeê."

Del) bett, font ïuttbe „bifta od) repavera", 
bet mar Stuberê. grau tttorgmt till fmäll, bag 
ut od) bag itt arbetabc orf) bråfabc fyatt nu ntcb 
bett gamla plabatt. åöar fjälf ftodarue på fina 
ïraftfulla ffulbrov, uppfatte bent beu cita efter 
beu attbra, labe bitftigt ntcb inoSfa entcflait, ocl) 
eu tuaefev bag l)abe fiait fin ftuga „ititber ta!", 
fout mau feiger.

©tor töar bett ide, ej plier loader, men 
ben fjabe bod ett fiirbcf framför attbra ftngor — 
i Slttbcrb’ tpdc nämligen — bett mar pttö egett, 
riftigt ftattS egett. Del) när bett febatt blcf får? 
big, riltigt farbig, mcb tmå fünfter få ftora 
Ijloarbcra fout en §;for$ pigaS toitettfpcgel — 
ntcb ett liten fforften bd) ett liten förftugufmift — 
bå ïdubc Slnberb’ od) îjattë ljuftrnb förtjusning 
inga gränfer.

,,©c iittbå, Ijtoab utan fan göra af ingen? 
ting!" — fabe Slnbcrö ocl) flog armen ont fin 
ljuftruô lif. — „Din är bet bara att börja ar? 
beta mcb färret ml) fmebjebadett, få att mi få 
någonting att — äta."

V t



SJieit meb färretö ocf) flucbjc&acfcnö brttf* 
tttttg gtd bet ide få lätt. Sfubcrö f)abc fjittifê, 
fåfänge Ifatt arbetat mcb ftugan, fjaft litet pan* 
gav, mcb fjmiffa Ifatt fefmat ttttber tiben, mett 
tut moro beëfa [fut. f>a;t måftc fafebeS Ijäv® 

. efter brebmtb fin förrobfittg äftoett arbeta för 
matett aunorftäbeé, åtminftone fåfänge fårret 
od) fmebjebadett ingenting affaftabe. fpatt bc^ 
räfnabe bårför, att om Ifatt anmånbe tmå bagar 
af medan ftå fitt obfingéarbete, få fttttbe f;att ftå 
be öfriga ftjra bagarna förtjxna maten för ft g 
odf fin Ifitftrn. ®ct mar oetfå eitbaft femman 
tiben Ifatt befjöfbe ftå bet fättet befa ftg; ont 
mintern fttttbe Ifatt berentot tjeft egna fig åt 
förtjänftarbete, ti) bett tiben fttttbe naturfigtmib 
ittga obftngar märfftäflaé.

®en förfta bagen Sfnberé begaf fig tiff fitt 
obfingbarbete mcb fpaben odf gräftan i Ifanbett 
Iföfl itåftan ftå att rebâti bfi Ifatté fifta. §att 
råfabc nämftgett ftiga i ett f. t ,,fäff:öga" od) 
mcb bett futföfjb, att f)an fjöttf i gtjtjän änba 
tiff armante oet» otmifmcfaftigt ffnffc förfmitm 
nit t „jorbeitS inre", fåmiba ide fjuftrmt ftå 

.Ifatt« rott fhinbat tiff Ifjefy.
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„fpör mftfte gräfwab ett (tort utfalgbife, 
märfer jag, annarê Mir bet ingenting af t)e(a 
tiirret," — (åftob llnberé, feban tian mat flup 
()it (å bet torra igen.

,,3a, nog tror jag, att pr ntåfte gråftoaé 
någonting btjlift, amtarê fan bit äitttn brmtfna 
pr/' — fwarabe luftrim.

Qn, bet loar bå (eifert, att bet (fule be* 
pfwaö ett utfalébife, oc( återftob barför tngem= 
ting annat för Inberö, än att börja taga i|o( 
meb (afen, tpau wile börja i bet fanfafte 
(talet; fanffe när att gil omfrtng bcpfbe pn 
i(fc genomftråfwa |cta färret, utan enbaft 
ben beten.

0d) (å gräfbe pn bag för bag — (tob 
t mattuet jämé meb fncyja oc| t|fte ben tunga 
g|tjan få bifetg fauter. ®ct anbra arbetet 
toile pit oef) pttet bti förfmmnabt, tl) SlubcrS 
toar en fåbau natur, att bå pn eugång börjat 
meb någonting pbe pn (wårt att (tuta bär* 
meb. Set war enbaft neben oe| pn§ ptftrn, 
(om bå oc| bå fttube förmå |onom att gå (a 
förtjänftarbete i b|n. Än pbe oeffå befbntom 
börjat greifta titet i ftoebjepden, tl) pu toile 
p (å mpfet uffobtabt af benna (om til ett 
titet (otatiéfanb.
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'på bet fättet förgitf tibeu — fommarett, 
fjöften od) militent, ©et btef åter fommar 
od) mc b beit äfmeit tjufare utfigter för Stttberd, 
§att fjabe om mårett fatt litet potatis i frnebje* 
bact'en famt bett förégåenbe tföften fått litet 
råg i färret, od) itu måntabe Ijatt fig eu gob 
ftorb, — IDZctt bäraf btef intet . , >, grofteu 
font ittitatt f)öftcit od) fnep bort attfamiuanS, 
od) Sluberö måfte mcb grämetfe erfäitita, att Ifatt 
nu efter ett årS träget arbete od) många möbor 
ttfe foumtit ett granb framåt fåfom ntjbpggfre.

@å gicl bet förfta året, od) få gitf bet att 
framgent .... 'Smebjcbacfeit börjabe miföt år 
efter år affafta litet mera, mett färret — bäraf 
btef ingenting, Dd) boet offrabe IttberS fjtoarje 
tebig ftmtb på betfamma — på utfattöbifet, tt) 
atia fabe, od) fjatt mar äfmen fjatf futtfomtigt 
öfmerttjgab bärom, att ffuttc bet engåttg bit or* 
benttigt gräfbt, få ftutte färret riftigt bti en 
grttfma, från fymitfen bett etta rifa fforbeu efter 
bett anbra ïuttbe öfaS. ÏOÎen fe bet mar jttft 
fnnten, att utfaßöbifet atbrig mitte bti färbigt, 
s)iä,r StitbcrS t)abc graft en f;et bag od) miö 
fmätien fåg bafom fig, förefött bet tjonont, font 
ont gråfningett förfiggått for tjmtbra år febatt, 
få igeurafabt od) igenfattet fåg bet nt. Dd)
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ijwab åtevftob bn annat, du ntt Ster büvja diU)0. 
Sngnug indftc bet boef, mit bet ineftn ttnttnet 
Ijuitutt rittitn ttttbatt, od) jorbett blifmit titet tydr* 
bnvc, btt fiirbigt, od) bd — tjfötflen tidrtig ton 
för alla ntobor

Sh fulfill — bet War mern lud tjoftfibnn — 
fiunn tut Slttberß fittaube pd fnutett nf fitt ut= 
fallsbife. Slt't ()nnö taufe boef xefe rörbe ftg otm 
frittg bifet, bet fitnbe turnt teitt fc, out tttnit 
ttogn gnf nft pd ftntrö tttngrn, fnrabc aufigte. 
Dfej, fjatt taufte gå fielt nnnnt — fin bett tib 
bn f;ntt äittttt war ttttg od) eit nf traftcuS baffe 
nrbetnre . . . ^n, Ijntt f;nbe wnrit ett bitgtig ar* 
betnre, ntcit l)tunb fjabe fjatt tut uträttnt uteb nil 
fin bugligljet nteb alt fitt nrbete! bag War 
bet jämt t i o Sr, febntt Ijati förfta gattgeu 
fünfte fpaben i flirret, od) boef fjabe l)ntt pd 
bebfa tio nr itfe Ijttttuit fttllborbn ett utfnlldbife 
engång . . . |)att fjnbe fngt tili ftg fjfttf, bn 
l)nii borjgbc: t tio Sr für jag fiuätta, tuen bar* 
efter börjar bet gå bra, ja, fnttffc blir jag rif 
, . . SDtett f)ttru fåg bet tut ut efter bcbfa tio 
år? — S'o, långt ifrån bra! 3 ftitgait fatt 
baits förr ja waefra fjuftru, bief od) aftcirb af
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arbete od) nattmaf, mngtfmen af fcp bavit, od) 
afla be«)« fjabc fua)rit fitt bagtiga brbb . , .
.Cd) ljuru fjabc I)au icfc arbetat, träfat od;
I) op pat.st bag frän bag, år från år . . , ,
§uru l'abc f)att icfc bvömt ont en fiten, nätt,
vöbmåtab ftnga t [tältet för ben gamla labait — 
om tuälffäbba, fvtffa barn, font meb gtubjc i 
anfigtet [fulle fpringa fjottom till mötest, bå fjait 
Ijcmfom från arbetet .... IDÎcn af allt betta 
I)abc intet gått i futlborban .... ftaitffe [jabc 
bet bo ef loarit bättre, om I)an blifwit torpare 
meb ,,tmå bagar i mifau" . . . ^a, Ipocm met 
* * * 'Hl brtjta bljgb i öbemarf år icfc få lätt, 
T t går tete på eu mauöålbcr, bet forbrait flcrc. 
drbetarc efter arbetare ffall ftupa unban od) 
btlba fiffont en grititb, ett unterlag för be 
bärpå följaube , . . löten engång ffall bocf ar* 
betet od) i!)ärbigf)cten fegra od) - ittfallbbtfen 
bit gräfba . . . SDieu alt betta förftob icfe Sitt* 
herd. Span tpefte, att när man arbetar få, font 
pan f;abc gjort, få bör matt otffå mänta ftg ttå* 
gon bättre lön bårfor, ätt l)ait Ijabe fått.

San fåg på molnen bärttppe, Ijnr be pil* 
fnabt jagabc Ijmarattbra på ben grå Ijtmlcn — 
pur be find molttcu öfmcrflpglabeé, „fßrintabeS" 
af be ftörre, cljnrn nog be find fträfmabc lila
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fftjnbfamt, tifa outtröttligt fram på fin farb 
. . . Dd) t)an ftirrabe ocf) ftirrabe oafmänbt i 
rpmbeit/ tilg ben ena tåren efter bert aubra bör= 
jabe fatta ueb från tjang bruna fårabe finb 
.... iputt! . . Jpatt fåitbe en fåban unbertig 
li)ta om fina fotter . . , ©et iuar bå icfe få 
befpunertigt! bpan tjabe ju i tio år näftau. bag= 
tigen ftått nteb fotterna t mattnet — bär i far* 
ret . . . ©et förbauuabe utfattgbitet . , ! Sït)= 
tau btef att ftartare od) ftarlare. .^från föt* 
terna fmög bett fig upp täugg benen od) få att 
t)ögre od) [)ögrc . . . tifg ben ttåbbe bröftet . ..

§attg f)itftru ropabc på l)ottom, men I)ott 
fic£ intet fmar. §ott gief närmare, tube fintjaitb 
på tjang ffutbra od) fag t)onom i anfigtet.

f>att mar — bob ... .
©en, fom tror att Ijnftruu fîrct titt, ta= 

ftabc fig ofmer tifet od) utbröt i mitb Hagan, få 
mifgtager belt fig fnttt'omtigt, 9iej, ett böbtig 
bteffiet, några frampattiga rpefniugar friug mum 
nett mar bet cnba, fom luärfteg t)og ben ännu 
unga entait. 2JEctt begfa tramprpcfniitgar be 
laumabe ett bittert brag efter fig — ett br^O, 
font feberntera atbrig utptSuabeg frätt peutteg 
anfigte.

Spott tog ben bobe mamtett i find fraftfutta
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armar od£) bar fiottont in i ftugan, bar tjon labe 
Ijouom på fangen — ben ettba font fan® i I)ufet. 
©eban gief Ijoit ut oft] fattabe in barnen, Jjwitfa 
moro fpribba (jar oct) bär frittg I)ufet. ©e moro 
fep [Men, bet atbfta Mott nio är gammalt.

,,9îu är far bob" — börjabe f)on, men 
mera tom bet ict'e, ©en länge återljätfua gråten 
bröt änbttigt ut ... .

<©å ftob tjon bå bär enfant nteb fina fcp 
barn oet) tjabe ingenting att fefma af. „Rörben" 
fmtbe tjon naturtigtmi® icfc mera bctjåtta, tlj 
tjmern ffnttc nu fföta bett, bå mannen mar böb, 
©tugan, ben mar boet tienne®, tt) ben f|abc man« 
nen löpt för fina egna pangar.

ffin mera f)on tånfte på bet, font föreftob 
(jeune, befto mörfare tebbe bet fig. ©å tauge 
mannen tefbe, t)abe bet miföt marit fattigt oäj 
Inapt oeffå, men rift ig t utan bröb tjabe be 
bod atbrig marit. 9?u bäremot ffutte bet t|ctt 
fälert bti aunortitnba. ©et titta, font be iti^ 
flämtat frätt „jorbett" bettna tjöft, pabc tjon titt 
[tor bet fått fätja, för att få mannen begraf* 
mab, odj bet ofriga font nterftob ffnttc Inapt 
rada några rneefor. Sa, (juugerSnöben ftob för

2
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borren, jåmiba ide öeffebfiga månniftor ^jèïptc 
bem ....

©tadarô fjomtcS fma bain! SDet tjngfta 
tftfl tant i ïunggait, odj bet âtbfta — eu goôfe
— luotî ni o år gammalt. fmnt ffude bc 
fimita ittfjiiïba alt bet efäitbc, fom toüntabe bem! 
@!uüe be ide b b bort, bet cita efter bet aiibra
— af frorilt, niait att f)ott titube fôrf)iubra 
bet . . .

''pott tog bet tjngfta barnet ur maggan, l\)= 

fte od) fmefte bet, mtber bet tårarue broppabe 
neb od) fitftabe befs btcfa, magra Huber.

