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Wïet roar mången jom tpfte att SlnberS tëarlsfons ftuga roar 
ben treftigafte t îjeta tratten. SDen låg f)ögt uppe på en 

bade meb björfffogen bafom od) ftora tanbéroägen ratt nebaitför, 
garftufammaren babe ett fünfter åt ffogen, men flugan font 
roar Ijus odj rpmlig troå utåt mögen, ©ebait faberns böb, bå 
SCnberS npfs fgtt fitt tjugonbe år, £;abe Ijan roarit torpare un= 
ber 9iorbanroiEs Ijemman, t;an roar en Ijeberlig od) raff goêfe 
famt buglig arbetare, ©in mor Ijabe Ijau £)oé fig, men gum= 
man, fom länge roarit raff, Ijabe nu fjufnat in od) legat ftere 
roecfor till fang«, .fjroarfen gob roårb eller mebicin Ijjälpte Ijeime 
od) ffutligen bab Ijon SInbers !alla förfamlingens proft, emeban 
Ijon fänbe att böben nalfabeS.

Sprofien ©f Ijabe re^an * î,ier ält Iret^0 år roarit fjöla= 
Ijerbe i X focfen odj för fin IjjaIpfamljet odj fina goba råb båbe 
i anbtigt odj IetamIigt Ijönfeenbe, älffab af alla. Ijjan följbe 
äfroen nu meb ftor berebroilligljet SlnberS till ben fjufa mobern, 
fom af IjanS tröftanbe orb fänbe fig mpcfet ftprft. SDå pro= 
fteu gått fatte Ijon fig upp i bäbben tog fonenS Ijanb f^e: 
,,SDu Ijar alltib roarit en gob fon för mig StnberS odj gärna 
gjort bet fom rätt roarit, |åH big ocffå Ijärefter tid ©ubs orb 
odj glöm albrig att „Herren är roår rättfärbigljet" ipå ben 
tron Ijar jag Iefroat mitt långa Iif odj bärpå bör jag, amen."

SDeSfa rooro !jeunes fifta orb innan Ijon ftiHa inflitmrabe 
i böbené långa fömtt.

ailoberns bortgång roar för SluberS ett froårt flag, nu 
ftob Ijan aKbeleS enfam i roärlben, men Ijan Ijabe icfe blifroit 
lärb att fitta odj förja meb Ijänberna i fors, bärför börjabe Ijan 
arbeta flitigare än förr. ©n gammal gumma från granntorpet 
fåg om freaturen, eljes roar Ijan enfam i ftugau odj mången 
froäll, när Ijan fom Ijem från bagSroärfet i gårben odj intet IjuS 
Ipfte i fönftret, tänfte Iiau alltib på mobern od) fudabe tungt.
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©meHertib gic! üben fin jämna gång, bet roar på roår- 
rointern mobern bog od) nu roat fommaren fornmen. Slnbers Ejabe 
fullt upp meb arbete på gårben od) bief bar någon Iebig bag 
öfroer, behöfbe aUtib en od) annan IjanS bjälp. fëâlft gic! SIn= 
öerö änbå till ScorbanroiI eljuru Imsbonben roifst Iiiitt fig båbe 
brpg od) pg. SBarbinnait åter roar en raff goblpnt Erotnita od) 
ben enba bottern SJlara traftens roacfrafte flicfa. fëenneê Ijufa 
pr gtånfte fom gulb i folffenet od) rob od) I)roit roar pit fom 

,en äppelbtomma. SlnberS tpfte att pn juft Iifnabe en liten 
roacfer eforre, meb fina froicfa rörelfer och be flara ögonen odj 
i)ur bet nu roar få 1)511 I)an Ijemte få hjärtligen får. SDcången 
,gäng när I)au roanbrabe Ijemåt meb matpåfen öfroer areln, 
taufte han på Ijuru roligt bet ffutte roarit om StIara ftått på 
trappan od) roåntat bärhemma; men bå han roar i gårben fåg 
■han fnapt på henne, t)au roar få märfroärbigt blt)g af fig.

Safen Pfae oeffå fina fibor, tp Sîorbanroiîê fmêbonben 
roar fåfom fagbt en ftpf farl, od) rif befsutom; bet roar juft 
inte troligt att I)an ffutte gifta bort fitt ertba barn meb en faU 
tig torpare. StIara fjälf tpfteS oeffå I)a fi‘m taniar för % 
Set fanô en annan ung fart, fom fliefan få hjärtans gärna 
fpråfabe meb, bå han roar I)emma. SöacfnS Sanne, få fallabeS 
I)an i bagligt tal, roar fjöman od) refte titt fjös om fomrarna, 

,men unber rointern bobbe l)an på SIorbanroif IjoS fin morbror, 
tp Stlara odj hait rooro Iufiner od) befanta feban barnbomett.

garnie roar oeffå en farl, fom man inte fåg förbi, när 
Jfian om fönfcagarne ftob på Eprfbacfeit i fina froarta fläber od) 
filfeSbuf om halfen, tpfte flieforna att juft ingen annan gosfe 
Junbe mäta fig meb Ijonom. 3anne habe äfroeit en talanbe 
tunga, fom man fäger od) fotfet berättabe att han funbe Unba 
ben rife morbrobern fom roar få högmoöig mot alla männiffor 
Ering fingret fom en tråbänba. SBarbinnan enfant habe intet 
tpcfe för honom od) SlnberS mente, att bet fané för mpefet froart 
i Jannes ögon, han fatte albrig någon Ut till l)oitom, få gamla 
befanta be än rooro.

Senna fommar lifforn många förut roar Sanne ut på 
fjörefa och Slnbers fom manligt bagligeit på gårben. Set roar
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ttäfkn mer än f)an IOunbe ftå ut meb, att gå bär ut od) in od) 
albrig »äga fäga ett orb titt Stara om att t)on roar Ijanå,t)järs 
ta§ !ärafte.

Cm Iiöften på fförbetallon !om Ijan fig änbtligen för att 
berömma IjenneS flinfa Ijanbatag od) om froätlen tog Ijou upp 
Iiouom i öanfen. Cen bagen roar ben gtabafte ban funbe min= 
na§. Silbrig mer font Ijan titt gårben utan att göra fig något 
ärenbe in i ftugan od) engång fjämtabe Ijan en liten I) är f ro et 
fom [jan roat fig meb att ftöjba åt Stata. SBärbinnan fabe bå; 
„Siad ff all Ijan Iia Sartêfon, bet är inte alla fom äro få fnätta 
meb träarbeten font I)an, bet får jag Iof att fäga."

Stara bara ffrattabe, tjon förftob nog Ijroab betpbelfe gåf= 
roan Ejabc od) SInberS börjabe i fitt bjärta tjpfa ett froagt t)opp 
om bet fom Ijan få gärna roitte tro uppå.

£ often fom tibigt betta år od) innan man funbe roänta 
roar S3acfaS Sfanne bemma igen. Slara btef få gtab fom atb= 
rig förr od) fjöng bagarna i änba, bå förftob SInberS meb eit§, 
burn bet roar fatt meb tienne od) Ijoppet fom uitber fommaren 
bijgt fitt bo inom tionom, ftög bort Iiffom froatorna när föl= 
ben fommer.

3auue roar ännu finare än förr od) mpefet ftottare på fig, 
man funbe riftigt fe, att Ijan tijfte fig roara något förmer än 
anbra.

SJUbtemettan SlnberS torp od) gårben tåg en liten ftuga 
brebroib roägen; bär bobbe på gamla bagat en gubbe, fom for= 
bom roarit ägare af Storbanroif. SJipdet ufel od) fattig fåg I)an 
ut, faftäu folfet roitte påftå att Ijan roar rifare än Ijan fpnteS, 
flaga gjorbe I)an i alla fatt få, att en od) Ijroar inåfte råda Ijo= 
nom en Ijjätpfam Ijanb. Sin enbe fon I)abe I)an för ftere år 
febait näftan brifrait ur Ijufet för att förtjäna fitt uppeljätle 
titt fjöé.

ifJå länge babe nu intet tjörtå från Ijonorn, bå SIuberS 
fent om fjöften ertiött ett bref af fötjanbe imteljått:

Sära StnberS ! Cu blir roifét bra förunbrab att få bref 
från mig, men bet roar få, att jag i fontraS råfabe SBaefaö Sanne 
meban roi Iaftabe i £onbon od) Ijan fabe att gubben bärljemma
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näftan ligger foti till taft. SBifSt är bet få, att bait inte roarit 
någon bra far, men bet tog mig ånbå för nära, att Ijan ffatt 
Iiba nöb,bärför fficfar jag nu besfa innetigganbe penningar od) beber 
big, font är en förftånbig fart, fe till att gubben får något Oug= 
Iigt för bem. $ag Ejabe roisfertigen några ftantar på mig, när 
jag råtabe garnie, men f)an är juft ingenting att lita på, ffatt 
jag fäga. Kamraterna tjanâ mena, att bnn fpetar odj fuper 
meb, juft en ftrunt goSfe. Jßätfa alla betanta ifrån en barn= 
bomSroän fom tednar fig

Katte Staff.
JDet roar en fönbag bå UtnberS ertjött betta bref i fijrfan. 

i)3å eftennibbagen gicE Ijan genaft titt gamle !Raff oct) gaf tjo= 
nom penningarna, öftoer Ijroitfa gubben blef mpdet ttöjb. fëan 
tofroabe ocffå, att StnberS medan bärpå ffutle få föpa upp åt t)o= 
nom en tunna råg famt anbra matroaror, fom roar ett beroiä- 
på ftort förtroenbe. ®etta fabe äfroen roärbinnan på Siorban= 
roiï, när StnberS fenare gic! till gårbeit o$ fatt odj fpråfabe- 
en ftunb.

ßusbonbeit rötte en ftor fjöffumSpipa meb fitfroerbeftag 
oi$ fåg mätta ftpf ut, Klara fatt odj läfte roib fpifeln. SDå 
StnberS fteg upp för att gå Ijem igen, tom ftjrfmärben från när= 
mafte bpn på beföt o$ btef inbjuben i ftugtammaren, Ktara 
gid äfroen ur ftugan få att roärbinnan odj StnberS nu rooro 
altena bärinne. 5Den förra fåg in i elben odj rörbe om globen 
meb en pärta, febatt roänbe tjon fig om odj fabe tort: fèâr ffatt 
bli bröllop till jul."

,,SrBtIop !" frågabe StnberS £)äpen.
„3at)a juft bröllop, far gifter bort Klara meb Sfactas 

Sanne, men inte är bet meb mitt tpcte, för jag far atbrig tjaft 
gobt öga till ben fatten, få grann tjau octjå äx."

Slnbers roifte icfe tiroab Ijan froarabe odj |uru tian tom 
bärifrån, bet roar fom om någon flagit fjonom fjårbt mot an= 
figtet. Så börjabe tjau gå framåt mögen odj fom Ijan gicf 
mötte bon Sanne, fom fjunganbe torn Ijonom titt mötes. StnberS 
tunbe inte ens fäga gobafton, få ftela rooro IjanS läppar. &em 
förmåbbe bon icfe gå genaft odj bärför tog Ijct'1 af inåt ftogen.
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,guru länge Iian wanbrabe bär fram od) tUIbala funbe Ijan ic!e 
beräfna, men när fian åter Iom ut på lanbswägen ff'ert månen 
Hart od) bä fåg Ijan att Ijan åter roar på famma plats bär 
^an mbit SBacfas ^anne, ett ftenfaft från 3iaf£enS ftuga. £an 
länbe på fig att bet roar fent Ubet på natten oetj beflöt fig änbt* 
Ugen för att gå ralt titt Ijemmet.

SBib «Raffens ftnga ftobo troå gamla rönnar, jnft bå än= 
bera ffuHe gå förbi bem, föll ffuggan af en fart öfroer Ianbs= 
wägen od) i betfamma fåg lian för anbra gången Sanne, fomma 
emot fig i månffenet.

ropabe Ijan od) flog titt ett ftatffratt, „Innarifrån
ïotnmer bu?"'

Sag froarabe änberS od) tog fig för pannan „jag liar roa= 
rit på gårben."

„®et roar inte få npfs bet'' ffrattabe Sonne „min floefa 
är fnart tolf, gä Ijem od) lägg big, bu l)ar fått mera ftarft t 
big än bu är wan wib."

SlnberS finne börjabe fofa öfroer af rorebe, roib beit anb= 
re§ I)ån, men Ijan IpcfabeS betroinga fig od) fortfatte utan 
wibare fin wanbring. 91är Ijan fom tient, t)abe börrtäfet 
— fåfom någongång l)änbe —, gått litet i olag; t)an wifle brpta 
upp bet meb fin fnif, men fnifwen war borta. Sen Ijabe nog 
fallit i ffogen tänfte änberS meb grämelfe, tp fnifwen war np 
od) roaefer. Slutligen fief Ijan änbå upp borren od) faftabe fig 
genaft futtfläbD på fängen, bär Ijan flutUgen fomnabe trött af 
forg oel) ängslan.