.®et, font eitfait ioäntat att ffutte inträffa, 
bet inträffabe äftnen: Ijimgeréttöbett font od) Kap= 
■pabe på tjeuneö börr. penned egtta förråb moro 
fnart förtärba, od) förtjänftat for bet tida ar* 
bete 1)0« erfjott af boiibcrua i bt)tt förffog raft 
ingenting. SMugeu fmad b;abe f)on rebatt fått 
gå tilt inrita ntcb fjitngranbe mage, ti) barneité 
mcft tråugaitbe befjof ffuife i fråmfta rummet 
gdgobofe«. Öst fror bet af berad mtber årend 
fopp fammanffrapabc Ijitögeråbdfafer t)abe rebait 
fått toanbra fom „panter" for matförnöbcnljeter 
tid bonbgfirbarna, od) bet öfriga fom återftob 
ffude natnrligtnub fnart gå famma wåg.
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ipoit f)abe atttib • förut benåiut fåbana mob* 
tar „mårntöfa odj ftarfaftiga", font oa!tabt be 
moro fattiga, fjotto fina bant båtigt ftäbba odj 
fmittfiga . . . SDÎeit djurtt [ago tut I) e n it e « 
bant ut! — STrafiga, magra odj ntmårgtabe af 
ben båtiga loften, tifnabe be rittiga tiggarungar*. 
— SDÎen f)unt ïtutbe Ijott JjSÇa beat annortmiba? 
9îâr Ijott tafipabc beta« tmtrltta ftäbeépattor på 
bet ena [feiltet, fft gitf bet genaft (fat brebmib — 
odj tt l) 11 fan ittgalunba ben gtfma fina bant, 
font iefe ettê är i ftSnb att anffaffa at bem bcta§ 
bagtiga bröb , , ♦

Gm Mtt — bet mar närmare Ritten, odj 
IBtben mar omantigt ffarp — mattbrabc ettfan 
Ijemåt frått btgt, bit Ijott fört litet arbete, font 
[)Ott f;aft af ett tumbe. §ott fjabe »arit borta 
näftau fjatfma bagen, tt) tinned ftnga låg ganffa 
aflägfen från fjätfma bl)tt, ®tt mar berfor ntcb 
at fanfta af oro t)on mattbrabc mot tjeramet tilt, 
®ct mar, font ont någonting i tjenneê inve fagt, 
att bet iefe [tob rått titt bärljemuta, att någon
ting fjäubt barnen, $ott påffpnbabe fina fteg, 
få mljefet IjcmteS fmaga frafter bet tittäto, för 
att få fort font mojfigt nå fjemmet od) bc fina. 

©itart fmtbe äfroett ftugan ffönjaS i ijatf=
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bunffet, men intet tjtrö tijftc från bet titta fön« 
ftret, utan att mar morït . . . 9)îcu bet Innbc 
ide (jåttcr mara annorfunba. ©är fattö ju ide 
ett mebftida inne engång, attramiuft något tjitä.

tpon tabe tjanben på börrltinlan, men ftan* 
nabe ett ögonbtid ort) IljfSttabc, innan (jon in* 
tråbbe.

. ©et mar tt)ft bäripne font i grafmett. 
hpon öppnabe borren ntcb ((appattbe tjjärta, 

mett ïnttbe titt ett början ide nrffitja någonting 
t ben ntörla ftugan. ©tuttigen upptädte (jon 
bod en ftuitga barnfjufmitben uppe t fangen, 
©e fjabe för fötbené ffutt frupit få nära tjmar* 
anbra font möjligt.

,,3tr ni bår, mina barn? — frågabc (jott 
rneb barrattbe ftäntma.

„fDîatnma, mamttta!" — tjöb ett ntåttgb 
barttröfter på ett gång, odj be fmå fröpo ur 
fången oclj fattabc ntcb fina btåfrubua (jättber i 
mobrettö Habiting.

„går mi mat un, mamma?" ~ tjöb bet 
åter. — „Hi å’ få (jttngrtga . .

„go, jo, ni ffa1 få, bara ni manta", -- 
fmarabc mobrett. — „illicit forft ffa’ tui förföla 
få titet ctb upp."

„gag met tut, fjtuab bin fut fe(ar", börjabc
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bcu ätbfte goöfett . . . „§>an ligger beir i wag* 
gau, od; tut rörd f)att, Oft) int tatar ()an, faft 
fjiuab man .gör åt tfonom . . . öara t;an int 
irr böb . .

SJtobrctt gaf litt ett «trog. $on t;abe i 
mörfret od; på bcêfa få ögonbtid ide obferwerat, 
att bet ntinfta barnet ide war btaub be nubra. 
SJien nu wib godfend tat rufabe tjon frant titt 
toaggan, bar Ijon efter något famtanbe fid tag 
i barnet.

Çon tog -bet i famnen od; förföfte ntcb fina 
barranbe, frudna fingrar få etb på ben titta 
tatgbautcu, font t)on crt)åttit bårute bptt. ©tut* 
tigcit tpetabed bet oeffå för tjenne, ort) wib bcfS 
bnulta ffen fåg t;on att barnet war böbt.

®c fntå pttberna woro frampaftigt fttutna, 
munnen meb be btåa täpparne tjatföppen, od; be 
ftora, bruna ögonen — ett arf efter ntobrcu — 
ftoöo wiböpptta od; ftirrabe gtaöartabt t;enne titt 
möted.

§>ott tabe bet böba barnet fatta t waggan 
tittbata, od; fattc bett ufta tatgbanlcu i mpttttin* 
gen på en ftaffa, font ftob på borbet. tpenned 
aufigte war pwitt font fnön bårute, od; bet bittra 
braget fring «turnten, fout pottf;aft attfebau matt* 
ueu@ böb, framträbbe tfjfigare. ån nngonfitt ...
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i/S morgon måftc bit, Samte", — fabe 
pott, i bet pott mättbc fig tilt ben nfbfta goêfctt,
— ,,gå titt 6t)n, titt fomrannatnämbemannen od) 
begära, att tot få liten pjatp från fattigïaêfan 
. . . annaré tror jag lut fnart bo attipop .... 
„Sog finite gärna. gå fjätf", — tittabe t)on,
— men jag magar int tämna er barn attena 
mer , . ,"

,,3Jten jag t)ar inga ftöftar", — påfiob 
goäfen.

,,S)n får ta mina fängor på fotterna, od) 
om bu fprtnger bnftigt, få t)åtter bn big nog 
marin", — genmätbe mobreit. — „Men fe t)är",
— fortfatte pott, — „fja ni litet mat
&>m nit!" — odj pott ntmecftabe bårmib från ett 
fnijte ett bröb jämte annat fmått i rnatmäg, fom 
Ijott mebfört från bptt.

Sarnen ïaftabe fig meb gtupanbe ifmer 5f= 
mer ben framfatta maten. ®ct märftcS nog, 
att be ingenting förtärt på peta bagen . . .

©en fötjanbe morgonen mar Samte t gob tib 
på fotter för att mattbra titt fommnnatnämnbe= 
mannen. 3)io brett bärentot fttttbe ide tämna 
fättgen, tp pott pabe btifmit fjttf. timber mU 
ten pabe pott ftera gånger prat ocp ffrilit få,
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att barnen förffrädta frupit nr fäiißcn på golf» 
tuet, bär be feban ont qtorgottett tågo patfnafna 
ocp ffätfmanbc af fötb* -- Sötben war odfå 
banta bag owantigt [tar!, men ide en wcbfticfa 
fané t fojan att -göra upp ctb uteb. gör att 
få litet warmarc, fröpo barnen un tittbala breb» 
wib inobren i fången, bitr be gräfbc in fig blaitb 
ftäbeépattorua. ©et titta, font aterftob af ma» 
ten feban föregåenbe fmiitt, förtärbe barnen af» 
wen bär i fången .... 3Äreit funbe ingen? 
ting äta.

©et war reban ganffa fangt tibet på efter» 
ntibbagen, bå järnte antänbe peut, efter fitt be» 
fö! poé fontuutuafnäutnbeninnncn. £f)icn få pabe 
pan odfå paft ett fwårt bagéwärfe, ben titte 
nioåringen. ©et pabe nämligen börjat jttöa ocp 
btåfa på bagen, od) alta wägar pabe tittfötjb 
beraf btifwit uåftau ofarbnra — iftjunerpet för 
fotgängare, ga, fanffe ffutfe godfen ide orlat 
titt pemmet tittbafa, fåwiba ide en beftebtig 
boube låtit poitont åfa ett ftpde på fitt pöfafd.

,,93ior, mor, jag par „pjiitp" — nu får 
wi mat!" — ropabe pan, feban pan mät pmmit 
inom börrett. ,,@c pär!" — orp pan frautbrog 
bermib fråit barmen eu nebffrpnftab od) fmutfig 
papperétapp, pwitfcu pan gaf åt mobreu,



Snfan toi] toppen i fina magra pttber odj 
öppttabe bett förfigtigt. Jpoit tjabe font bara 
fått tära fig ffrifma, od) tjöit funbe följaftligen 
afwert tttt läfa, Ijtnab bär uteb lûtbbiga, fiera 
bofftaftoer ftob på tappen, — fton täfte:

„©eber öbinfåfctigen prr giifégifmaren od) 
lomittalorbförarn ma få goer å ge tre (3) fap= 
par råg åf fattifpanuiåtn åt enfan rant, fout 
ä ntpcfi fatt ger, intpgar

Çôgaftitingêfuffi: 
ffarl fetrimarS, 

üomttmlnäutbitnau"
Sulan ftirrabe ett ftuub put „tpfäfpcn", 

font ptt fått, bärefter ftängbe fjon ben på 
gotfmet.

„Jpmarfik gor tit få, mor?" — frågabe 
Samte, fottt ftått firebtotb od) fett på, fåtånge 
mobrett täfte.

„So, juft berför," — fmarabe mobrett, — 
„att ben Iptpcit, font bu pmtabc, Petpber tifa 
ntpefet fottt ingenting . ». ©år ftår, att uu ffa’ 
få tre lappar råg från gäftgifmaren, men titt 
pu ont år nära en ntilê wäg » . , , od) Ijmettt 
ffittte gå bit febatt! . , . Sa0 orlar tut — od) 
iugafuuba bit ptter ..... ÏÏJÎcit f a b e titt 
nåutubemaunen någonting?" — frågabe pn.



33

7^0/ t)nu fnbc", — fmarabe goôfen grå# 
taube, — „att fattigt fotf borbe int gifta fig 
odj ffaffa barn titt mårben titt mote ft åt 
f offnen."

,,$afå," — fmarabe euïan tångfantt od) 
månbe bort fina ögott från ben gråtaube goéfcit.

(Stt fmifet t) o ftp är mat bott bet märfta af 
att, od) iftjimertjct når man IjofifiaS ttnber få* 
bana omftcinbigtjcter, font f)år tear faltet Sulan 
tjabe ide förut metat antita fattigmårbcn, etjuru 
t)on nog ffutte betjöft bet tpou t)abe odfå fin ftott» 
tjet od) mitte t bet tangfta itieb fitt arbete for» 
förja fig od) be filta, 'Det) un bå tjou, fjätf 
fjul od) barnen nära fjmtgcrSböbett, tjabe gjort 
bet — tiggt „famljättet" ont en titen ijjåtfi, f)a* 
be matt ffidat fjeune en fmutfig papfterétafjfi — 
tiffom ett f|ån.

ffebern, font på bagen titet taranat fjetmc, 
infann fig tut åter miirrc än förut, jon
laftabe fig af odj an faå fitt nfta täger
od) rofmbe på matten, matten, för att få ben 
bråttnaube törft ftäcft, font atttib åtföljer ben 
fjulbouten. 3>a tuattcu, bet titube fjou bå ttog 
få, tl) om be ide tjaöe annat, få Ijabe be åftttitt» 
ftone ett gob brunn fm gårbett ..... £>ott
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brac! gång på gång af beu têfatta bruden, fönt 
Samte tjämtabe {jeune, men befpnuertigt ■— ju 
mera tjou brad, befto ftörre btef ben bräuttanbe 
törften. ©itt fïut Ambe fjou ide mera få nå* 
gra rebiga orb öftrer be torra, btåaftiga tap* 
partie, utan tåg od) toåubabeS nteb tjemfft för* 
toirrabe anletbbrag od) be btobfprängba ögonen 
onaturligt ftora. Stnbebrågteu bief tung od) 
ftåfaube, od) t)Ott förföfte näftan meb loitb f)äf= 
tigljet flita ftäberua af froupcit . . , ,

©arttett futto tloå i fpifettt od) tuggabe 
fotlot, bet trebje tåg på gotfioet od) guagabe på 
bet, fom ännu åtcrffob af beu frubna talg* 
bauten febait föregåenbe Inrätt, od) be ttoå ätbfta 
ftobo gråtauöe toib mobrenb fång . . . ©et 
fjättc tåg böbt od) frufet bärute i farftuu . i ..

@å fortfor bet l)cta natten. SJÏot morgo* 
'nen iuträbbe beremot en foränbrittg titt bet 
bättre i enlanb tittftånb. talförmågan infann 
fig åter, men t)on loar bod fortfaranbe få ftoag 
att f)ott ide enb fttttbe röra på tjufioubet,

©aruett tjabe fonmat på famma ftätten, 
bär be futto ont ftoaden b. to. f. i fpifetn od) 
pä gotftoet. 9îu uttber berab föran ïtntbe utan 
toärftigen fe, t)toab t)uuger od) etänbe Imma 
åftabfomlua på ett baritaanfigtc. ©e tifnabe utera



mftl'nabcr, uppftigua ur grafmeit, mcb fina magra, 
Meta oct) ntmargtabc anfigfen, fina i trafor in* 
pöljba ïroppar, an niäiutiff'obarn. S3d) be ffofa 
boct' en bag, ont be få tefma, liffom bergS fa* 
ber arbeta troppSarbetareuê tunga arbete, 3Jian 
ffaft âftucn af bent fovbra fttjyfa, üjàrbigfyét oefj 
arbçtfamljet, oaïtabt bercrô tmrubom •- gruuben, 
nnbertaget för ben fötfanbe ïtfëàtbcrn, marit 
en cuba fcbja af fmcitt oefj tibaubeu af atta 
ftog.......

9iagût fenare på bagen, feban mägarne btif* 
mit titet uppfürba, ftictabcö Sainte af ntobreit 
igen ut tiïl bpn för att fota Ijjctp, gör fig 
fjfttf Bitfîabe encan numera ingenting, ttj fyoit 
toifte, att fjcmteö ftfndbStintme fnart mar ftagcit, 
men bet mar för Imruend ffutf, ttj om be icfc 
i bag finge någonting att äta, få ffutte be 
otmifmetaftigi buta mtber,

2)tcu bet mar icfc titt „tomiuntunmubimau* 
nen", ej tfetter titt uågott annan bonbe ganne 
nu ffidabeö, utan bet mar tilt ett fattigt tor* 
parfolf. Gittan trobbe uämttgeit, att ben, font 
fjetf är fattig od) met Ijroab merttig nöb mitt



(åga, är niera triftig att rittfa en pâfpfam pub 
åt bcit i ännu fäntre omftäubiAter (tabbe nä» !
(tait, än ben rife — op pit bfcf icle pfierbe» 
firtfeu i (tu föruiobatt. ©orparmor ffiefabe 
pnarfett (mutfiga papperslappar etter aitbva 
bpif'a „päfpmcbd", utau pu infamt (ig fjetf, 
mebfbrattbe, utom pppet out bättre bagar, af» i 
»nen matförnobenpter — fä långt pmteS (må 
förråb bet mebgiftnit.