Så Ijan roafnabe om månbags morgonen, Ijabe fnö fallit, 
få att bet nu war ett litet fläbföre od) SlnberS, fom wifte att 
Ijusboitben wille tjafwa web Ijemförb från ffogen, ffpnbabe att 
åter begifwa fig till gårben. 9iär Ijau gicf förbi IRaffenS ftnga, 
fpntes ingen elb i fpifeln, änberS fåg bet od) tänfte att gubben 
benna morgon förfofwit fig.

ipå Siorbanwif rooro ada reban i rörelfe, tp ljusbonöen 
ffutte tid ftabeu meb S««ne. SBärbinnan fofabe potatis tid 
frufoften, i bobbörren ftob Älara od) fåg efter fmörbpttorna, fom
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fabern ffitHe fjafroa titt ftaben od) Sanne Ipfte tienne meb en 
Ipfta, tp morgonen mar mörf.

StnberS, font fpfslabe meb fin roebjïabe i ffjulet tätt in* 
roib, ïunbe tpbtigt ljöra Ijroart orb be tatabe.

,,Sttor är inte på mår fib a" fabe Saniie- //^ci" fmarabe 
Älara „men far är bet i ftättet odj om ocEfå båbe mor odj far 
netat fitt ja, ffutte jag tagit big i atta fatt. ©årbsbrunn ffutte 
inte roarit bjup nog för mig, om jag inte Ijabe fått big, för 
jag t)ar fjållit big tär änba feban barnbomen."

„©tår bet få titt" täntte SlnberS odj nu reifte tian att 
bet albrig lönat fig för Ijonom att IjoppaS en enbafte bag.

Sht ffpnbabe båbe KfIara odj Sanne ttort odj StnberS be= 
gaf fig åt ffogen. Sttånga gånger förbe tian benna bag, mettan 
gårben odj recbtraftoen på ben öppna platfen mettan granarna, 
men på eftermibbagen tät tian fjäften ftå en ftunb odj fatte fig 
ncb att tjroita på en Mfatten ftubbe: Set roar få tpft od) ftitta 
runbt omfring, man tjörbe intet annat Ijub än fuöftingornas 
fatta praéfet, när be fotto på trägrenarna od) bar fatt StnberS 
meb fmfroubet Iutabt mot Ijögra fjanbeu od) täntte. Set fåg 
nåftan ut fom om bagéarbetet tröttat tiouom, men ben fom i 
benna ftunb funnat läfa i IjanS tjjärta, ffutte Ijafrea fett, att bet 
roar bär bet onba Iiabe fin grunb. Igan ftröt fig flere gånger 
meb flata Ijanben öfroer anfigtet fåforn £jan ofta brutabe, fucfabe 
tungt odi fteg flutligen upp igen, för att meb bubbel flit åter= 
taga fitt arbete.

Sfär Ijan fört Ijem bet fifta roeblaSfet odj fatte in Ijäften i 
ftattet, fåg Ijan att Ijusbonbens roaefra ftob rebau tuggabe Iiafre i 
fin fpilta od) fom bjurets lierre albrig rear gob att möta, bå 
Iian fom Iiem från en ftabSrefa, begaf Iian fig — utan att gå 
in i ftugan — genaft Iicm. Kfnapt I)abe Ijan funnit ett litet 
ftijcfe framåt förrän troänne perfoner fommo fpringanbe efter 
Ijonom meb ropet: „©tanna, ftanna StnberS Kfarlsfon."

SInberS wänbe fig förunbrab om odj fåg att bet roar läns= 
mannen åtföljb af ben gamle brofogbeit S3erg, fom närmabe fig 
meb raffa fteg. Sen förftnämbe tog, få fort be fjunno faft 
Ijonom, StnberS fiårbt i armen odj fabe: „©å inte ett fteg längre
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,Vtarlsfon, jag är en fronans man od) Ijar Iommit för att taga- 
faft er/'

„.!gioab f)ar jag bå gjort?" frågabe 2lnbers fjelt Iugny Ijan 
ioifte ju intet onbt meb fig. sBrofogben fioarabe: SCibigt i bag. 
på morgonen Iom gamle Sunbelinffan in i DîaffenS ftuga od; 
bar låg gubben meb ett IntfImgg genom tjjärtat. go Het fager 
att bu mar fpnlig bär i tralten feni i går ftoätt, bärför måfte 
bu nu följa meb of S od) roittna I;toab bu met om benna fal.

Stnbers blef ganffa biel odj toänbe genaft om meb bem- 
till IRorbamoiI. Dtar be Iommo bit mar bär ftor oro odi för= 
ffräcfelfe, toärbinnan grät, IjuSbonben froor, garnie cnfam fatt 
Iugn på bänlert od) rölte fin pipa.

,,SDin bof, bin gemene mörbare" fire! Intsbonben emot f)o- 
nom, IiauS I)itStru fåg ffarpt på mannen od) länsmannen fabe: 
,,StiEa [titta, tils rot få fiöra I)toab SarIsfon Ijar att fäga."

„gag förftår inte alls Ipoab fom menas" fabe StnberS od) 
fåg fig omlring meo ftabiga bliclar, ,,IanfIe I)err befattningsman 
mill mara få gob odj tala om Intnt allting för£)åHer fig?"

„©et ffatt jag göra" ftoarabe benne od) IjanS berättelfe 
inneI)öE ungefär följanbe: SIocIan nio på månbagSmorgonen 
I)abe en gumma, länb af aEa unber benämningen „florp 6bta" 
etter Sunbetinffan toib inträbet i dtaffenS ftuga, funnit gubben 
Iigganbe öftoer en ftot meb I)ufioubet mot fängfanten. 3Bib 
nogare påfeenbe märfte fjon blobftäctar på gotfioet od) fann att 
gubben I)abe ett Iniffiugg i bröftet famt ioar aUbeteå liftöS. Igon 
I)abe bå genaft ffpnbat titt gåroett od) omtalat ben Iiemffa Ijän-- 
helfen, men fom ImSbouben mar borta begaf fig ben råöiga toär= 
binnan titt tänSmanSgårben för att anmäla I)toab fom ffett.

Öageus tjänare antäube naturligtmis få fort fig göra lät 
till ftättet od) funno att fåfom gumman berättat, ©autle Staff 
l)abe troligen fielt oioäntabt bliftoit öfroerfatten utan att funna 
toärja fig, fiauS gamla ffåp famt ett ffritt moro uppbrutna od) 
ftäber od) anbra faler ftröbba runbtomfring. Staturtigtiois ffutte 
man genaft föla upptäcfa Ipoarje fpår efter ben etter be, fom begått 
morbet od) fålebeS togs ben blobiga Iutf man Iiittabe nära 
borren i förtoar. älnbra fpår Iunbe man ej få ftrap påfinna.



32 Skuld och Försoning.

^dr Ejusbonben od) Sanne EiemEommo från ftaben, rooro 
länsmannen od) btofogben ännu Eroar på WorbanroiI od) ben 
Iemffa Ijdnbetfen meb Waffen omtalabes genaff för bent, ©å 
fort be fingo fe Inifroen ropabe EjuSbonben: „Set dr jn WnfcerS 
bdtteEnif, fom |an Eöpte i EjöffaS på marlnaben". Saune inftämbe 
dfroen att fa roar. Wu frägabe tänSmanneu om ben unge tor= 
paren roarit fpntig ben föregåenbe bagen. SBdrbinnan froarabe 
bä, att WnberS mat roarit bär en ffunb på eftermibbagen, men 
gått tibigt |em. Saiiuc Uicuai3c att E>au, falu feut Trau 
en bans i närmafte btm, mött WnberS nära Waffs ftuga HocEan 
totf på natten od) att tian på fråga Ejroarifrån tjan Iom froarat 
EroftjnnerEigt od) fett unbertig ut.

Set börjabe fe mifstänftigt ut, trffte en od) Ejroar. SIntti= 
gen fabe Ejusbonben fom tagit fig ett gobt rus på tjemroägen 
från ftaben: ,,Sa WnberS roiffe Ejroab Ejan gforbe E>an. S 9«ï 
fatt tian t)ar od) tatabe om penningarna, fom fonen fficlat titt 
gubben; lian tänlte roat att |an Eunbe bet)öfroa bem för att 
mäta upp ffugait fin."

,,Sar far t)ur Ian bu tata få" ropabe roärbinnan od) btef 
Ejroit fom fnö i anfigtet.

„Safå .EartSfon Idnbe titt att gubben fått penningar? frå* 
gäbe tänsmannen od) Saune falabe, roibare frågabe t)an Eiroar 
WnberS för tiUfdttet uppe|ött fig od) bå |an fiel |öra bet, lofroabe 
|an rodnta tits bagSroärfet roar ftutabt för att genaft få tata 
roib t)onom. sDtau pratabe t)it od) bit unber roäntan på fftjm= 
ningen od) innan Wnbers lom, trobbe be affa utom roärbinnan, 
att bet roar tjan, fom tagit Iifmet af Waffen för att Eomma åt 
penningarna. Waturtigtrois tänlte Ejroar od) en dfroeu att Wnberi= 
nog |abe reba på — faffdn |an ide omtatabe bet — att gubben 
ägbe mer än Ejan mille tåta ftjnaS, tp ben unge torparen roar 
näftan ben euba, fom uågongång ftapp in i WaffenS ftuga.

Ungefär fåtunba berättabe länsmannen oc£> bå t)an flutat 
tala, brog |an fram Enifroen od) frågabe om WnberS roifte l)roems 
ben roar. Sångfamt oc£) noga fpnabe ben unge mannen bet 
Iemffa morbroapnet od) ftröE meb fingret öfroer be mörla flädarne, 
fom fabes roara ftetnab blob, feban fabetjan: ,,Enifroen är min,
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men l;uru fåbona ffädfar ïommit bit od) Ijroem fom fört ben bit, 
bor beu IjittabeS, bet fan jag inte fäga. !yag märfer nog, att 
ni aKa tro onbt om mig, men ©ub met att jag ät offplbig till 
ben olpda foin ff'ett.

,,©n Sanne roar ju ocffå ute i natt, jag tçfte roi möttes 
troå gånger, fåg bu ingen tnänniffa i närheten?"

SlDaé ögon roänbe fig nu titt Sanne, fom ftob i ffuggan 
nära fpifelmuren.- „Sag fåg ju big", fabe l;an ocÇ ffrattabe l;eft, 
.„men inte möttes roi mer än en gång."

„Sag fom från gårben" fabe Slnbers. "CcE> jag frän ban= 
fen fioö Sörebbergé, bu gi<f od) ragglabe fom en bruden od; fåg 
få unberlig ut."

„ßan roärbinnan fäga när Sarlsfon lämnabe gårben?" frå= 
=gabe befallningömannen.

©en ftadars froinnan barrabe i l;eta froppen od; fåg på 
Slnbers.

„Säg ut fära mor", råbbe benne, „om ni bara roet Ijroab 
tib bet roar."

„So jag råfabe juft ftöra att flodau flog fju."
„^mar uppel;ölf fig Sarlsfon medan fju od; tolf?"
„3 ffogeu £)err befaUningSman."
„©et roar Befpnnerligt bet, ^roarför gid inte Sarlsfon Ijem 

od; labe fig fom en lipgglig männiffa brufar?"
Sanne froarabe ffrattanbe att Slnbers roarit bruden få att 

bau reifst gid utan att roeta liroart bet bar.
Slnbers ftob mibt på golfroet i Elara elbffenet od) alla, font 

rooro inne, funbe fe Ijuru Ijan meb ens liroitnabe änba till läpparna.
.^nu fåg ffarpt på SaiI"£ od; ftröf fig feban öftoer an= 

figtet fom lian brufabe. SättSmannen frågabe nu: ,,^ar Sarls= 
fon ingenting att fäga till fitt förfroar? golf f;ar fett erftnjfa 
omfring Siaffens ftuga nattetib od; er Enif l;ar liittats btobig 
brebroib ben höbe; bereifen äro fålebes emot er."

„Sag är ide en ntörbare", froarabe Slnbers meb faft ftäm= 
ma, „ont ni roilja lägga mig i bojor, få må bet ffe, men alb= 
rig ffall jag erfänna mig ffplbig till benna blobffulb."

3
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Utan minfta motfträfroigbet lät SlnberS fängsla fig, tjan 
ft ob bär näftan fom i cit bröm utan att röra ett finger od) en tjalf= 
timme bärefter mar fjan pä roäg till fåugförarenS gärb.

* *
•k

3 ben mörfa ftugan I;oS fångföraren bär alla reban lågo 
förfänfta i bjup förnn, fatt SInberS enfam uppe på bänfen, faftän 
man roisfertigen fiabe gett tjonom några btjnor att tigga på.

SJlörft roar bet fom fagbt runhtomfring tjonom, men ännu 
möxfare roar bet i IjanS fjäl, bär t)an nu fatt offplbigt anftagab 
för ett förffrätfligt brott, féanS bröft arbetabe od; I;an roille 
näftan froäfroaS unber ben tunga börban af forg oct) ffam, fom 
nu tjroitabe öfroer tjonom. 9)ïeft froeb bocf tjanS tjjärta, när tjan 
tänfte på att ocffå Mara mifStänfte tjonom od) att f)on meb 
fruttan bragit fig unban, bå tjan fifta gången gicf öfroer ben 
roälbefanta tröffeln i tjenneä förätbrarS gårb. fèeta ben långa 
fjöftnatten fatt SInbers bär utan att funna fofroa od; i IjanS be= 
trpfta fjät, bit Herren allena funbe bticfa in, fämpabes en ftrib 
ffarpare än ute i frig.