3a, nu (Mfe matt (ett, prüfen gtäbje bet 
btef i bett uSfa fojan, ©e fmä barnenS ögon 
riftigt tinbrabe af (örttöj,dfe, bå be fågo be 
prba bröbfattferita, font framfatteS af torparmor, 
op font gfttpattbe toargmtgar faftabe be ftg fe» 
bau öftrer beu tarftiga anrättningen, ©iff op 
nteb öftrer ettfanê fifbfcf'a aitfigte flög ett matt 
feenbe, bå pu fåg fina barttS gtäbje, fpott 
trifte famnianlnäppa filta pttber titt bott — titt 
tatffägetfe, mett förmåbbe ic!e röra bent cttS få 
nptfet, ©ocf, (tor fat, icfe är bet rneb pu» 
berna matt ber, utan rneb pär tat , . . .

©wå bagar bårefter pbe enfan (tutat fin 
lamp od) trattbrat bit, prareft förut ptttteö 
matt op febatt pttneS ptgfta barn gått förut — 
i graftren.



£>d) fiarneu? — ^a, be fitefwo font faber* 
odj moberUifa nf fattigtoSrben bortauïtionerabe 
titt be minftforbranbe, odj fomma fdimtba att 
få fiua fjettt bet cita Ijctr, bet aitbra bar ...»



Men åofig öl finns mfignr.

Om någon gjorbe.pt for fitt namn, få nog 
mar bet gubben öiofuj, tt) eu rottgare fart fané 
ide på nära najber.

SRebait tilt bel lettre mar gubben îofttig att 
åfe. Sitcn od) trinb racb „armar font fladtar 
od) ben fåfont tjjwt", uppmåftc l)«né blotta åftm 
reban töje od) grin, bär t)au mifabe fig. ©d) 
borj.abc tjan prata feban, tjmitfet tjau nog attttb 
gjorbe, få bå ftacl fpjnfmeru fram ur tjmarje 
orb, ur Ijmarje gcft, od) man ra å f t e ffratta, 
om man mitte etter ide. ©jcitf mar gubben 
mpdet attmarfam, uniter bet pan tafabc, od) matt 
ffutte bäraf fommit på ben taufen, att tjau.fbr 
fin egen bet mar föga roab af fina fmidtjeter, 
fåmtba ide be fmå, blå ögonen mtber be något 
bttffiga ögonbrpuen od) be ftåttbiga rpcfitingarue 
i mungiporna ffmatrat om motfatfeu. i)iottg 
mar bärfor en gärna febb gåft, biir bet ffutte 
mara „roligt",, fåfont å baufer, bröttop od) bl)= 
tifa tittftdttuiugar, od) man foftabe gärna några



fupar på ponoiit, för att få ponorn att bti 
„äitmt roligare.'' @tor mänuiffotåmiebom ägöc 
gubben åftoeit, tp unter fina ffontalerifårber -- 
flau loar nämligen ffomalare — från gårb till 
gårb, från bl) titt bl), fjabe pan „attti paloi 
ögona å öroua meSfe", font pan fjätf uttrpdte ftg.

^a, många looro be putstuftiga upptåg od) 
anefboter, font tiftffrefiooS gubben Dtölig, od) 
roliga looro be oeffå atta, men roligaft loar bod 
i mångens tl)de bet upptåg, font förftaffabe 
gubben — måg.

Stötig babe nämligen åfioett — utom åb 
ftittiga tufen på liftbottnet —• en botter, font aitfågö 
för en af bpgbeitS loadrafte fttdor. Dd) loader 
loar pou i fanning odfå: tång od) fmärt mcb 
luottrigt Ijnr faint ögon, font riftigt looro ffa* 
pabe att „löpa fiff meb". 8ägger matt ättmt 
bartill, att tjon loar enfant arftagarimta titt fa* 
bcruS „tufen", få år bet intet itnbcr, att poj* 
îarne i tratten tjåugbe efter pemte, ,,]om ben 
onbe efter nåntbentånneu", för att begagna ett 
af gubben SîotigS egna uttrpd,

ïDIcit Sena — få pette flidait — måfte pa 
infett, att bet ide loar få mpdet efter penne 
fjätf, fom ide mera efter pcmtcS fars „tufen", 
be flefta af pojfarne fträfioabe, eftevfom pott
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ännu ide loib tjugu ärö äiber gjort fitt watt 
0d) bod Ijabe bet blanb IjenneS friare funnitd 
ftere Ijcmmanéföuer, ja, titt od) meb en rittig 
ruftfjlttarfon.

sH2eu få fipttabe bär titt bpu — Sena gid 
bå i fitt tjugonbeaubra år — en bräng, en 
loader, tjuélätt pngtiug, od) benne wann, Ijwab 
få många förgäftned eftcrfträfwat: Senaê larle! 
faint löftet att ött IjajtS för t)eta tifroet.

®ctta loar atd ide i gubbe u 9Migë final, 
att bortgifta fin botter åt en bräng, font ide 
ägbe mera än ,,cu ©ub od) en jada", od) fom 
ännu titt loar en fåban bar „flidaS" pojle. 
9îej, [)ättre finite Ijan fett, att Sena ffättft fitt 
I)järta åt „f)îl)bt)ggar^®uftaf", font agbe ett 
ftort, ffutbfritt nl)bl)gge jämte fullt upp i liftor 
odj lärar od) Ijloitfen åfloen t)örbe titt ett af 
Seuaô ifrigafte beunbrare. SDeuna fin taule 
fabe gubbett åftoen åt Setta faint tittabe befêutom, 
att fjatt ide finite ge fitt famtpdc titt giftermål 
mettait tienne odj ,,SJotta§4fuberê" — få latta= 
bed Settaö trotofioabe — åtminftone ide ,,tifö= 
wibare." flau loar ide ben, fom meb fioett od) 
tnöba flrapat iljop några tufeu, för att febau 
lafta bem i famnen på förfte, båftc ,,bräitg= 
fpoting,"
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©et fåg fäfcbcö worït ut för bc itttga tit, 
od) @ub met fjur bet tittftut ffutfe gått nteb be» 
rets tt)cf'a, ont icte faïext afgjorté af gubben 
9Mtg fjiitf lift allmän betåteulfet od) bet fid ett 
fått, font mar rotigtjetômaïareu 9t'otig märbigt.

©et mar fomntar.
ipöbärgniitgcu pdgid font baft i tratten, 

od) bet mar bärfÖr eu bråbffa od) ett tif, fout 
aitbra über fid året icf'e litittta uppmifa. ©e 
ftefta gårbar ftobo tonta od) obfltga, tt) atta, fout 
förutåbbc riÄ räffatt efter fieu, moro ute f>å 
f)öättgartte. tfmcit bc fattiga, be fout icfc fyabe 
.egna ägor att bärga, moro borta från fina fem. 
©e arbefabc åt böttbertta, bets för öagSfmmtiitg, 
befë för att febatt ftå pfteit få bärga ttågott 
ättgS? efter ffogbbadc, font böttbertta icfe „ibift 
brad ute."

(Subbett 9toIig tjörbe titt bent, fout tjabe 
egna ägor, fjmitfa t)att gettout föp förffaffat fig. 
fOfeu font fjatt mar för gautmat att orfa flå 
fina ättgélaftfmr fjätf, od) ttågott attttan fart ef 
tjätter fand i [)itfet, få beflöt Ifan att f)åfta f. t 
„tatfo". gör bett ftutt fficfabe t)an bttb fring 
bt)u, att ifatt goëfarne bett od) ben fmättcu mitte



foumta oil) „ta eit tag“ meb fina tiar på fjattS 
äug, få wore be wälfoimta. „©raftering" ffutte 
icfe fattas.

öd) „goSfartte" fomtuo äfmen på ben ut* 
fatta fmäßett, uäftaii „mau ur tpife". ^a, tilt 
od) ut c b några fliefor iitfmtno fig, Ü) bet fttttbe 
ju. bcljöfwaö „fanfare". ©efôntom wifste man 
nåftau nteb fåferljct, att gubben ffutte ftätta titt 
ett liten baits efteråt, od) fauffe War bet bemta 
omftänbigfjef, font tocfabc ftiofortta bit.

@nart woro atta i futt wärffamljet.
©c bfanfa tiaruc gtimmabe i aftoufofenS 

ffett, bär be ttitbcr muntert ffratt od) ffämt för* 
bc§ fram od) åter genom bet rebau baggiga grå* 
fet af be i bara ffjortärmaruc ftäbbe unge utäit* 
nen. SDS od) bå gjorbe mån I)att för att ta en 
ftprfctår ur iRotigS ftaffa, font benne jämt bar 
I)oS fig etter oeffå gjorbeS ett tängre uppet)ått, 
för ,,at’ fmaf på fwa Öetta fp* i pamtott", font 
lolabe öfwer ett titcu ctb ett ftpcfe från taban.

9îafft gicf arbetet, od) rafft gicf oeffå „traf* 
teringen" nteb,

Stnttigcu fttttbe matt ide mera ftå efter 
t)Waraubra i tinje, tt) äugen war liten, utan 
man mSfte ftå f)ur bet bfott paSfabc — bett 
etta t)är, bett attbra bär. — Ungefär ntibt pä
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äugen Olef ett ftor, itäftan fprtantig bit oftagen, 
od) på bemta börjabe “üîtibpggarS^ttftaf jämte 
33ottaS*2lnberö „pröfma fina liar."

©ttbben 9iotig ftob ett ftpcfc ifrån nteb 
bränminSftaffait i t)aitb od) fåg på tjur be tmå 
unga männen „fitabe" af eftev Ijmarattbra frittg 
bett ftjrfantiga biten.

fßtö tätigt ftög ett „galctt ibé" genom gttb* 
BctfS pjärtta. SDet mar ett fåban bår ingifmetfe, 
font Ijmar od) ett ttågott gång fjett plötsligt fått, 
od) font, out bett fommit titt utföraitbc, tttatt 
mantigtmiS fått åttgra efteråt.

„ißojfar!" — ropabc f)an, fa mpetet f;att 
förmåbbe, ttttber bet ffatten tittabe fram ur 
IjanS. futS, btå ögott.

®e närmaft ftåenbe, btanb bent ©uftaf od) 
bcttttcS famrat, ftannabe nteb arbetet.

„So, fer ni, pojfar, ja’ t)ar fått någonting 
t mitt fjitfmttb . . .

„Sbet märts ttog", — afbröt ett mcb ett 
tataube btict på gitbbcnö bränminSftaffa

„fit) prat! — 9icj, jag tjar någonting an* 
nat, någonting font är rätt roligt," — fort* 
fatte 9Mig. — ,,@cr ni, bär ftå dhjbpggarö 
©nftaf orij Sottas IttberS på ett odj fatitma 
bit, oet) ni met ttog, t)tn, . . . (gubben bticfabe
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fjâvïoib pd Scncj) — „ÜDiett nu ïofmar jag, att 
beu ittof be bär tira, fönt förft fan trotta ut 
beu aubra, pan ffa’ få bti måg åt mig , , . 
pan ff« få bottent min .... Segriper ui?"

be begrepo nog aßa, tp ett ffaßaube 
fîratt betönabe gubbens förflag.

,,9in, gar ni in på fafeu oeffå?" — frå- 
gäbe Öiotig mäub titt be tmd, fout förfiaget 
au gief.

„Qa men, gör jag tut bet", — f tu arabe 
©itftaf, font reban t aubanont fdg fig font fe= 
gcrminitare.

„9cog är jag oeffä meb out fafen", —- in- 
föfl Stubcrê ffpnbfamt, ©et ftuße pättcr idle 
»parit märbt att uefa, tp bd pabe pan nog fitart 
btifmit utffrattab.

„ßiä få börja mi bd!" — ropabe 9toüg 
pögt ffrattanbe åt fitt befäugba iufati, pmittet 
ffuße fôrfïaffa ponout ett gobt tißfäße att få 
bär öppet få förttara ©uftaf font fin måg, tp 
ide ett ögoubtid' twiftabe pan på bcmtcS feger, 
pmitfet mät påtter ingen aunatt gjorbe. ©uftaf 
mar ju ftor od) ftarf font en jätte, bd ben 
anbre bäremot mar, ont ide juft liten, få hU 
minftone tämligen Kent bpgb. ©eföutom mar
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©uftnf Stub for utt mara eu af tråftenö bäfte 
flåtterfarlar.

„(Stt tu!'* — ropabe någon
Siartte fünftes mcb bctfamma t grafet, od) 

lampen börjabe.
©uftaf flog mt förut, od) bet güfbe bärför 

for Slnberê att gå få „lärt på" fom möjligt, för 
att fcbait, ifall ©uftaf ide orfabe unban, ropa 
Donom „ur flaget", bft fegern tillf)örbc Slnberö. 
Crfabe Slttberö båremot ide följa ©uftaf, utan 
låmuabe fig efter, bå mar fegern ben fettareö.

Slita be aubra uppljörbe att flå famt. följbe 
nu mcb jpänbt iutrcöfc be fämpanbe,

Citct affibeö ftob Sena, blc! od) barraube, 
f>ou mtföte, att om SlnberS förlorabe, få more 
Dan äfmen förlorab för Denne, tpo.n fänbe l)o= 
nom få mål od) miföte, att l)an ide [fulle emot* 
taga.cn Ipda, font Dan ide marit man att lämpa 
fig till — i bet ärliga arbetetö lamp.

SDÎen efter be flåeitbe gid gubben 9Mig od) 
gunggabe Dönbcrnn af föruöjetfe. „SDet är ju 
raft font i fagonta!" — utropabe Dan litet 
emellan. — ,,£)är far priitfen flättra opp ntcb 
glaöbärget od) göra ett Del utängö aubra bplila 
fonfter, förr ätt Dan får prinfeSfau . . . . odD
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juin botter pon tir ttog få gob font någon prim 
feéfa, ïja. Ija, Ija!" —

®c flåetibe pabe tut gjort tmemte [lag Irittg 
ftjrlanten, men moro alt fortfaranbe tått efter 
pmaraubra, ©egern mar fålcbeé ännu omifé, 

©uftaf nidtcb anftränga alla fina. frafter 
för att få förfpråug framom fin mcbtäflare. 
SJten benne mille tcîe lämna pottorn något få* 
baut, iöåbaé liar förbcé lila fuabt genom grå* 
fet, ocl) baba gjorbe be ocffå lila brcba pitgg.

,,®å på friffare, ©uftaf, ocp låt iut lim
bers Ijttgg benen ttnban. big!" — ropabe en, 

,,0cp bit, IttberS," -- inföll en atutatt, 
— „(jåttg efter ©uftaf bara!"

@å bief bet åter ttjft,
®et pmäfanbe Ijubet af liante, bär be 

förbeS fram oep åter geitout gräfet, faint be 
fCSenbeS tunga anbebrägt mar bet cuba, font 
foruamS.

pötfligt börjabc SlnbcrS lämna fig efter, 
görft litet, men få allt mera orf) mera.