Stär morgoneu fom fomnabe I;an ftuttigen in en fort ftunb 
od) öfroer tjanS blefa anfigte utbrebbe fig ett ffcn af frib, ben 
frib fom allena gifroes ofroanefter åt bent fom Ijärttere Iiba 
meb orätt.

* *
*

Siben förflöt od) rättegången meb Stnbers gicf fin gitta 
gång. Jgan nefabe fortfaranbe titt brottet, men alla beroisrooro 
emot tjonom, ban funbe icfe frifännas. Så bomeit föß gätbe 
ben — IO åts tuftfjus.

Sleban famrna bag ffutle tjan föras bort bircfte från tings= 
gårbeit, bärför fänbe fjan ett enträget bub titt garnie od; bab 
att få tala meb tjonom. Sen öfroermobiga fjömannen froarabe 
bocf meb trots, att ban ingenting Ijabe att fåga åt en fåbait 
fom StnberS. Sjupt bebröfroab tjörbe ben ftacfarS fången betta 
froar od) för förfta gången fåg man tårar i IjanS ögon. Sht 
fom emettertib gamtc proften ©f — fom ftere gånger Ijätfat på 
Stnbers unber ben froåra tibcn — för att fäga tjonom farroät
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od) gifroa ett fi fia fôrmaningëorb meb på ben bebröfliga färben 
åt fitt forntUIabe ffriftebarn.

,,Äära Slnberg", fabe Ran, „bagligen Rar jag framburit 
btg i mina böner till mår Saber i Rimmelen od; min tro ar ben, 
att bit reban bjupt ångrat bin fpnb."

//O0S Ror begråtit alla mina ffulber", fmarabe Stnberg 
fitßa, „men betta rpëtiga brott Rar jag få font @ub Rjälpe 
mig albrig begått"

5Proften fog attmarligt på pottorn: „§roem bar bå tagit 
gamle Siaffg Iif?" frågabe fjan.

Slnberg teg länge, feban fabe I;an: „@ub met bet Rerr 
proft ocR om Ran miß att fanningen engång fommer i bagen, bå 
ffola aBa männiffor fe att jag talat fattning."

Riroften tog manligt Rang Ranb. „Sag fan ej efter betta 
tal annat tro, än att btt är offplbig fära Slitberë", fmarabe Ran, 
„od; ifrån benna bag ffaB jag ej aftåta att bebja @ttb upptäcfa 
ben ffplbige otR frifäga big; må Herren tiß befg ftprfa od; ftöbja 
big i bin tunga pröfning."

SJieb begfa orb labe proften en bibel i Slnberg Ranb ocR 
afläggnabe fig meb tårar i ögonen.

ßort bärefter fatteg fången i fläben fom ffulle föra Ro= 
nom för många, långa år bort från ben fära Remfocfnen od; 
Rang Itfla trefliga torp; ej mar bet unberligt om Rang Rjärta 
näftan roiflc brifta af forg. Ute på tingggårben roar nujcfet 
folf efter roanligReten famlabt, iblanb bem fpnteg äfroen aßa 
Siorbanroifëboar, font roarit infaßabe att mittna. ©å Slttberg 
meb fångföraren for förbi bem, fteg märbinnan Raftigt fram ocR 
gaf Ronom Rauben tiß afffeb, Ron fnpftabe Rögt od; grät Äta= 
ra ft ob brebroib Sanne, fom ifrigt pratabe meb Renne; juft bå 
Slnberg fom mibt framför begfa troå, roänbe Ran fig om od; fabe: 
„Såt fe Sonne att btt blir en bra man för Renne, inte är bit 
roärb en fåban Ruëtru, bet met bu nog fjälf, men bet roar mät 
fa utfebt. Såt Renne bara inte gråta för bin ffttfl."

Sonne fåg åt fiban ocR fmarabe icfe ett orb. „Sarroät 
Älara, ®ub roälfigne big!" Slnberg Rabe gärna metat räda fram 
Ranben, men Ran tänfte, att Ron fanffe åter ffuße mara räbb
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för Ijonom od) bärför fåg I)an bara på Iienne meb ögon, fom 
ßlara fänbe, att Ijon albrig ffulle glömma od) feban fnärtabe 
fångföraren titt £)äften, få att ben i rafft traf förbe bem ur ben 
förfamtabe mängbenS åfpn.

* *
*

9tär julen Iom ftrabeé på SNorbammf klaras bröllop, ett 
ftåtligt IataS, fom roarabe i fpra bagar ; feban Ppttabe förötbrarna 
tn t en npbpggnab, font be uppfört åt fig od) be unga fatte bo 
t ben gamla gårbeit.

gör männiffoögon fåg bet nu ut fom om be nöbroänbigt 
måfte bliftoa tpdtiga, tp alt Ijroab jorben Ian erbjuba ägbe be i 
rilafte mått; en prältig gårö, fulla roiftljuS od) roälftånb båbe 
inne od) ute. ®et fans mången, font afunbabeS bem, men Ätara, 
fom Ijabe ett gobt Ipärta, fölte på många fätt bela meb af fitt 
goba åt bem, font Iiabe mitibre än fjotx.

SNar bet älfta barnet en gosfe Iom tiH märlben, tplte ben 
unga pustrun fjälf, att fjon roar ben IpdIigafte männiffa på 
jorben, men när Ijon roiHe, att mannen ffulle fe på barnet, gtd 
I)an näftan ffrämb i anbra rummet. Så roar bet feban Ijroarje 
gång Ijan Iom iit od) fåg gosfen ligga få offplbig i roaggan. 
®etta blef Sltaras förfta forg, men ej ben fifta. Slort efter 
gosfens föbelfe bog nämligen tiennes faber od) året bärpå mo= 
bern od; flutligen Iom ben tpngfta forgcn, bå IjenneS barn togs 
ifrån Ijenue.

Sßroften ©I — benne roän i nöben — Iom bå till sJtor= 
banroit, bär Ijan faun ben ftadars bjupt förfrosfabe mobern en= 
fam pemma; mannen Ijabe reft till ftaben fåfom Ijan numera 
gjorbe jämt odj ftänbigt.

3Nånga tröftanbe orb talabe ben gamle läraren, men bet 
roar fåfom IjenneS Ijjärta legat bött, Ijou förftob ej Ijroab Ijan 
fabe. Slutligen bab Ijan att få fe bet böba barnet od) Sllara 
förbe Ijonom in i en aflägfen lammare, bär gosfen reban låg 
froept meb en mprtenlrans i Ijanben. ©tt faligt Ieenbe Ijroilabc 
öfroer bet UHa anfigtet od) proften fabe rörb: „Sörj ej att bin
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blomma btifrait få tibigt bruten, herren SiefuS fjälf (;ar metat' 
omplantera ben i (jimmetritetå bärtiga trägårb."