©nftaf, font ntörftc betta, anfträugbe ftg 
till bet ptterfta för att få mellanrummet ännu 
ftörre, .fpatt riftigt „målbflog", font bet peter, 
Stora fmettpärlor broppabc från pané pattna 
ocp ftnber, ögonen ftobo blobfprångba ur fina
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f)åfor, ocp Oröftet pafbe fig ' upp ocl) neb font 
cit blåébålg.

,,9îaffa på, SlttberS, bit blir efter!" — Ijöb 
ett uppmmttranbe roft ur popen,

Stubcres föfjbe uppmattingett, gjorbe några 
breba pttgg, ocp få loar pan åter tätt inpå @im 
ftaf. SDet mar fåleöeS ettbaff ett „fint" bet bär 
att patt täimtabc fig efter.

„Ur finget!" — [jöb plötfligt Slnberé’ 
ftämiua.

ötofig poppabc pögt mib betta orö, odp ett 
f°rf nf formatting pörbeé från be attbra.

„Ur finget!" — ropnbe Stnberö åttpo.
©nftaf gjorbe åttntt några förtmiffabe pttgg, 

tuen tnfeettbe att fegertt numera mar förlorab 
for pottorn, Pajtabe pan oiitebelbart berefter lien 
ifiått fig, gjorbe ett ffntt åt fiban faint länt» 
ttabe magen fri.

Slttberb flog ånmt ett litet ftpele för att 
mifa, att pan ide mar uttröttab, mett få flittabe 
ftfmcn pan.

©ubben öiolig fåg ut, font om patt fallit 
från ffparne,

,,§ar bit fett på fatt,! par btt fett på fatt!'1 — 
mar. bet enba patt fttttbe fciga på en go b ftitnb,

Itia ffrattabe.
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r :

,,ÿht lär bet 1)0 gått tmårt emot (jmab ut 
önffabe," — pttrabe en. 

görutjabe ffrattfaffmor.
,,?iej få fatten Ijätlcr, om bet gicfi tmårt 

emot fjtoab jag önffabe", — fmarabe gubben 
ftott famt tittifa förargab öfwcr, att man ffrat» 
tabe på fjanö befoftnab. — „SInberé ffa’ få 
ftiefan, för fjau tjar årligt förtjänt (jeune .... 
odj ni attbra ffa’ mara få goba od) ftå ängen 
fint, få får ni er feban en liten „fmängora,' 
i ftugan min."

©ubben tjott orb. Sena od) InberS fingo 
(jmaranbra, od) beraS bröllop firaöeé famma 
()öft.

Unber bröllopet gicf gubben jämt od)^ta* 
(abe ont fitt luftiga tnfaü, fom få bär (jaftigt 
berebt tmänne nugaö ftjefa. - , W - ftntabe 
bon atttib fitt tat om ben fafen — „int (jabe 
jag ämnat, att bet 'fulle gå på bet fåttet fom 
bet gicf, fja, l)a, f)a!" —



Jtfrn skid tiff frid.
fl&iö utfanten af 6ljn på „tjerrgärbsSinarfen" 
ftår ett förfallet ructet, tjopfogabt af grofma 
obitabe ftocfav met torftat — ett nutet, fmn 
lut t bagtigt tat benämna „ftuga". ©enua ftuga 
åge® egentligen af „patron" på fjcrrcgårbett, 
et)ttru tjan for många år feban öftoerlät bett 
på arrenbe åt en af fina fonte bvångar, fjmitfeu 
gifte fig oct) fåfmtba belföfbe någonting att fora 
Ijuftrmt uti. ®å rebatt mar rucftet båtigt oct) 
fnapt beboetigt, ocl) mt itnber åren® topp fyabe 
bet bfifmit fåbaxtt, att bet Ijmarje ftimb potar 
att ftörta öfmerånba, ti) fjuiarfett arrenbatorn 
etter ägaren göra någonting för att aftjjetpa 
brifterna.

Såtom of® „föröcnftuft" en eftermibbagë* 
ftunb, utan fntftan för fattigbomen oct) ctanbet, 
font filtert bcrinne ■ påträffa®, göra ett bcföf i 
vudtet.

®et förfta, font möter måra bticfav mib 
inträbct, år en tång, mager fminna mc b ett

3



îjtterft fjuftigt od) tibanbe ntfeenbe. pennes 
bïàbtefa aufigte, tjemted infjuttfna bröft odj 
trafiga ttäbfet mittna alltför mät ont, att f)emted 
ïtf ingatmtba är någon „toanbrtng på rofor".

SSt fe ofd nogare omlriug i bctta mörfa 
t'tjffc od) finita, att fioinnan Ute är bon cuba 
perfoneit büritme.

^ eit fämg, font ide innetjåtter ftort annat 
än några tjatfruttnabe tgatmftrnn, fitter en godfe 
af omfring 12 ård åtber od) petar meb fina 
fntå, magra fingrar ont ett tunt tjloitt träftljde 
{griffet t)an böjer od) toriber fram od) åter, 
tits ]jan ftuSigen får bet att fifna någonting, 
font af aftmogen fattad „futöraff", ©odfcit år 
föröfrigt ofårbig i benen od) nrftånbfatt att 
utan attbrad fjjetp röra fig från ftättct faint 
fndfetfåttcr fig uxirfttgcn meb att förfärbtga 
affär.

Smut en bticE od) loi ntärfa, att ftugan 
inri)inutcr ftera perforier ätt froinncm od) godfen.

tyå gotfmct fräta nämligen tioå fticfor, 
ungefär 6 år gamtå, Ufa [torn meb Ufa ut- 
feenbe: magra, fmutfiga od) trafiga. fflien bet 
är ej tjettcr någonting att förnnbra fig öfioer, 
att be äro få tifa, tt) barnen äro tloittingar.

^ loaggatt, font röred af ftoittnand ena fot



51

ttttber bet [pu fpfêlar web någonting i fpifeln, 
ligger befôittom en parfpet till pojfe odj fofper 
— fofper offulbeitS od) barnets fount.

®e nro fålebeö fern perfottcr i ffttgan, odj 
bå Pi öfperttjgat ofô om bet, fatta pi ofë på 
båttfen Pib Päggen för att taga fjälfpa ftugané 
inre i närmare ffärflåbanbe,

©ett år för bet förfta liten od) tåg, fa, 
få låg, att till od) nteb fmiitnatt måfte böja på 
tjufpnbet, bå pott trüber ttnber någon å$. 
©pifeltt, fpart od) fotig lilfom l)cla bet inre 
föröfrigt, upptager fäfert en trebjebel af ut* 
rputmet, od) en ftor l)ög torra fpiftar upptager 
ben anbra trebjebelen. 8äng$ ena Päggett ftår 
fången, uti IjPilïen bett ofarbige goSfeit fitter 
od) lüttgê ben anbra en på bodar ftalb „lafme", 
font troligtPié tjänar till liggplats åt någon. 
Stt [)t)lla nteb några gamla, fprudtta ftcnlarl 
uti, ett borb, på [jpilfet be nSla Iparlefportta 
efter ett ttpfs flutåb måltib ätttttt befinna ftg, 
faint ett föttbrig ftol od) bätiett, på bpilfen mi 
fitta, utgöra bet öfriga möblemanget,

S'attfle limbe ättttn ett od) annat itpptådaS, 
fåfont ett par fprudtta träffor ptb borren, ett 
tpe på „påggfitaggeu" nteb mera bplilt, ifall
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roi finge mera tib |>å ofä odj icÊe ftorbcS t wåta 
betrafteffer af ben ofärbige goëfen t fangen.

JÉRor, mor!" — ropabe f>an. — „Sag tror, 
att far tömmer Ijein nu .... efter månne 
bet toara någon annan fart, fom fotmner gå* 
enbeS uppför baden."

iSîor -fwaraöe ingenting, utan gid fram tiff 
fönftret, fatte aufigtet mot rutan odj fpejabe 
en ftuttb uebåt baden titt.

„Sa, nog är bet far ... . od) fuît fom 
roantigt", — fabe Ijott beirfan fångfamt od), fom 
bet tpfteS, fifgiftigt,

„fpar ut nu maten i orbnittg, mot, annars 
blir bet åter ett roåsnaube, fom är förffrädtigt?'
— pttrabe ben ofärbige goSfett meb tpbtig räb* 
fta raåtab l fitt auftgte.

„Sröb od) Ä fins på borbet, od) potätreu 
roärmas font baft i fplfetn .... annat tja rot 
int," — fmarabe froimtan ännu tifgittigare ätt 
förut.

,,£t)ft, nu fotmner fjettt! — Sara int tut 
Ouftu wafttar t roaggan od) börjar ffrifa igen",-
— fabe ben ofärbige,

®örreu öppttabeS odfå i betfamma, oef) en 
mcbetåtberS, ftorroåpt matt meb ett röbtätt 
ptuSfigt auftgte förföfte frafla ftg öfroer tröffet«



©etta Il^cfabeö bod; ide bättre, än att Ifatt fött 
framftnpa omfutt meb Ijufmubet få gebt font 
ofwanpå tråffonta.

f)ar jit fogt, att ni ffa’ ta bort ebra 
träffor od) tat tåta bem ftå pr brebmib borren!" 
— mråtabe ben ftupanbe od) förföfte refa ftg.

,,©et är bina egna träffor, od) bu tjar 
fjätf fatt bem bär," — fmarabe Ijuftruit niitbt 
od) mitte råda pottorn fjaitbett, få att t)au ffutte 
ftippa upp,

,,©ra för ,■. , , od) font ide t)it!" — 
röt mannen. — „tpar bu maten i orbiting åt mig?"

fmftrmt taufte fmara någonting, tuen f)on 
ïjinbrabeë härifrån af bet titta Barnet i maggatt 
font af bnttret matitnt od) nu börtabe ffrifa meb 
futt tjatö.

töarnffrtf loar någonting, font mannen ide 
funbe tåta.; tjan tjabc atbrig fuuuat täta bet, 
fabe tjau. ©et mar berför meb ftappaube tjjcrta 
mobren ffpubabc titt toaggait för att få bett 
titte att ttjftna.

mtjfs, liten män, 
t'igg nu nmdert ftitln!
©oefer od) fringlor får tnt fe’n,
SBtott bu fofmer, min titta" —

fjöng f)on f af ta, mtber bet t)on maggabe meb 
tianben trt)dt mot barnets bröft, få att be töfa,



murfna gatftitjorua ffumpabe upp off) neb. 
9Ken ben titfe tpftnabe We utan börjabe i 
ftaltet ffrita bfott marre,

iUktiuett fraflabc fig uttber tiben på fotter 
off) font fcbatt raft front tiÏÏ »aggan. Span 

ïuitbe, font fagt tcfe tåfa barnffrif, off) tjan fjabe 
berför uppfunnit ett eget fatt att tpfta bett ffrt= 
fattbe — ett „ftagorb", fout geitaft fatte tiff om 
Iå3 for tmtmtett på bett titte,

<pan ftråette fram bett fmttita pattbett att* 
befeö »ib barnets anfigte off) ropabe få tnpffet 
tjau förntåbbc, nteb pentfft förlovtbet anfigte:

Sfg på minuten, bin f — anö unge, etter 
ffa’ jag ta big t betten off) ftå big i mäggett, 
få att bara en »åt fteid ffa bti efter!"

©et »ar „ftagorbet", off) bet pabe oeffå 
öttffab wårfan, Äratet tpftnabe ögonblicffigen 
off) btcf tiggaube pelt ftitta, ftirraitbe på bett 
ftora geftatten, font ofåfert gmtgabc fram oet) 
åter öfwcr »aggan. ©et ftauuabe få ptötftigt 
t gråten, att anfigtet icfe fttttbe återtaga fitt 
naturtiga utfeettbe på en gob ftimb, utan btef 
uppbraget fout »tb borj.au titt ett frampab 
tigt jfrtf,

,,©er bit, färing, p»ab matt fatt göra 
ättbå! — 5>tu „ftoitar pojfett fut orbet patter",



— fabe mannen griitanbe od) fäfte fina af rufet 
taïgtga ögott på puftrun.

îfetua mattbe fig tångfamt bort, pttranbe 
nteb tågmätb ftäuuua, att pan ffutfe fatta fig 
att äta nu, fåfänge maten mar warm,

Scannen fotj.be puftrunb uppmaning od) 
gicÉ titt borbet, att fortfaraube ffrattanbe åt fitt 
beteeitbe nteb barnet t maggan. §>an pabe bod 
Inapt fatt fig neb faint fått fjjtt på bet, font 
fans nppbulabt, för ätt pan t mrebeömob ff#= 
lanbe utbraft:

„tpmab tror bu riftigt att jag är för en, 
efter bu fatt fåbatt pär mat åt mig. — Str 
betta fotlmat — pä?" — od) bärtnib flog pan 
ttäfmen i borbet, få att tatrilarna poppabe.

„Si pa iut någonting båttre", — fmorabe 
puftruu. — „Sttt är ftut .... od) bet borbe 
bit ttog meta Ufa bra font jag."

,,3>ag .... ffa’ jag meta, 
mat i pnfet etter iut! . . . @fa’ 
påttet? . . . $>u -borbe ftämmaé 
pabe mannen,

, iut fla’ bu fföta pnbpåttet, men bu 
ffa’ arbeta od) int bara fttpa, få fünfte mi nog 
pa mat .... it i o g borbe bu förftå, att iut jag 
orfar arbet . . ."

om bet fittb 
jag fföta pub 
titet! — ro
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faillie int jag arbetar!" — afbröt 
ntattneit f)enuc. — „.rüDem år bet, font ff'affar 
mat titt fjitfct, om itfc jag? — SDÏcn fåbatta äro 
ni frainnor! — iSara matt tar jig en frtbng orij 
en titen fup, få bå ffrtfa ni gcnaft, att niait iut 
arbetar, bara fitter, fttfier ... J1

„9iär jjar bu titt fift marit f)å arbete?" — 
frågabe tjuftruu od) btiefabe tjouoin raft i ait» 
figtet.

ii

„.Çmt .... ja .... bet angår inte big, 
utan tjått mutt på big!" — odj bärpå fattabe 
Ijatt i bett framför t)onont på borbet tigganbe 
tatrifen od) åittnabe fïunga ben efter fjuftruu. 
Soweit juft font pan I;ött pattbeu npptpftab od) 
figtabe för att tråffabe fåfert, npptâtïte pan på 
penned finger ett gtänfaube föremål.

,,!på!" — utbraft pan od) tåt pattben
fjuttfa.