9ïu roar bet meb ens fom om ett IjuS uppgått i moberns. 
mörfa forgêna fjät, t;on böjbe fina fnån roib !iftan oc£) tadabe 
©ub för Ijroab tjan gett ob för tjroab Ijan tagit ocf) ben gamte 
läraren bab meb tienne.

grån benna tib roar Jltara en föränbrab männiffa, tjon 
babe ej mera luft för bans od; tet, men meb ftitta gtäbje fpfs* 
labe bon i t;emmet ob mar ftänbigt roäntig od) btib mot alla 
männiftor.

SDenna benneé föränbring bebagabe bod ide tjennes man, 
ban börjabe btifroa rorefig titt Ipnnet ob månget bårbt orb fid 
Jttara böra. Sttt fom åren ftrebo fram btef benna bans finnes® 
ftämning roärre od; roärre ; bon grätabe fnart båbe ute ocf) inne, 
få att tjänftefotfet enbaft för JltaraS ftutt tunbe ftå ut meb att 
tjäna ett år på 9torbanroit. ©itt jorbbrut förfummabe ^anne 
attbetes od; be präftiga åtrarna börjabe fe roanroårbabe ut ; fot® 
tet fabe att busbonben t;ött fig nog mpdet till ftaffan od; faut 
roar bet, att t;an oftaft tåg i ftugfammaren på fängen, bå bon 
ej b«be främmanbe eller åtte titt ftaben.

Sngen leb bod mera af att bctta än ben ftadarS buStrun, 
fom ännu bärtitt förjbe öfroer att t;ennes man förbe ett gubtöft 
Iif. SDen enba gtäbje bon t;abe, roar t;ennes barn, en ttot fnätt 
gosfe, föbb året efter ben ätftes bob. onbra ftrtå barn
babe bon roisfertigen I;°ft/ men be bogo alla roib fpäb åtber. 
gabern tunbe ej meb bent ocb gamta Sunbetinftan mente att 
bet roar jjänS ortba ögon, fom fträmbe lifroet ur bem.

Jltara brutabe bå atttib froara: „Jlära mor, roår Jgerre 
roitt bara pröfroa ofs, om roi meb gobt bjärta tunna ge Jgonom 
bet bäfta tUIbala, tärtet är bet mb ingenting annat."

SDenna bennes gtaba roisfa tro, roar od; förbtef unber be 
långa forgefuUa åren bennes enba tröft od; ftprta.

9ttta år f;obe förgått feban StnberS HarIsfon btef bömb 
för morbet på gamte 9iaff, bet roar åter en tibig mb tail l;öft.

Jltara, nu en ganfta btet od; mager troiuna ftob roib fpi* 
fetn i ben ftora treftiga ftugan på Sttorbanroit ob rörbe om et*
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ben få att ben f!ulle Ipfa !(arare. $mie i !amntaren låg Ijen = 
nes man i en froår feber; Iian Ipabe roarit ffu! flere roedor re= 
ban od) grät få förffräcfligt att ingen annan än IjanS Ipustru må= 
gat mara inne Ipoå Iponom. Senna bag på morgonen babe Ipau 
änbtligen blifroit rebig od) fram mot eftermibbagen meb ftor ån= 
geft ropat att HIara ffuffe ftida efter proften (SI.

Sen fjuïe låg font i en broala, men få fort man Iunbe 
böra bjällrornas !Iinganbe ute på roägen, fatte Ipan fig upp i 
fången od; fåg roäntanbe mot borren. Snart fteg odfå proften 
in i ftugan, bär I;an roänligt Ijätfabe på HIara od; feban t;an 
märmt fig några minuter framför brafan, gid' l;an in i fjutrum= 
met. Sär fatt Jjanne ännu upprätt od) roar allbetes biet meb 
ïaUfroett på pannan: „<gerr proften roar gob font !om" börjabe 
lian genaft.

„Säg ej få min ro än, jag är aUtib rebo att roärfa i mitt 
!all Iproab jag förmår od; en präfts främfta pliït är ju att be= 
föfa fjuïa ocb böeitbe."

„^a bet blir odfå höben af för mig", froarabe Sanne, „men 
Iperr proften !an albrig tro Iproab ben är förfträdlig för en få= 
ban font jag". Igan ftönabe tungt odj roreb fina Ipänber få att 
bet ïnatabe i bem.

„Sipnbare fom belpöfroa förfonas äro rai alla," fabe proften 
långfamt.

Sanne fåg mot börreit bär bans IpuStru ftob : „Horn in bu 
Hlara," fabe ban, „jag bar en froår fpnbabelännelfe att göra för 
proften ocb big meb. Igerre ©ub jag Ipar ingen ro Ipaft Iptcar= 
!en bag eder natt pä besfa åtta åren, altfeban jag tog Iifroet 
af gamle Miaffen meb 3Iubers HarlSfouS Euif."

„©ub förbarme fig gjorbe bu betta?" ffreE ben ftadars 
Hlara odp flog fig för bröftet. (proften Iabe fin baitb på ben 
barranbe fjuElingen odp frågabe fatta: „£>ar ni roärEligen begått 
bentia gärning?"

„3a Ipetr proft", froarabe Sanne, „bet Ipar jag gjort." Set 
bief eu unberlig tipftnab i Eammaren. Hlara fatt meb Ipäitberna 
för anfigtet ocb roaggabe fig fram odp åter på ftolen, proften fåg 
befipmrab od) allroarfam ut; man börbe ingenting annat än Elo!=
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fans jämna fnäppniitgar, bå börjabe Sanne åter att tala meb 
tpblig röft. „Sag mitt nu göra min upprittiga befännelfe innan 
jag bör" fabe f;an „måtte bara inte bet fifta tomma innan jag 
Jjinner. Sag år en grufligt ftor mifsbåbare od) mörbare od) 
ännu mer, en lögnare, font låtit en annan Iiba bet ftraff, jom 
jag förtjänat. — $ör åtta år jeban på ben tjuguanbra fönbagen 
efter tjälga trefalbig^eten fret jag i tprfan meta att SlnberS IStarlä= 
fou betommit penningar från DiaffenS fon, att lämnas åt ben 
gamle fabern. ipå eftermibbagen gict jag ut i gramibpanta od) 
råfabe bär traå „arfanglar", fom jag mar rnprfet ffplbig för 
fläber od) annat, Se fatte bjårbt åt mig, om jag inte genaft 
ffulle betala bem, men jag l)abe inte en fiant od) fom jag roar 
grufligt räbb att ÄlaraS far ffulle få {föra något onbt om mig, 
få att £)an bå inte ffulle ge mig fliefan till EjuStru fom lofroabt 
roar, gid jag bjemåt od) tänfte bara, l)roarifrån jag funbe få 
penningar. Set roar nu förfta gången jag mötte InberS, faft 
jag inte mille erfänna bet, bå bet roar tal bärom, ben aftonen 
fom Slnbers blef fafttagen. Saft font jag tom ett ftpde förbi 
fjonont, l)ittabe jag ben npa, roactra fnifroeu od) ftoppabe ben i 
fidau, för att jag genaft fänbe igen IpoemS ben roar. SJieban 
jag gid bär, Eommo onba tanfar mig i finnet, jag fom il)åg 
Diaffens penningar od) att alla fabe, att gubben nog roar ritare 
än bet fåg ut. S°g gid inte ï)em utan fram titt ett ftälle bär 
man alltib funbe få något ftartt i fig; l)är fatt jag till mto» 
nattstibeu od) få roänbe jag igen om titt DiaffenS ftuga. fför 
anbra gången fåg jag nu SlnberS tomma utåt roägen, förft tänfte 
jag bå att gömma mig bafom rönnarna, men när jag troöbe 
f)an reban fett mig, få gid jag fram od) låtfabe prata ffämt 
meb l)ouom, faft Ijau juft ingenting froarabe. Så Ijan gått förbi 
gid jag in i ftugan od) —" Sannes l)ela tropp ffafabeS af en 
rpsning.

„Sag tog peuningavne från ffåpet, be famma fom fonen 
ffidat, be lågo Impfatta i ett papper; feban tog jag oeffå mera 
ur ffrinet vtnber fången, men fnifroeu tappabe jag i mörfret på 
golfroet. Slubra bagen råfabe jag på ftabsrefan „arfanglarne" 
od) betalabe bem, men reffen af penningarna göntbe jag. Diär
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ffenet febern föd på Slnbers, mar jag glab att flippa unban för 
få gobt pris od; bagen bärpå gid jag od; fatte pemtingariie i 
en tifta t;emma l)oS t;onom, bär befadningSman oeffå tjittabe bem, 
bå bet blef unberföfning i torpet. Sïnberô I;abe f;roarEeit mor 
eder brub tänfte jag od) när ångern Eom öfmer mig, brad jag 
tils jag fomnabe. ©åbant liar mitt tif marit besfa åtta åren, 
märre än en fånges, fom fitter i tunga Eebjor. Igroar gång mina 
ftadars ofEplbiga barn Eommo för ögonen på mig, grep bet mig 
få froårt, jag !unbe albrig fe på bem od; mot big ^tlara roar 
jag t)årb od) cla! bärför att bitt gubfruïtiga roäfenbe l;ögt ropabe 
roe öfroer min ft;itb." —

Sen fjuïe föd titlbaï'a adbeles ntmattab af fin långa be* 
rättelfe od) tpftnaben råbbe åter oftörb, men flutligen tog pro= 
ften tid orbet od; fabe: „Set är en forgltg befännetfe ni Ijaft 
att göra, men jag förftår af ebert tat, att ni nu bittert ångrar 
fåroäl fjälfroa ben l;emffa gärningen fom ben förffrädtiga falff= 
l;eten att låta en ofEplbig Iiba i ert ftäde. Sen font få ång= 
rar raid roäl odfå föEa gobtgöra t;roab l;au förmår, fåtebeS må 
nu troänne roittneu iuEadaS od) ni Eära t;usboube inför bem å = 
bagalägga att Slnbers är fri, från bet font man beffglt l;o= 
nom för."

,,^ag ärjroidig bärtid", froarabe Sanne od; $lara ropabe 
in gårbenS bräng od; en uärroaratibe torpare inför IpotlEa ben 
böenbe meb rebig od; Elar röft åter aflabe fin beEäuuelfe. ©ebait 
E)an gjort betta, rooro l;ans Erafter nn;det uttömba od) proften,. 
fom fåg, att ben fjnEeS fjät nu roar berebb för att mottaga nå= 
betts bubfEap, efter bet ben få länge irrat omfring i förtroiflans 
mörEa natt, fatte fig roib fängen od) talabe många till l;järtat 
gåenbe orb. SiHsferligen bröjbe bet ännu länge innan Sanne 
fudt förntåbbe fatta att en få ftor fipibare fom l;an, Euuoe be= 
nåbaS för Ärifti fEud, bå l;an ångrabe fin ffulb od; flpbbe tid 
EorfetS fot; men flutligen faun bod proften genom IgerranS bi= 
ftdnb ben rätta roägeit tid EianS l;järta od; innan näfta morgon 
grpbbe Ijabe Sanne fått ingå i ben eroiga l;roilait genom ©ubs- 
barml;ertigl;et.
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Klaras förfta omforg btef nu att meb profteits tittljjålp 
fö£a få StnberS frifånb, Ijan fom unber åtta tånga år, offplbigt 
fått braga en fånges bebröftiga oï. öfter någon tibs förlopp 
!röntes äfroen beras trogna bemöbanbe meb framgång od; når 
måren åter t)ött fitt intåg i bpgberna återroänbe åfmen SCnberS 
titt fin forna t)emtra!t.

Sår !unbe ingen !änna igen bonom, få föränbrab I;abe 
Ijan btifmit unber fin bortaraara ; |ans ntörfa Ijår od) ffägg rooro 
nu grånabe od) Ijans rpgg böjb, ban fåg ut fom en gammat 
gubbe. Set mar en mårfmårbig ftunb, när StnberS för förfta. 
gången åter ftob i ben gamla ftugan på Storbanroi!. Ktara tåg 
på fina !nån od) fträtte tittiïa meb gosfen fina båuber emot 
bonom :

„görlåt förtåt för ©ubs ftutt!" ropabe I;on bittert grå-
tanbe.

„Kära Klara" froarabe Stubers, fom genaft fteg fram cd) 
tog bennes Ijanb få att I;oit måfte refa fig upp, „bu bar ju in* 
tet onbt gjorbt od; öfroer beu böbe mitt jag ingen bom båtta. 
©ätt big bår på ftoten få ffatt jag tala om för big, bum bet 
marit meb mig unber besfa åtta år."

Klara Ipbbe bonom odj fatte fig neb, gosfen ftob brebroib 
benne ocf) fåg attroarfamt på Stnbers.