@afett loar bett, att puftritn pabe ett gntb= 
ring, ett mt)cfet gautmat ett, ftat od) breb nteb 
ingratocrabc blommor od) fioiftar. ©en pabe i 
många, många år marit i p c tt n e ê famitjä 
ägo od) atttib gått frått mor titt ätfta botter, 
ipon pabe fått beu af fin mor, bå pott gifte fig, 
od) tut ämttabe pott åter giftoa bett åt fin åt» 
fta botter, foin tjånabe på perrgårbett, bå pott
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—■ ©üb bemate t)cmte! ■— gifte fig. §ott Ijbtt 
ringen mpefet far, tf) ben tear bet citba minne 
t)on n inner a ågbc ïmar efter inobren, od) fjort 
ffntie inte für alt i iuärtben metat gif ma 
ben åt någon annan ån ben, fom borbe få ben. 
$on tjabe förmarat ben od; fjåttit befb tittmaro 
få fjemfig, att ide ens mannen mifête att ben 
fan§ titt 3îdgoit gång, bå nöben mar fom 
ftörft, brnfabc t)on tånma ben i „pant" för 
några marfer mjöl poë tianbctémanneu i bptt. 
©cban arbetabe t)on åter mcb förbnbbtab ifmer 
för att få ben nttöft. — Gingen mar fåtebeé 
äfmcit ett ftagö itöbanfare åt tjenne.

3 bag, när ben titte goöfen i maggan ffri- 
tit od; mäönat od; ide på något fått låtit tpfta 
fig, t)abc t)on tagit fram ben från befö göm* 
ftåtfe. fpon mifête, att fmå barn ofta upllöra 
att gråta, bå be få fe något grant, gtänfanbe 
föremål — od; något annat „grant" ån ringen 
frntê ide i ftngan. £iott tog bärför fram ben, 
t)ött ben öfmer barueté ögon, fatte ben på en 
tråb oet) tåt ben fmänga i tuften. — £), få bet 
mar rotigt! iöarneté gråt ftannabe itäftan ögon* 
btidtigen, oct) ftnttigen fomnabe bet mcb ben 
gamta, gtänfanbe gutbringen mettait fina fingrar,

SJiobcrn. tog bort bett od) fatte ben på fitt
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eget finget. SDet mat lange, mtjclet lange fe&ait 
l)on begagnat ben, Inapt nog efter giftermålet, 
tl) Ijott t)abe frultat att mifa ben for mamten.
— ©et ioar barför intet ttitber, att t)an länbe 
en näftan lila ftor gläbfe öfmer „granlåten" 
font barnet, bar port ftob o cl) förbe ben frant 
od) åter på bet fmala fingret ..... @å tog 
l)on ifjofo meb ett arbete, men ringen fid alt 
fortfaranbe fitta tinar; få gid l)on ut, utan att 
ännu ta bort ben, ocij till fift glömbe I)on allbe« 
leb, att, pott bar ben ....

Sliu, när mannen fjcjbabc flaget od) blef att 
fitta od) ftirra på Ijctttteö pattb, ittfåg pott att 
för mål fin gtörnffa, od) ijmab tjan l)abc upptålt.
— fpott' bief lilblel od) förbe meb en fuabb rö* 
retfe panbcit i Ijotfictan.

,,^a —• fja — fa! — ©et fin« tut mat, 
men gutbringar fin8 bet nog! — tpmarifrån par 
bu fått ben granlåten?"

,,©et år min egett ring — jag par fått 
bett af mor mitt", — fmarabe puftruit meb 
ffätfmanbe läppar.

„©in egen ring, få’r bu? — Ç>ar matt 
port på malen, Ija, l)a, tja! - © i tt ring! — 
©u met lattffe iut, att att, font år bitt, få år 
mitt, oep att font är mitt Ijar bu ingenting att
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göra mcö", — faöe mannen ftinanbe, — „iïïtett" 
ta nu act) tutfa åt mtg beu granlåteit for roffutt! 
— tittabe t)an, t bet Ijatt [teg upp odj närmabe 
fig [jitftrun.

Span bvog fig tångfamt ititbait närmare 
fpifeln, att fortfaraubc meb [jattbcu i fidatt.

,,8åt Mi!" — fabe [jon afmärjgttbe, öå 
mannen rädte ut [jattöcn.

,,$afå, bn mitt iut mifa åt bin egen man, 
f)lnaö bn I)ar för f af er . . . 2Bct bu iut, att 
bet ftår, att [juftrurt ffaü inara fin mau intöer» 
bånig oct) (t)ba fjottom i att - [)ä? .... ®et 
bit iut bet? . . . §ar bu int taft i bijbetn, 
Ifmaö bär ftår?" — fabc Ijait meb gädaitöe 
ftämnta, itnbcr bet IjanS utfccitbe od) åtbörber 
tititabc fattens, öå fjan tcfcr meb bet titt böbett 
bötnba ntöéfct.

Çmftrun fmarabc ingenting, utan brog fig 
fortfaranbe lättgS fpifetn åt barren titt. 9Jten 
mannen font anabe, att £)ott ättutabe fpriuga ut, 
ftatbe fig i mägctt ocf) fattabc [jeune i armett.

,,<Se få, ittga fo after numera, brafmet! — 
[pit meb ringen gettaft!" — röt [jatt.

,,9iej, jag ger bett int ... bet är min 
egett ring", — fmiböe fiuftrun .... „STag 
att, alt Ijmab bit mitt, mett [åt mig beljåtta bett



pr!" — oc() pu fåg bcirmib bönfcrftanbe upp t 
pu aufigte.

„3“ig ocf) tp!" — ort) pu fitep bårmib 
meb ben ena puben få prbt pu funbe om 
pmieS arm, mtbcr bet pu meb ben aubra tiff* 1 
bcfabc putte — ett [lag mib brat,

£ntftrunS pub tofênabe ur fjolficfait, od) 
pu macftabe för ett ôgonbticï, meu pu fött 
ide. ®et loar ide förfta gången pu flog pitue; 
bärom mituabc eu iitäugb vifpor od) btånaber i 
pnncé aufigte. tpon brufabc atbrig förfmara 
fig etter göra niotftftnb, utan mantigtmié tät 
pu pnom butta på, tittö pu btcf uöfb. 9ht 
bärentot ämuabc pu göra bet — förfroara fig. 
©tribcu gätbc nu ocffå någonting, font put ptt 
fart od) btjrbart, od) jom ptt ogcrua mitte 
förlora,

sJJÎeb en förtwiftai anftränguing töörlffte 
pu armen nr utanuenS järttprba grepp, od; 
bå pu amnabe fatta npt tag, fnuffabe ptt 
pnom meb båba puberna mot bröftet, få att 
pu ragfabe några fteg tittbafa.

iïïîanuen förmåttabeé titet, tt) pu pbe, font 
fagbt, atbrig förr gjort motftånb. äßen benua 
förmaning råcfte btott ett ögoubticf. $ bet 
uafta rufabe pu meb ett förfärlig fmorbont på



{jeune, fattnbe itteb baba armante ont tiennes 
tif, odj — fjoit fttnbe icfc vota eu muffet — 

L fßtngabe {jeune tutber fig på gotfmet,
Sftu börjabe en fortmiflab îamp. §ati for= 

föfte få {jeune att ïoëfa upp fingrarna, men bå 
tjou ide gjorbe bet, borjabc {jan butta {jeune 
meb fnljtnafmen t anfigtet.

33e tmå find füdorua, font fågo lnobrcnö 
uöb, börjabe gråtaube bebja: „fat, fbta far, fïS 
int niamuta, flå int mamma!"

©fntttgen itppprbe oeffå „far". Çuftrmtë 
frafter tjabe nu bfifmit få förftoagabe, att {jam 
beu fjäffmaut öppuabeS, odj ringen trißabe på 

; gotfmet.
Sftannen upptog ben genaft odj tißbetaube 

fyuftruu eu fparf' meb foten, fftjnbabe tjan ut 
: genom börrett.

Sîiugcu loar tjanö!
tpnftruu btef tiggaube aiïbeteê ftiffa på 

gotfmet — nåftan font fiftöé. Siufigtct bïôbbe 
ur ffera får på panna odj fittber, Itäberua 
luoro rifua i trafor, odj i bröftet fnttbeö bet, 
font om refbeueu bttfmit intrtjfta.

@å måtbfam [jabc tjait afbrig förr toarit!
©måitittgom bövjabe bod {'rafterna åter
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ittfiuna fig, ort) ffutttgen funk (jon ftiga upp 
od) twåtta btokn från anfigtet

@eban förföftc t)on ttjfta ben titte goêfen, 
font åter börjat ffriig.

Senneé anfigte war rått tjcmfft att åfe, 
ber Ijon ft ob tutab öftrer waggan. ©et war 
ide btabtelt nninera, utan näftan fwart, öfwer* 
fdttabt af btefröba ftrinrator. xWett Ijeitneê röjt 
war lugn, fout ont intet förefattit, bå f)ott 
fjöng fin waggwifa för goSfen.

©å bcn title feut outfiber tnfrnat, fatte 
t)on fig neb wib fitt artete, Son war owatt* 
tigt ffieftig i att fpinna garn för fiffbragber 
od) antitakS oiïfa i betta affeenbe mpefet af 
ffprette i tratten, §on ftutte meb förtjenften 
af betta fitt arbete limitât tefwa i ganffa bräg= 
tiga omftänbigtjeter meb barnen, ifatt i)oit fått; 
bet)S(ta pamiinganta för fig fjätf. Sttlett betta 
fief ^on ingatimba. ©et war mannen, font att* 
Hb förbe bort bet förbigå arbetet ort) uppbar 
förtjänfien för betfamtna, ©en, fom boel tror, 
att I)au tjämtabc Ijcm, l)Wab t)au uppbar, mifö* 
tar fig futtlomUgt. Dtcj, tömtfrogeu i bt)tt 
war bet ftåtte, bår påitgantc tåmnakö. ©år, 
ibtanb tilafinnabe lamrater, fatt t)an bag ut od) 
bag itt od) föp upp bet, font tmftruu uttber



63

froctt öd) möba förtjüttabe. 2£tt patt bet oaf* 
tabt f o r b r a b e, att bet fünfte ftnnaê mat t 
pufet, pafma wi fett prof på.

£mftnm fatte fig, font fagbt, iteb wib fitt 
arbete — wib fpimtroöen. §ott tjabe tofwat 
åt bett föttt fätmtat pepne arbetet, att bet fünfte 
Wara farbigt tift bemta bag@ aftou, oft) Ü)ott 
Witte odfå garna uppfptta fitt töftc, etneban ijon 
i arbetötön ffttfte få några fntå matförnöben* 
peter — oft) fåbatta bepöfbeö nog attför mat.

23iett bet war befpnnertigt, bet mitte aft$ 
ide gå att fptitua tut! tpon fmtbe itfe fauna 
ptmt traben topte meftan fingrarna — ont beu 
btef för grof etter för fin. — tpon ünäpte på 
panberna. ®e moro fnötomtigt bra, eitbaft mu 
got ömma af mannens pårba tag. Men bå 
pou fattabc i traben, tplte pott att fiugeråtw 
barne moro font af järn etter något amtat 
pårbt, få fånftolöfa förefötto be penne. @tut* 
tigcit, bå bet tefe mitte tpcfaë als mcb peta ar* 
betet, utan traben btef ojämn ocp Inutig, fatte 
pan tebfen fpimtroefen i Ünuten ocp braft 
i gråt.

,,§marför gråter ni, mor?'1 — frågabe 
ben ena af be fntå flieforna, t bet pon fmög 
fig intift moöten.
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„Sßar Ü)ft oil) lat litig Wafa i frcb!" — 
fwarabe mobren rnpdet onbfint.

Slidan fåg litet förwåttab på mobren, 
men bl ef juft ide ffrämb.

„Sår wi i ut äta utaf bet, fom fift.8 på 
borbet?" — frogabe l)oit änpo.

,,9îej, bet får ni wtfdt ide," — fwarabe 
mobren. — „©et [fall wava åt far, när patt 
ïommer fient."

,,9'tå, får wi någonting annat bå att äta?
Söt ä’ få pttngriga, få puttgriga," — fwibbe 

ffidätt.
„Någonting annat f)a wi tut .... nog 

får tti nu Wara utan od) wättt-a —- få — 
fänge", ■— fwarabe mobren rnpdet otåligt,

„Sien wi ä’ få pttngriga, få pttngriga...

©et war fwäll. Ptuffigt ocp tämfigeu 
ittörft war bet bärnte, oaftabt wären rebâti war 
ganffa längt framffrtben. ©et pabe pela efter* 
mibbagen fallit ett fmått, fint bttggregtt, pwil» 
fet nu mot aftonen öfwcrgätt till päftiga ftört* 
ffurar meb åtföljanbe ölåft.

Sune t ftugau pabe barnen fomnat bet ena 
efter bet attbra — meb pungraitbe magar. Su*
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baft inobren tuar ännu tualen od) på fin poft, 
mäntanbe på ntamten, Ipuitfen fälert finite 
lomma Ijcut förr dier fettare unber natten. 
§on mågabc ide lägga fig, tt) Ijon mifste af 
gammalt, att om Ijon ide mar fon fotter, bå 
Ijan loin, finite bet maufaé igen.

®ct loar rebatt långt efter uiibnatt, bå maim 
nen antänbe — bruden od) ffrifanbe font manligt.

§an talabc ingenting om ringen, men loät 
mljdet om ett „förtjänftarbete'', font Ijan åtagit 
fig, odf på Ijmilfet Ijan ffulte förtjäna „mtjefet 
pangar."

§an toäntabe antagligen, att (juftrun ffntle 
berömma Ijonont på något fått — fåga att Ijan 
loar en bra man, font mille arbeta od) ffaffa 
mat till Ijnfct, efterfom Ijan flabbrabc upp od) 
neb om fitt „förtjänftarbete". äßen bå Ijon 
ide fabc ett orb, utan fatt ttjft od) lilgiltig på 
båttlen od) Inapt Ipfêuabe till Ipoab Ijan fabe, 
uppfjörbe l)ait |å fmåuingont meb fitt flabber, 
od) flutligen iufomuabe Ijait mtb borbet meb ar* 
marne ïorêlagba unber fjnfmnbet,

§nftrun (ät Ijottom fitta, bär Ijan fatt 
utan mibarc. ©jälf laftabe pott fig fnttlläbb i 
fäitgcn brcbmib bett ofärbige goöfeit.

§011 limbe bod ide foimta, cfjurtt bet mar
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|‘d långt übet på mitten, deb oaïtabt bott för* 
ofrigt ïiiitbe fig trött orb föubcrbråtab, font om 
bon fläpat ftcuar. Jpoit tiftflöt ögonen gang på 
gång — men fåfängt. SDe öppttabeS åt.ev ofri* 
willigt, odj fömnett — be trottas od) libanbeS 
målgörare — ttjcftef tefe milja infimta fig. 
Sull fint förföftc b011 >ote enS mera 
fomna, utan blef liggmtbc ntcb ögonen wiboppna 
od) lijfSnabe till regnets brus od) ftormeuS ïjttji* 
nanbe härute i natten.

Del) font b0*1 bär låg ocb tljfSnabc ocb 
ftirra.be ut i bet fjaffmörba rummet, börjabe en 
bet bop tantar aufätta benne — tantar, btu.tfta 
bott förgåfmeS förfötte flå hort. Äänbelfer, ïjtotlfà 
för längte, inljcfet länge febatt inträffat, ttppböfo 
nu bett ena .efter bett anbra för fjemteê inre få 
ttjbliga od) fullftåitbiga, fout ont be tillbragit fig 
belt npfs,

|)ou tninbeS få tpbltgt, Ijitr bet fåg ut för 
30 år febatt, bå bott ännu loar ung od) en af 
tratten® waefrafte flidor .... öpttru babe ide 
goSfarttc bå „firat" för f)emte od) fött bonnes 
fällffap; Od) punt många giftermåls anbttb 
l)abe bon icfe fjaft febatt! Stilt od) mcb rile 
bcntmauSföitet fjabc icfe I;åhlit fig för goba att 
till benne, torparbottreu, tala ont tärtet od) ål*

■■-v - •••
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fett ff ap. SOtat |on |abe Me fäft fig lmb betas) 
aitlutb, U) Iou |abe |5tf, aft titan Me f£a!i 
gifta fig utan fårlef, fålniba tuait will bit tyd» 
tig — oc| tydlig - ja, bet |abe Ijon odfå tue* 
lat Mi .... . . ©eban fout |att, |att fout tut 
fait bar wib barbet oc| fttarfabe oc| mreb fig 
uttber rufet, o'd) toib lait» attbttb fafte fjoit fig, 
entebau Ijott alffabe Ijottotn. ..... $nu toar 
bit uttg od) trader få ..... . ©tfët tafabe 
tuait out, od) |on toitytc bet ocffà fjiitf, att |att 
ba reban ide „tyottabe i gtafet", Uten bet felet 
trobbe |ott, att beraê ontfefibtga fiirlef ffutlè 
f&rbrifwa — |elt oc| |àltet. Sa, |ott |abe ma* 
rit få fitter bätyå, att |oit ffrattat åt mobrett, 
font tmrttattbe fagt: „Slant big for, tmtait btt 
råder bin |attb åt ett utan, fout |ar futaf för 
glafet. ©åbana font fardante år o före åftett* 
ffaftet, fåbatta år o be odfå, fcbau be blifmit 
gifta."

fjoit |abe Ijaft rått, mobrett. fpatt mar 
fåbatt, nej, ide fåbatt, utan tu fen, tttfcn ganger 
tnlirre. D, Ijurubant |abc ide öeraö åftenffaf) 
marit! 6n ettba fcbja af flagémål, fatttgbom 
od) ufell)et af alla [lag. tataftt en ettba bag 
|abe gått fcbau beraS giftermål, font ide |an 
|abe marit oftoerlaftab od) fcbau uttber rufet
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fïngit [jeune. 0d) botf fjabe [jon gjort att för 
att mara [jonom titt tutljeS: arbetat, träfat odj 
fträfmat bag från bag, år från år. $on fjabe 
föbt [jouont, men icïe [jan [jeune . : ,

$011 fjabe fått ett [itet arf efter fina for« 
citbrar, men äfmett betta fjabe [jan fupit upp 
etter förffingrat på annat fått. 3>a, titt odj 
uicb [jenue« ftäber, font [jon mebfört från fjem« 
met, [jabe fått manbra fom „panter" titt tömt« 
frogartte, af fjmiffa bet fané buéfintalë i tra!« 
ten ..... 3)tcn bet vu ar jn [jan« egna fafer. 
?(tt, fom [jon Ijabc, mar Ijatt«, bet [jabe [jatt få 
många gånger fagt, od) bet miföte [jon oc£'få 
fjåtf ..... ,,2lft, fom är bitt, få är mitt, 
odj aft, fom är mitt [jar bit ingenting att göra 
mcb", [irufabe [jau atttib fäga, bå [jan förbe 
någonting bort från ïjeunnet, fom ijoit påffob 
att „tittfjörbe" [jeune. <3d fjabc ^ait fagt fenaft 
i bag, bå tjait tog ringen , ... ga, [jan fjabc 
nog rått Ijait ..... ©et tear alt [jan« .... 
9'tär fminnan gifter ftg, äger fjoxt ingenting mer, 
itfe en« fig fjäff, ttj [jon blir ofta nog mannen«,
fïaf~ • • •

£>cf) fåbaita tanfar fommo bär många, 
många öfmer [jeune, odj atta moro be btjftra 
fom [jeta [jeune« tittmaro. Sj ett ettba [jn««
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gtimt fuitbe pou upptätfa på fin äftenffapöpiin* 
met, utan ait mar mörfer, lamp ocp ftrib, ocp 
fjimt gärna ffutte pou tcf'c motat finna en cuba 
[liten tjuôgtimt, bär penned taufe ffnttc fuunat 
bröja ntcb mätbepag — utan bittertjet titt man« 
neu. 3Jien pou faun itfe . . . . %o, mäuta, — 
pou faun änbä! --

©ct mar i början af beraS äftenffap, juft 
bä beraê ätbfta botter föbbeß. ©ä pabe pan 
marit fä gtab, fä öm ocf) mäutig ocp tofmat på 
pettueö böner, att pan atbrig ffnttc fiuata brau* 
min utcra, utan arbeta ocp fpara for barnets 
framtiba mat. Dcp pan pabc ocffä pättit fitt 
lüfte — eu metfa etter par, men fä börjabe pan 
igen fitt teba tif. — ©e aubra barttenö föbetfe 
pabc atö ict'e gtabt pouout -- tmärtom! —

fßtiitstigt ftörbeb pou i futa tauïar af eu 
af be fmå ftitforua, pmitfcn, titt pätftcn mafeit, 
titt pätftcn i föimten, börjabe tigga efter ti* 
tet mat.

©är fans otffå (itct mat på borbet, tp 
luauneu ' pabc ingenting förtärt, ocp utobren fteg 
bärfor npp ocp ämitabe gifma ät ftiefau bäraf. 
— fOicit pou pabc fuapt tagit tmå fteg på bet 
fatta gotfmet meb filta bara fotter, innan pou 
öfmerföttö af fminbet, förtorabe faufen ocp ftor*
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tabc omfuff.

göljciube morgon font beu cita tiffa fïicfan 
fjmttganbe tiff udrmafte gärb, bär tjou gråtanbe 
beråttabe, atf mor „ma, få fjttfer" famf bab, 
att någon ffuffe fontnta bit meb ,,l)jâ4)",

SÖärbimtan i gSrbett gtcf, odj bd f;ou font 
tilt ftugati, faim ()on beîrdftetfe |td fïtcfanS orb. 
Jpnffrutt Idg feberfjuf od) Çjéffa'Io« t fangen — 
ndftan utem tuebluelanbe. ©rcbltnb ftob man« 
nett, eu fttfffomfig ôtïb af ïjjiifyfôssfjeteti,

Söavbtmtan Idittnabe icfe beu fjttfa jm [jeta 
bagett, utan fait bar od) forfofte, fd gobt t)ott 
fttttbe, att ffaffa [jeune ttnbring t fffâgonta. 
Mot fwàflen font beu fjttfa tiff fufft mebloe* 
taube. §ott bab bd ttmrbtnnatt ïafa någonting 
ttr bt&eftt for [jeune,

SÖärbtmtatt tog ittja teftamentet, f[og uftft 
bet od) börjabe täfa bet förfta [jettueê Mtc= 
far föffo fut, ®et mar ju a(t „gubS orb", 
ttjcfte [jon.

£>ou £nfte;
„<Sdfont ttu förfamftngen är mtberbåntg 

®rifto, få ffota oef [jitftrurna uti affting mara 
fine ntdn ttttberb . , , , ,

„ffi'ej, nej!" — ben fjttfa gjorbe eit af*
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wätjcntbc röretfe meb panbett. ©et bar bepöfbc 
pon tcfc täfa , . , 'Jiagonting ammt .... ito» 
gonfing, fom lunbe ingiftua penne mfta, förfå« 

■' taube fanêfor mot I) o u o m . . . mannen . . 
. . nu bå be ffuftc ffiljab . . . . för afftib . . 
. . Çon mitte ide ta agget i pjårtaf mot po= 
nom nteb ftg i„grafmen .... fpoit tjrtbe få 
froårt att få frib . . . f v i b . . . l)on riftigt 
ffref ut bet fifta orbet.

äöårbinnau föfte, Btäbbvabe od) täfte fatta 
för fig fjatf -- ån par, gtt bär. Çon mitte 
tete få tag t någonting pabfanbe. ött! t föreföll 
tienne få platt, få intetfägaube, få olämpligt 
för tittfättet. boon taube, att bett böe.nbe paöe 
fina ffttmnta btictar riftabe på tienne t fpänb 
mäntan, ocp betta gjorbe Ifemte barrattbe od) 
nermöö . . . 3pon fiel tårar i ögonen orf) titube 
ictc urffitja orbcit . . . . @ä [tog pott ipop bo= 
ten, öppttabe bett åter paftigt, ftröl nteb panbett 
öfmer ögonen ocp börjabe igett täfa bet forfta 
pott fåg:

„Sårt tif marar pögft fjuttio etter åttio 
år, od) när bet font Mft martt, par bet enbaft 
utöba ocp arbete marit . . .

Jpua-a » , . ittööba . , . ocp ■, . » arbete 
.... ocp, .... ocp .. . mumtabe ben fjjnta.
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SDÎeit joärbinncm fortfatte att täfa meb tag, 
barranbe ftcimtna, mtbcr bet tarante tiö pölftcn 
ffljtnbc ' [jeunes Mid. — Så f; on ftutat, frågabc 
I)ou: „§mru fanner nt er tut, mor?"

£»n fiel intet fwar, Sen fjufa tjabe ttn* 
ber täéniugeu fafta od) obemårft ftumrat in i 
ben einiga fjuntau.

SBärbinuan Micfabe tjäpen på ben böba. — 
9Mmte f;ott nu otffå fid bett frib, (jon tängtabe 
efter, — tånfte fjon.

$o, fäfert, tt) bet tåg ftffow ett teeube utbrebt 
öftrer Ijenueê btåbtefa, Ijatföppuabe tappar....
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Egentligen Ijette fycm SBittjctm ©tröm ocl) fjabe
blifmit fobb ttågonftäbeé t ffärgnrbett af eftniffa 
föralbrar, om jag icfe ntifStninner ntig. §att 
gicf på ett träben, mar „turfing" i bpn ocl) 
bob.be i cu titen ftuga på eu baeffluttning atlbe* 
leê loib fjöftranben famt tifnärbe fig tneb att 
göra ffebar, flefmar, forgar ocl) anbra finå ftbjb= 
alfter, bent fjatt fcbait gief outlring od) falbe, 

§au futtbc nn toara få bär mibpafS fem«' 
tio år gautmal, ocl) Ijanö utfeenbe mar jnft icfe 
fjmab man fallar förbelafttgt.

Dm matt unbantager träbenet, få Ijabe fjan 
föröfrigt en läng, gänglig figur ntcb böjö rtjgg 
od) fntala, liffont fjopträngba ffnlbror. Slnfig= 
tet åter mar långt ocl) fmalt meb infjmtfna, 
blefa finber, cu något för ftor itäfa fanit cit 
panna, font miêferligen mar mälforniab, men 
bctäcft af en fåban mäugb fïrtjnflor od) fåror, 
font om pela märlbcuS forger ffttllc tpngt ljan$ 
l)je^fa.

4
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kaufte fin« bet mämitffor» font äro fa 
mantottabe, att be iefe äga någonting, font man 
ffuite funna fatta modert, men få mar Strain^ 
[tone idle förpåtlanbet meb SBitpetm «Ström.

fpan fabe nämligen ett par raörfa, bjttpm 
tigganbe ögon, ocp ett par ögon, font pmar od) 
en måfte beuttbra. SDe moro för bet mefta patf* 
flutna cd) gömba bafont be långa ögonhåren, 
ort) bc gåfmo anfigtet härigenom ett brömmanbe 
melanfclifft utfeenbe — näftait fout om matt 
fjäitgt ett mpetet fint od) geitomffmligt forgftor 
bårför. i'c ett någon gåttg få öppttabe pan bent 
bocf pelt ocp pallet, ocp bå fîuïïe man fett, pmit« 
fett etb, pmitfen gland font ftrömmabe från bent, 
©et mar riftigt få att man „fmtbe bit räbb", 
påftobo ftieforna, när pan ttågott gång fäfte fina 
ffammattbe Bltcfar på bent,

DJÎett bet mar pmarfen pattd matfra ögott 
etter pattö perfoit föröfrigt font gjorbe, att patt 
mar få mät fåttb, ja, näffatt ett oumbärligpet i 
trabten, ntan bet mar pattd mnfifatiffa för= 
ntaga.

§>an mar nämligen Bpgbend fftcfligafte ftof= 
fpelare ocp för ben ffutt anlitab af nngbomen 
mtb atta befd banfer ocp aitbra tiüftällningar, 
bar tmtftf bcpöfbed , , , ga, bet „gief iefe vif*
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us.....

tigt", poftob matt, ont tcfe „©pclamSBille", font 
pan allmänt fallabeê, fpetabe på banfcn. £>an 
limbe bå förft inlägga lif od) luft t polfan eller 
matfcn. ©et mar, font om pmarjc ftråfbrag, 
pmarje fträng på bett gamla fiolen ropat till 
mtgbontett: ,,©Ici|jené ocf; njuten i ttugbomenS 
mår, fuart nog förfminna be, MomffringenS år!'1

Dd) @peIan*35Mlle fjåff, fiait mar bå oclfå 
riftigt inne t fitt råtta element. Gtt lärare 
njutning luttbe albrig finttaö för pottorn, än att 
få fitta od) fpcla på fin gamla fiol — fin f(pu* 
ftru", font pan ffümtaube lallabe beu.

iUieit banêmuftlen mar bod icfe riftigt i 
SBillcê final. Sltt out fommarfmällett, bå fjön 
låg lugn, od) aftonfolcn faftabe fina ftråfnr på 
be Iringtiggaube ftränberita, fitta utanför fin 
ftuga od) fpcla be melobier pan f j ä I f gjort, 
ntgjorbc pan b pögfta ttöje. fpatt luttbe fitta 
bär långt in på nättetna od) låta bett etta nte= 
lobictt efter ben anbra ljuba. ©e moro alttib 
forgtiga, mcmobdfuila od) lif font llaganbe, bcdfa 
melobier, men tillifa få gripaube, att åpörarcn 
nåftan betogé af rpbnittg.

Dfta pänbe bet att fiffarene, font lågo på 
notbrägt bårutc frittg polmarne, uiibt i natten 
nppmäcfteé från fitt pårba läger af opelam
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Sffiitte# loemobsfutta metobier, pioitfa ftingabe 
långt öfiocr fjöué t)ta i beu tunna natten,

,,®eu förtmffnbe @petan*S!Sitte, font int 
låtev foff fofioa!" — fabc bc bå mvefigt oct) 
loänbe bet anbra örat mot ben tjarba ttippan.