„Herren b°be berebt mig benna profiling", fabe Stnbers 
anbättigt, ,,od) jag tan ocffå nu måtfigna fèaitS goba mitja, tp 
alt fom bånbt mig bar &an roänbt titt bet bäfta. $örft funbe 
jag lifmät ide infe betta ; met bu Klara jag Ijabe froåra ftuuber 
når jag roifte att Sanne mar ben ftplbige od; jag måfte Iiba i t;ans 
ftätte, men bå jag tjörbc att bu Ijabe bonom tår od; ingen fans 
fom mera brpbbe fig om mig, bå min gamta mor roar böb, få 
teg jag meb Ijroab jag tåntte om Saune, för bin ftutt. fëroab 
gör roål bet, om mår måg Ijår på jorben år mört ocb ntöbofam, 
blott ben leber ofs fram titt ett tjårtigt mål, få tjar bet gått 
mig tåra Klara, jag fer bet nära framför mig ocb begår intet 
mer. Senna bot" — bQn mifabe på proftens afftcbsgåfroa — 
„tjar följt mig båbe bag odj natt, ben Ijar marit mitt antare 
odj mina fotters lptta. sDien bu ftadars Klara Ijar ju fått er
fara många forger feban mi ffilbes?"
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„3a", fabe Ejoit gråtanbe, „få fjar bet roarit, men nog tjar 
odfå jag förnummit att Herren Ijaft fina affigier bärmeb; jag 
bar fött od) funnit famma tröft fom bu."

„Så är ju alt gobt" menabe SlnberS ocb tog roänligt 
gosfen på fitt fnä; länge futto be få ocb fpråfabe tidfammans 
om nrjtt od) gammalt od; innan be åtffilbes babe Jtlaras tjjärta 
återfunnit något af ben frib, fom £)on förlorat roib Jannes 
förffrädliga befännelfe på böbsbäbbett.

Set bief nu fråga om Ijroab StnberS ffutte taga fig före. 
Jtlara mille på bet enträgnafte öfmertala Ijonom att taga emot 
Slorbanmit:, fåfoitt en erfänsla för alt bet Iibanbe ban för ben= 
nes mans ffull fått utftå; betta babe åfroen roarit pannes Wia 
önffan od) bön till ben font Ijan gjort få mtjden orätt, fölen 
Slnbers lät ide förmå fig bärtiH: „Senna roärlbenS ägobelar äro 
ide mera för mig", fabe b«n, „jag Ijar fött odj funnit bet fom 
bättre är."

igans lida trefliga ftuga bebobbes emedertib nu af anbra 
ocb bärför t ofroabe Slnbers att |an för Iifstiben ffude flptta in 
i ben trefligafte fammaren på Slorbauroif ocb arbeta bär Ipoab 
ban förmåbbe meb fina uitber fängelfetiben utflitua frafter. Sln= 
bers tänfte nämligen att en männiffas plift beftår bäruti att 
roärfa få länge bonnes bag marar od) ide förflöfa en eitba tim= 
me i lätja od) ftjfslolösbet. <Sitt uppehälle ffuHe Ijan bafroa 
från gårben, få beftämbe Jllara od) fålunba fom bet fig att Sln= 
bers Jtarlsfon, en folflar majmorgon flijttabe in i ben Ijufa 
farfhdammaren på Slorbanroif, bär Jtlara mjfs låtit tapetfera 

.od) fätta upp broita garbiiter för föuftret.
„gråu mörfret fommer jag tid ljus, 
fyrån fattigbom tid ett rift £)uö, 
fyrån oro tid gob broda."

Setta mar bans aftonpfalm ben förftafmädeu i bet mja Ijemmet.
*

* *

SJlånga åt Ijafroa förgått feban be Ijänbetfer timat, fom i 
bet föregåenbe berättats, men ännu fmarftår ben gamla btjgg= 
ningen på Slorbanroif otnmålab odj uppfmjggab meb mjtt taf odj



Skuld och Försoning. 43

grotta fönfierfarmar. Jllaras ocf) pannes fon Ijar rourit upp 
tiU en ftåtlig ung titan tneb faberns resliga roäpt, men mobertts 
goba aiifigte. fèatt är nu busbonbe på gårben od) Jllara, faftäit 
numera en grdf)årig gumma fföter Ijusljållet tneb omanlig raff= 
bet; fonett menar, att Ijon fer pngre ut för fpoarje år font går 
ocb mobertt blidar måttligt på Ijonoin bå Ijan få fäger.

SJiett ben fom nteb goba od) flofa råb alltib flår ftöbjanbe 
roib ben unge Ijusbonbens fiba, bet är en gammal man meb 
långt Ijroitt ffägg odj flara flofa ögon. S11SOtt b°r fionom bntfa 
en froorbom eller pttra bårba oroänliga orb tiU någon männiffa, 
troärtom Ipfer Etatto blcfa fårabe anfigte af en ftilla frib, fom 
broar ocb en i Ejattê närfjet får gobt utaf. Senne man ar SIn= 
berS Jlarlsfott, „gårbenS roälfignelfe" font Jllara fallar bottom.

Snba feban ben tiben bå ^an flpttabe till Siorbanrotf går 
aHtiug bättre än förr. Éfrarita ftå bubbelt få Ejöga, freaturen 
Ija trefttab ocft albrig mer Ijbres fnot odj fif i Ijnfot mellan Emo= 
boitbsfolfet odj tfättarne. SBäl förmår 2lnberS mittbre bcltaga i 
arbetet tneb egna Ijättber alt font åren gå, men Ijaus ögaroafar 
troget öfroer att. Så ben unga IjnSbonbeu mottog ftället Ejabe 
Ijan ben bäft ffötta gårb i IteIa traften.

9tu fan 2InberS JlarlSf ou unna fig mera b aula odj om 
fomntarfroällarne fer man Ijonom ofta fitta ute på trappan rö= 
fanbe fin pipa, meban Jllara på bänfen mibtemot Ijonollt ftidar 
ftrumpa. Sjuflig aftonfrib Ijtuilar öfroer uäjbeit ocb freaturenS 
ftocfor flinga få roadert när be i fafta tttaf fomnta Ijemåt.

Dm rointerfroäHarne åter när mobertt furrar fin fpinnrod 
roib fpifelelbett odj fonett flöjbar något tiU busljållet, fätter fa= 
ber Slttberå — fåfotn bau mt fallas af alla — glasögonen på 
ocb läfor b°gt för bem ur goba böcfer od) tibningar, tp Ijan Ejar 
lärt fig unber fitt långa Iif att funffap är en gåfroa, för bmilfett 
broarje männiffa bör mara tadfant; ett ©ubs gåfroa till män= 
niffanS Ipda ocb foräblittg.

©å flpter tiben ftilla fram i betta Ijent bär frib ocb Efift= 
Itg färlef bpgt fitt bo odj ute på fprfogårbeit roäjrcr på Sannes 
unbanffpmba graf en ung björf ocb ett rofeubuffe font Jllara ocb 
Slnbers planterat.
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