2J?en tjur be loänbe oct) flOängbe fig, få 
lunbe be boet iefe få någott ro för be forgtiga 
tonerna. ©e tfäugbe raft in i beraö tjjärtau 
oct) gforbe be gamte, förpärbabe fiffarene få 
få meta titt finne#, att bc fingo tårar i ögonen, 
©et loar riftigt, ttjefte be, fout om fioteu# to* 
ner berättat om bcra§ egen forgtiga fantp btanb 
be ogäftloäutiga ttippporna — bera# eget tibanbe 
ocp etiinbe ....

,,9?og är bet änbå en befpnertig måuniffa, 
ben bär ©petamîBitte'" — utumfabe bc. — 
„tpan fpetar ju ratt få, att bet fän# äuba in i 
tjjärtat,"

SOtctt ©petan=3Öitte tjabe icfe atttib ioa= 
rit fåbnn, font tian nu loar. £>an pabe otffå 
engång toarit ung oep friff meb fioaftaitbe bfob i 
fina åbror oct) btiefat fjäit mot tifioet meb itng= 
bom en# peta tiftförfigt oct) gtäbje. 9Jien bet 
loar för tängefeban, för mpefet tängefeban.
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atm

fpait t)abe egentligen ämnat btt fiffavc Ul* 
font fabern faint octfå några år tjållit pit bär» 
meb, men bet möbofamma lifmet härute blanb 
ttipporua befjagabe Ijonom td’e, oct; få flpttabe 
t)an upp titt fafttanbet od) bief bräng l)oê en 
bonbc , , , , tpau mar bà 22 år gammat.

3 tmänne år arbetabe ï)an Ingnt od) be= 
ffebligt I)oô fin bnêbonbe, men fcban gid bet 
meb fjonorn font meb bc ftcfte nngc mån I)år t 
märlben: fjan btcf får, ocl) bet få att bet förflog 
åitbå. göremåtet för fjané färlef mor bpfmebenö 
botter — ÎOÎari.

Oct) Söillc, fom tian bå ännu blott od) bart 
fallabeé, pppabe fina fättélor, oct) SJtari fmarabe, 
att t)on ocffå „tpdte om fjonont", od) be tof* 
mabe l)maranbra ,,trol)et för t)ela lifmet" od) moro 
Itjcfliga. — SDceu itïe långe . . .

®napt tmå meclor bårcftcr råfabe SBtlle 
ituber ffogSfipggc blifma uubcr ett îullfallaubc 
trab od) meb ben påföfjb att Ijané ena ben bief 
illa Iroéfabt

SBillc förbeé genaft till flinifum i Çelfiug? 
foré, od) bår togo boftorerna f)dt fngnt od) få* 
gäbe bort bet fjufa benet od) gåfmo f)ouom ett 
annat af trä i ftallet.

,,®et l)är benet, fom mi gifmit big", —



fabe boftorn ffrattdube fagt, bå Sitte efter 
fånga mecfor ntffrcfS från ftinifum, — „år 
mfcfet båttre än bitt anbra, tf mn bet fftttte 
råfa bti fjuft etter få något fet, få fan bn fjätf 
bota bet."

3a, bet tnifête Sitte nog, utan att boftorn 
beföft föga bet. tDet war enbaft att lägga fteit 
få börba.

JDcf få font Sitte fem tittbafa, oef bett 
förfta befauta ferfott fan mötte, når fan an- 
täube titt bfn forgfen i fågen, mar jnft — 
3JÏ a r i.

Sanffe fabe fott få något fått fått toeta, 
att fan ffutte fomma ben bagen oef mitte mara 
ben förfta, font ffutte fätfa fournit wätfommen. 
Stter fanffe mar bet btott en ftnmf ...

Stet riftigt rtacf i Sittes fjärta, bå fan 
fåg femte få afftåttb,

3)e fabe attfeban otftfan icfe tatat ett orb 
mcb fmaranbra. Snbaft ett bref, fout îtt'ari 
ffrifmit oef genom annan ferfon tåtit tiüftätta 
Sitte, fabe marit bet cuba mebbetanbet bem 
émettait. 3 brefmet fabe '’Maxi förfäfrat, att 
ingenting ffutte funna ffifja bem åt, att fon 
atttib ffutte förbti fané, furttbau au faits front* 
tib måttbe btifma. ipott fabe engåttg tofmat
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ponoiu fin tro od) färtef, od) fina töftcH taufte 
Jjott odfå t)ålta. %jmab ffutte bet mara för en 
fårtef, fora genaft, bå ofpdan font, bfåftc bort 
od) täuiuabe bett oïpdtige enfant od) öfwergifmeit! 
Sfle.j, fåbmt war tefe ©taries farte!.

S bentta tonart tear peta bet långa bref» 
tuet ffriftoet, od) SBitte pabc btifmit få gfab, när 
pan täfte bet, att f;att Inapt luubc tigga ftttta i 
fången. Ren bemta gtnbje loarabe bfott ett ögon* 
bticl. js bet nåfta, bå pan fåg på fin affågabe 
fot, t)abe pan fagt titt fig fjäff, att bet mar 
omöjligt, att någon ftnintta tuera limbe ätfla 
ponom, en frpmptiug. Dd) ont odfå ©taris 
lårtel more få ftarl, att pott att fortfaranbe, 
troté bet font pcinbt, ftob faft t att bti pans 
t)itftru, få fmtbe tian fjätf ide tittåta bet. , Dp 
punt ffutte pan päöanefter funna förförja Ijttftru
.. - bet loar nog, om pan runbe förförja fig
fjätf, od) ide bepöfma bti attbra, ntömttflor titt 
börba .... ©ej, pan mitte ide göra någon 
fmintta otpdtig genom att febja peinte mib fig/ 
Irpntptingen; nog fid bet tut mara ftnt raeb 
pans (cfuabstpda. ,

Dep få ffutte jnft p o n mara bett förfta 
bcfaitta perfon pan mötte, tpan pabe pätft ött- 
flat ftippa att mifa fig för penne tut i fitt
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frpmptingStittftånb. nu fbrft fänbe bau 
viltigt bet otpcftiga i fin belägenhet; bet fänbeS 
uäftan, font ont mau fargat pans bjärta meb 
f'nifftpng. Om t)0« änbå ba^e fått *>o bär på 
tafarettet cd) ftuppit unban alt'faut mans...

$au taufte bebja fatten, fom ffjutfabe tjo* 
nom, föra framåt förbi Pari utan Unbare. 
Pen bå be fommit få nära, od) Part pätfabe 
od) bief ftåenbe mib mögen, tiff out för att räcfa 
bottom fin panb, funbe t)au iefe, utan måfte 
[tanna.

§on börjabe famtatet meb att fråga, om 
t)au fått bonnes bref, odj bå Sitte fmarabe ja 
bårtitt, fabe bon, att pott t>aft mpefet tebfamt 
unber benua tib, fom pan tegat bär i ftabcu, 
famt att bott ftere ganger få garna ffuttc fom* 
mit od) båtfot på bottom, men att bon ide fun* 
nat bet, bmarfett för fitta • förälbrar etter attbra 
mäitttiffor, fom icfe fänbe titt f)cmttgt)eteu bent 
emettan. epott pabe få mpefet att föga bottom 
nu, ftutabe bott, men bet gitf naturttgtmtS icfe 
för fig bår, öd) tjou bticfabc bårmib på ffjittS* 
farten. Pen om Sitte mitte fortfötta bett öf* 
riga beten af mögen gåettbe, få ftutbe be fötjaS 
åt ocb famfpråfa unber tiben.

Sa, bet babe Sitte ingenting emot, tp ett
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t)ct fjop gaùta tanfar fjabe åter börjat forfa 
Ijanb tijarna mib aftjrten af SJÏari ocf) fpfônan» 
bet till fjenncb röft. §att Ijabe rent af gfömt 
bort fjcfa fin oftjÆa.

£)att faftabe täcfct ttffbafa, font bott fjanô 
träben ocf) äumabe juft fraffa fig ur färran, 
9Jfen en bftcf på SDiari loar nog att fjejba f)o* 
nom i fjatté förefjafmattbe.

Ên fåban ttjbfig ocf) bjttp fafa ftob ntåfab 
i pennes anfigte mib åfi)ttcit af träbenet, att bet 
riftigt fåttbeé, font om man fjuggit fmfmctt i 
SBfffeb fjjårta.

„Sör!" — mumfabe fjan, ftfbfef i anfigtct, 
åt ffjntêfarfen . . . Dcf) få ffifbeé be åt, f)an 
ocf) SWart, odj ffifbeS St för — a I f 11 b ,

åren förgingo, bet ena efter bet anbra. 
SBtffe f)abe ffpttat tit t ben filfa ftugan, fjmil* 
fen f)an erfjåffit af fin förre fjuébonbe, ben, t 
I)ioarb tfänft Ijatt förforabe fitt ben, ocf) bär 
fefbe fjatt febatt enfant ocf) öfmcrgifmett. ©ett 
ettba gfäbje för f)oitont mar att, font fagbt, få 
fitta .nteb ftofen i f)attbcn utanför fin ftuga t 
fmäffffpraningcit ocf) fåta ben ena metttobiga me* 
fobien efter bett anbra ffttba öfmer fträngarne.
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0d) få gtömbed fmåningotit ben muntre, macht 
„Sitte" bort, od) ben frofige, gråtjårige od) 
buttre ,,@petart*Sit[e" tom i fiattet,

iOtari åter btef gift nteb cu torrare, font 
föp fpra bagar i medan od) arbetabe turn, oet) 
be tefbe bär-för, fom matt tätt fatt täufa fig, i 
bett ijtterfta. fattigbom od) ttöb. ©et mar ,t)uf* 
nmbiafiigcn t)uftrmt, fom tjär ffutte ffaffa bröb 
titt t)ufet. Hfatfigett bog mamtett, od) bet mar 
mät, att Ifatt gjorbe bet, Ü) annård ffutte be 
båba tmå ftå gamta bagar fått gripa titt tiggar* 
ftafmen.

©e t)abe ofta uttber beöfa många år tråf* 
fatd, Sitte od) EJtari, od) titt od) meb tatat 
mcb fiwaranbra — men bet mar eitbaft om tif* 
gittiga fafer. Om berad forna förlfådattbc t)abe 
båremot atbrig ett orb lommit f)marfcit öfmer 
bett ettad etter ben anbrad tappar, ©c moro 
titt bet pttre tjmarfen mera ftenber etter mera 
manner ätt atta attbra tnamtiffor, fom tefmat i 
ett bi) i trettio ård tib, utan att tia Ijaft nå* 
gonting farbeted att göra meb fymarattbra. got* 
fet mifdte t)ätter ingenting om berad forna får* 
let, od) bärför fabed bet atttib, bå bet btef fråga 
om @petau*Sitte: „ftaefard fart, fom utifte fin



fot!" — mett atbrig: „ftgdaré lavi, font mifte 
fin imtb!"

3 bjnfset f)S be båbaö fprtan bob.be bod 
en mtberttg däxtffa, fomårett ide förmabbe ut* 
frfftna,. pä) beumt lönfia fabe titt bem Ifmarbera, 
att be förfpiit fin ie&bsttljiffl att jnft be tmå 
fCtttte tjaft Ijmaranbta. ©fett idufiatt bett fid Bo 
i beraS hjärtan, öftuer tarante lom ben att 
brig ....

©it afton, bet mar i' meblet af fommarett, 
finite SJÎavi —■ etter 9?i)ftrömffan, font Ijon mt* 
tuera fattabeê efter fin man — gå ditt ett ftiitte, 
font låg mib ntlanten af Bt)it, ott) ett af må« 
game, font tebbe bit, gtd attbeieö förbi ©peiatt* 
SSitteë ftuga. ipott fjnbe fornt fiere gåttger tut« 
ber bebfa många ar marit åt 'famnm ijåii, mett 
atttib meb affigt gått ett annan mäg. 3 afton 
miföte, 1)0it bod ide f),mab bet mar för ett tut« 
bertig lättfia, font bref fjcttue att mäfja jnft tien 
magen, font febbe förbi [) a n é Boning, giere 
gånger ftannabe f)ou riftigt odf; ämttabc månba 
out, men jnft font ijoit flttttc göra bet, lom bett 
bär oförKariiga läufiatt åter öfmer (femte oef; 
bref (jeune mibave ftå faumta mäg.

3« närmare Ijoit uallabcö ©nciamSitfoS



boning, befto ftörre bief fjenncê belfäntntng, odj 
bå fjott flutiigen fiel ffugan i figte, måfte fjott 
viftigt fjåfla fjattben för bet ovoiigt Ifaftjiattbe 
fjjärtat.

„S'ng tror, att jag fjar bfifroit tofig, gamla 
mättniffait", — imtmfabc fjott odj förfölte jfratta 
åt fig fjäff, men bet mille ide ratt Itjcfaé. @na= 
rare ffuiie fjott Immat gråta.

©futligcn font fjon få långt, att fjott fmtbe 
urffifja fffiilfc fjåif, bår fjan, font toaniigt, fatt 
uteb fioiett i fjattben utanför fin ffttgitbörr.

§ott ftannabe oci) boibe fig balont ett buff* 
fnår, fpott mille ffyféna ett ögonblicf titt mit* 
fifett, innan fjott gid toibare.

§on ittäntabe ett minut, tmå, ja tio, men 
ingen mufti låt ljöra fig, ©ilie fatt fortfa* 
ranbe, font Ijatt futtit, mcb fiolen i Ijaubett odj 
ftirrabc ut öftocr fjötté Ittgtta Ijta.

©iutligen blcf mäntatt Ijctute för lång, odj 
fjott fteg falta ur bufffuåret odj börjabe manbra 
framåt langé mögen, Star Ijoit lonnnit ungefär 
tio fteg ifrån fjottom, odj Ijatt öntut ide ené rört 
f)å [jufmubet, [joftabe fjott odj ftamfiabc i utarfen 
för att luiida fjattö ttppmärffanttjet — men utan 
refuftat!
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fpoit öörjabc bå tro, att pan fontnat ocp 
fortfatte härför wanbringett utan att fe åt fiban. 
Sften j.uft fom pott font fnebt emot fjottom, fitnbe 
pott itfe låta bit att fafta [tua filicïar på pané 
anfigte, ocp för anbra gångett fafabe pott till» 
bafa för ben Ijon älffat od) åmttt älffabe. gör* 
fta gången I)abe bet toarit för pané träben, men 
tut War bet för nttrpcfet i pané anfigte. ®et 
wifabc nämligen, att tjan war — b ö b.

<5n ftunb ftob Ijon, ntan att lumtaröra fig 
ur ffäcfeit, ocf) ftirrabe på bett bööe mannen. 
Säften bärefter gicf pott rafft upp på trappan, 
tog Ijonont i fina armar od) bar fjonout in i 
ftitgan. @eban giä f)ott tilfbafa till btjn od) 
öerättaöe för ben förfta f)on träffabe, att ©pelarn 
SBiHc tåg böb i ftugau. — „Sften jag ffatl nog 
beftpra om, att pan blir begrafwab, anbra oe= 
pöftoa int fföta om någonting", — tiflabc pott 
mcb ett lätt banning i röften.

SDri) pott gjorbe bet od:få — beftprbe om 
att pan fom ,,i jorben". Säften inte war pon 
ben cuba, fom fålfbe tårar toi b ©pefamSCÖilfeé 
graf. Sftcj, bet fané många, fom gjorbe bet —- 
många bfanb be u n g a . . . ,
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ff JJ i pr, por bit mor!" — rcpabe SlubertSöacfa 
far en bag titt fiu puftrm — ,,@ått nu tig* 
garöotftret på ugnen od) tag bort grptan, för 
tôt pa Sîote-fKaja pår igen——bet förbaffabe ffraöet, 
fom är fcgttfroabt toärre att ett gammal puttb,"

Sîïor ftob ocp fpfötabe meb någonting rnib 
fpifefn od) - Mef pögetigen förargab öftrer, att 
bft ftörb t fitt förcpafroattbc.

,,3afå, ä’ t)ou nu t)är igen!" — fwarabe 
pott, — ,,©ub nåbc, bet få’r jag, för ä’ tut pott 
tid ett fpnbaftraff åt of§, få bå IV ingenting'," 
— od) Moéfanbe röb af förargctfe brog f)ott 
grt)tan frått ugnen, tag ett gammalt, trafigt od) 
nebfmutfabt öotfter frått ömm.iitgett medan fpt= 
fetmurcit od) luåggen faint ftångbe bet upp i 
grptauö ftatte,

,,dht fatt pott gårtta fotmtta, od) frpfa ftatt 
pott mifét ide bepöflua", — fabe pott od) taftabe 
bärttnb ett ffabegtab bttd på ben ftammanbef



elben i fpifetn, font naftem bagen i äitba brann 
bär, oaftabt bet mar mibt i Ijögfontmaren.

DJiaja baré in. 0m fimbe tete gå fjåtf, 
emeban l;oit mar lam naftan öfmer fielet frozen.

§011 mar föröfrigt en af beéfa mamtiffor, 
tjmilta énïorn ttjcfaê fommit till t mårlbeu, för 
gtt blifma fig fjåtf od) aubra till en Äga, 
@om litet liant l;abe l)on reban legat fommmteit 
till taft, tl) tjenneä ogifta utober bog, bå Sftaja 
mar fielt liten, lämttanbe ingenting annat efter 
fig än ett båligt rfyfte od; — 93taja.

@eban Ijon blef ftörre, f;abe l;on mifét 
arbetat od) trälat tiffom anbra, ja, lanffe mera 
ätt be flefia aubra, tt; f)on giilbe ben tiben för 
en af be buttigafte oel) ftarfafte fmiunot [om 
fané, od; mången märbimta, font nu, rob af 
förargelfe emottog fjemte, Ijabc bå gjort att, 
för att få Ijemte i fin tjäuft. — ÜJÎett få font 
ölt)cfau. lOtaja råfabe ut för ett flagaitfall, 
font Ijabe tillföljb, att fjemtcö armar od; ben 
blefmo totalt förlantabe, ja, till od; nteb ta le* 
gåfman förlorabe t;ou till eu bel, SRu mar 
bet uaturligtmié [lut nteb 23tajaé arbete od) 
od) fjälfförforjnhnjSfirattåga.

Äebntänniflorna, åt Ijtoilla I;ou, få långe 
bott mar frift, l;abc offrat fttt arbete od; fina



Era fier, ffutte Ijäbauefter i form af „fattiglfjalp" 
förförfa tjenne, odf — be gjorbe bet odfå.

£må tmmor råg ont året bjöbs, utan 
minfta motfågctfe frått någon af ïommmtaî* 
meblenimarneê fiba, åt ben, font tnittc taga 
SOÎaja t fitt l)uê odf giftoa tienne mat od) nö* 
big mårb, SâJîen — Ifar utan Ifört på malen! — 
ingen roitte I)a be tmå tunnorna od) fötfafttigen 
ide f)åtter üDîajg.

®et mar alltför litet, påftob inan, för en 
fåban foin üDîaja, font ide limbe röra Ifattb etter 
fot etter göra nå gott nt)tta, utan font 
ännu titt ntdfte ffötaö af attbra. tttej, fåbattt 
flräp tuitte utan ide Ifa i Ifufet!

gattigmårben i foditett mar rätt frifoftig 
ben gången; ben bjöb tre tunnor faint löfte 
ont „förlföjnütg" fjmart tioube år. fJJlen bå 
ingen ännu faftnabe på trofén, återftob intet 
annat, ån att låta ÜDîaja börja gå ,,på roten", 
b. m. f. mara ett bpgn på iftoarje ftåtte inout 
bet biftrift, ntan attfåg I)ettite tittiföra.

3)ct år juft på en fåban „rotefärb" mi i 
början träffabe tienne.

ïïftajad „bpgn" bief fnart fullt på Slnberê- 
bada, od) l)on ffutte följattligeu förad titt når-

88.

../*• x;--- •n.. . i



89

mafte granne, gav mänbe fig berfßr titt ugnen 
ber äJiaja fjeta tiben legat od) fteftiS, raeb orbeu:

,,©e få, fJJfaja, ruffa opp big nu! — Söt 
fta’ föra big till gramtarö . , . od) må ©ttb 
mara nog fiarmtjertig od) låta bet mara fifta 
gången bit forces Ijdrifrått!"

Utmaningen åtföljbeä af ett fmibattbe 
late från iïïlajaô fiba. hpoit förföfte refa fig, 
men bet gid icle. gar måfte berför meb titt* 
I)jälp af en annan farl lyfta Ijcttne ueb från 
ugncit.

,,$a’ tyder, getter", — fabe far berefter, 
i bet Ijatt miiitbe fig titt bett attbre farten, — 
„att bit fan fatta „iörunte för färratt lila gobt 
font någon anttatt fjäft. tpan fjar nn gått 
lebig i långa tiber, få bet fnnbe alt göra gobt 
åt y o n ont att få litet ftråda få benett."'

,,<2å tydte jag meb, far od) jag f)ar bär* 
för rebau fatt iöruHte för lårratt od) bunbit 
yonont mib grinbftolpeu fålåttge", fmavabe getter.

SDåreroot faits natnrligtmiê ingenting att 
antnärla från favô fiba, orl) SDîaja utbarê bar* 
för od) pfaferabeö i färratt.

getter Ijabc miföt fatt litet l)ö på fårr* 
bottnen för Sttiaja att ligga på, emebatt pott 
ide fnnbe fitta upprätt, inen „ntjuft“ mar bet
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bärför iugatunba. ©efSntom war färrau fort, 
Uten tKaja omantigt fang tut wirrten.

^Better tog t töntmarne, ftäfbc fig gränffe 
öfwer fitt ,,tafS", fmad'abc åt Braute, odj — 
pej! — fjitr bet bar af i ftpganbe ftäng.

Sftaja ffref geuaft litt od) Gab fetter på 
fitt fwårbegriptiga tuugomdt att föra jaftare.

fetter ffutte nog otffå gjort bet, tt) pan 
war tngatnnba , „omänfftig" od) berför böf for 
SJîajaS botter. üJJfett fe bet war nu få, att 
Brunte få täuge „gått tebiger" od) berför i 
gtäbjen öfwer, att ettgåug ,,få fträcfa titet f)å 
benen", font far uttrgefte fig, gäcfabc atta ißet* 
terS förföf att t)åtta pottorn titt fafta gång.

„görböme big Ijäft!" utbraft tßetter 
od) brog på tömmarne, få att bet riftigt fweb 
i „uåfwarua", men Brunte ffafabe btott på 
tjufwnbet od) fatte af änbå wårre på ben fte* 
niga wägen.

Stitt ftut npppörbe ÏÔîajaS ftagau t)ctt od) 
pallet, od) fetter brog bitraf beu ftutfatfen, 
att SJJaja börjabe befinna fig wät af afnittgen. 
tpait brpbbe fig Perfore icfe enS niera ont att 
för föf a få ben oftpriga päften att fafta på 
farten, utan tät bet gå fom bet Witte, änba 
tits be moro wib måtet.



fetter förbe upp på grannarê man* 
gårbcit od) tnt ©runte ännu båt* utföra 
några „piruetter" titt gramtarê fttdornaS ftora 
ögcmfägitaö — banb bärefter faft pottorn wib 
trappftotpen, jåmfabe om felboneu, font tournait 
något i oorbning, torîabe meb ro.cffförtet fmut* 
fen ur anfigtet, font Sruuteê pftoar bitïaftat 
uttber färben, od) gid; få flutligen fram titt 
ÜOÎaja i får ran od) ropabe:

,,@e få, Sftaja, nu ä’ toi tid änban! — jför* 
fö! Irafta upp big nu!"

3ntet fraar fotj.be.
„ffBrböme mig, tror jag int färingen pr 

bfifroit böf ännu titt! — SJÎaja, SOÎaja!"
SÎnnu intet tjub oef) ingen rörelfe från 

3)iajaö fiba.
bpetter tog od) Iraffabe bort pet, font un* 

ber bitfärben attbeteê öfroerptjt 9JîajaS anfigte, 
mumtabe bdrunber någonting om, „att fan måtte 
ta ben entoifa färingen, font inte brpbc fig om 
att fmara Rätter, bå pu bief titttalab."

fOîen pfötftigt fafabc pu titt od) tog ofri* 
nrittigt ett långt ffutt tittbafa..

SJiajaö anfigte företebbe nämligen ett gräéfig 
anbfitf, bå bet fom i bagen. SDct ftripiga, grå*
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aftiga prêt tear pptofwàbt od) btobigt, ögonen 
ftirrabc miböptta nr fina pfor, bragen fttttg 
mmtneti more pmfft förmribna, od) bet pfa 
tuifabe föröfrigt, att höben fatt fin fada ftiimpel 
bärp,

,,®nb nåbe mig, tror ja’ int färingen pr 
fotat af," —, mumfabe bßetter, btcf i anfigtet 
fom ett fårft, — Sfft pn8 mob förfnmiut to* 
tatt, od) pn mågabc icfe mera närma fig far* 
ran, utan bfef ftåenbe p fantuta ftäde, bit för* 
ffräcfetfen fört pnont , . .

Un ber tiben . pbe „grannard mor", fom 
anabe, att någonting mar i ofag, bå getter 
bröjbc få fånge ute, infunnit fig p gårben.

,,3tå gobbag, ißettcr!" — ropabe pn fint* 
ligen, bå getter ide gjorbe min af att piffa 
förft. — tror miufautt att bit pmtar 
3iote*3)ïaja fjit åt of§ i bråbafte pbergniugen 
. . . . ■‘pment mån tro ffa’ pr fföta |enne! — 
$a’ pnrter tut, odj -gin f) i nit er tut . . , od) be 
aubra pn .... SDten forö, pmb fefar bit, fpt* 
ter, bå bu gapr p bet fättet od) år få bfef 
i anfigtet?"

fßettcr mumfabe någonting od) mifabe meb 
pnbett framför fig, bär iDiaja fåg.
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©rmtnarS mor gid: od) tittabc t färran, men 
bå f)ort loarfcMcf Majaê fjemfJa, lifÉfa anfigte, 
ïjopipabe [)on, ftfforn getter, titt odj utrofeabe:

,,£>erre mitt ffapnre, Ijon ä’ ju böb . . . . 
odj få Mobtg ten!" — od) fjoit fäfte bärluib, 
fina frdganbe, fortoånabe bftefar feå getter.

fßetter forftob Micfarna, od) l)an btcf ännu 
b f ef are, tl) IjauS famtoete fabe pottorn, att Ijan 
mar ffutben titt Majad böb, .'pan börjabe bår* 
för ftammaube od) mtber > otaliga ffrafmiugar 
beif örat tata om ©rmtteö ,,oregerfigf)eter", 
famt att bet tätt nog fitnuat Ijäuöa, att Maja 
ftött fitt Ijnfloitb i färran urtber färben, Men 
att fjou b ö 11 b e r a f, nej, fe bet fitttbe getter 
floära feå loi b fin f jälö fafigljet, att få i c f c loar 
fattet. ©eféutom ttycfte Ijatt, tl) mobet börjabe 
åter infinna fig, att bet ju loar bäft för Maja 
fjäff od) aitbra meb, att tion fått loanbra t)äbau. 
Od) bå gramtaré mor ttjefte få meb, få äter [fob 
ingenting annat, än att förföfa få Majad boba 
frofifi forf£l)ttab från färran t något fiber få* 
fånge.

©rannard mor beffårmabc fig loibfcrtigcu 
fCera gånger äflocv, att Maja juft ffutte fpmnta 
font bob titt b c m, od) att bc berför ffutte loara 
uöDfafabc att bcftVjra ont begrafnittgeit. ^a,
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tion tånfte rebait be fetter föra SDÏaja tittbaïa, 
härifrån Ifatt tjerotat tienne. 'Diett bå t)ou ito= 
gare öfmertånlte falett, få ffutte bet för bet 
förfta l)a lrarit att ftöra grannfämjan, od) 
för bet attbra fttttbe Ijott tja åtffiftiga förbetar 
af Dlajab böb.

gattigtrårben limbe uaturtigttrié idle trara få 
fttapp tjtrab Dîajaê „begrafuiugc'tjjäir" beträffabe, 
od) bet futtbe bärför attt tjänba, att bet Otef 
litet öftrer — od) Ijtretn ffttfie bå trara tuera 
berättigab tilt bet öfirerbtefna ån tion, grannars 
ntor, font befttjrt out, att Dfaja fått ett „frift* 
tig" begrafttiug. $u tangre tjon tänftc faå fa* 
len, befto båttre tebbe ben fig för tienne, od) 
t)ou btef ftuttigen få förtjuft, att t)on bföb 
bßetter lomma itt od) „brida en tår trarmt" 
itteb tienne — „för bet futtbe nog bctjöfinaß for 
bpetter ftadare, font utftått få mtjdct bett t)är 
bagen!" od) trotigtiriö tt)dte getter få uteb, 
ef)uru f)att ingenting fabe, efterfom Ifatt fötfbe 
mor i ftugan.

Diett ntc i tibret tåg Dlaja faå ett gammat 
t)t)firetbänf, bär mor od) fßetter tagt tienne, 
fpon t)abe un gjort bett fifta „rotefåvben" od) 
bet titt ett ftätte bär t)on fiel ftanita — t etrig* 
t)Ct. Stnfigtet trar ärtnu fmutfigt od) btobigt,



men en fotfMïe, font genom eu fntctl lnägg* 
ffmttga fött bcirpå, förfänabe bet ett fribfullt 
utfeenbe.
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