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Tvänne uppsatser 

e n af d agen s b r än n an de frågor . 



6eban f(ere år ftabb i ftänbigt tU!roäi;anbe, f)ar emigrationen 
från iinfonb numern antagit en utfträcfoing, f om måfte göra benna 
roigtiga f am[Jiilfäfråga till föremå( för f)roarje foftetfanbsroiim3 uppmätf, 
f amf)et od) aUroartiga begrunbanbe. '.Då utroanbrareftrömmen fått fitt 
förniimftn tiUf!öbe från ben iboga odJ jämförel[erois roiifmåenbe oefoU, 
ningen i Öfterl>ottens froenffo focfnar, ftJnes bet mara minbre oförmåga 
att i f)em[anbet roinnn fin utfomft än öfroerbrifna odJ fa!ffa föreftäll• 
ningar angåenbe (efnabsförf)åUanbena i 2Imerifa, f om brifroit be f[efte 
utroanbrare att biirstiibes föfa fig nt)a f)em. � betraftanbe f)äraf f)nr 
,,6roenffn iorfffofons filliinner" icfe troefat att i betta nnbra f)äfte af 
fä[ffavets ffrifter lämna rum för troiinne f iirffirbtt upvfatier oeröranbe 
emigrationen, bå frågan tia fö(jb af författar enes i många [Jiinfeenbe från 
f)roaranbra afroifanbe åfigter erf)åUit en nllfibigare 6e(t)!3ning, i bet att 
utroanbringeni3 f åroiH Iju!3punfter f om ffuggfibor tiUbör(igen framf)å[it!3. 
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�nfeJning. 

W1ången betraftar meb en roif3 oro be i roåra bagar upi,, 
tomna utmrmbringar ti!I an'c,ra Ianb odJ roädbsbefor. '.'tl't ben 
ena fforan efter ben an bra af måra arbetare uppf örer fig mJa 
{Jem, eller åtminftone ntJa arbetspfotf er, i främmanbe mädbs, 
befar, f öreträbeGmis i filmerifo, (1efarar mången att benna ut, 
manbring - emigration - f(utHgen ffoll få en fåban utfträcf, 
ning, att mårt föra fäberne�fonb förroanbfos tifI en öbemart 
W1an (lar bärför uttäntt bet ena ocl} anbra meb(et emot benna 
IanbsohJcfa. '.rlen ena {Jar anf ett lämpligt att genom troångs 
fogar rent af förbjuba odJ {Jinbra utroanbringen. Q:n annan 
fom iniett omöjlig(leten af att vå Iagftiftningsmäg förefomma 
.emigrationen, l:ar trott fig genom aHfräcfanbe fföbringar odJ 
möda målningar af Hfroet i filmerifo uppnå må(et od,J en trebje 
'{Jar f öft uttänfo något annat mebe(, fJroarioenom man funbe 
f örefomma ut roa II bringen. 

'.rlen utmanbring, f om (los of, uppftått, är tUs mibttre få 
nt), att man icfe ännu munnit någon erfaren(let {Jururoiba bet 
-ena eller anbra af be föreflagna botemeb{en funbe af(ljä(pa bet 
öfroerffogabe famfJällsonba; men roårt närmafte grannlanb S1uerige 
{Jar bäremot en mer än tjuguårig erfaren(let i betta aff eenbe. 
'.rlcnna erfare119et {Jar emellertib mifat, att alt {Jroab man bär 
iörf öft ffrifroa emot emigrationen marit fåf iing möba. Q:migra, 
±ionen (lat tortgått ocf; år från år antagit alt ftöru utfträcf, 
ning, trots a{t f,Jmab man bäremot tafat od,J ffrifroit. 2Ht qe, 
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nom förb11'osfogar fafU)åf!a folt roib fäberneslan'oet l)ar man 

ot roeterligt icfe ens för\öft i (5roerige; men i be lanb 1:1an 

för\öit betta l)tterfta 111e'oe{, fJar bet ffagit fJögft ill� ut, få1om 

mi Ulngre fram i mår nff;anbling tomma att framf;aUa. 

9J1eb bet ofronn ant9bba efemplet från (5merige för ögo• 

nen wore bet en f önnätenf;et (Jos författaren af benna Iillo. 

fh:ift, att tro fi[1 genom ben\amma famna f;in'ora emig:at�.onen. 

'l)et är icfe f;äller meningen meb benfomma; utan f)a wt barmeb 

f;aft enbaft bet f1Jftemålet, att lämna ett litet bibrag till lös, 

nmgen af benna i flere afieenben f roårlöfta fråga. G:n_ utreb, 

ning af emigrationsfrågt1n be(Jöfmer iåtoäl utroanbraren 10m ben 

fJroilfm ftannar fJemma. 'l)en i om är finna'o att utmanbra be, 

fJöfroer förfättas i tillfäf1e att \å al1fibigt f om möi���t µ_röfroa 

ocf; beboma f örf;ållanbena i bet lanb fJnn ämnar wal1a ttll bo; 

ftaD, antingen för Hfwet eller för eH följb af år framåt, odj 

· ben (Jemmaroarnnbe befJöfroer få Hart för fig, (Juru f;an ffoll 

betrafta 'Denna f amfJäU�fråga. 
mtt förföfo frnmftällt1 emigrationen i af1miin(Jet i fitt riHta 

(ju�, att lämna en re'oogörel\e för för()ållanuena i \llmerifo, att 

förföfo utleta orf afrn1a tiH emigrationm ocf; \f utligen bet fö(j, 

ber för f;emlan'oet: betta är iinuamå(et me'o !lesf a blab. 6fulle 

bet h;cfas ot att roi\a bet emigrationen icfe är få farlig för 

rnårt lanti \om man i allmäilf)et gärna will tro odj bet fålunba 
I • • 

ffulle L1Jcf:1s ot att något )fingra ben oro, f om enngratt011en 

roiift, få more reban mt)cfet rnunnet me'o mår fhift. 6fulle 

1ni ännu 1J1ter1igare h)cfas framftiilfo ameritanifo förf;åUanben 

uti bern� rätta ljus, få att enf;wnr \om emigrernr µå förf;anb 

met f)ltlll'o 1,Jan i bet frä�nmnnbe Ian\Jet f;ar att roät�ta; få \fulle 

mi anie änbamålet meb rnår \frift marn uµvnåbt. %tt ben gunfb 

benägna li1f nren [froerlämnas att .µröfroa f;unnoiba wi l9cfati 

uµµnå änbamåfet meb mår ffrift. 

I. 

®rra&erna ±i[ emirrra±ionen. 

�1man roi öfm?rgå att frnm(Jåff,t orf arerna till emigratio, 
nen är nöumä11bigt att förft utreba f;roab roi förftå meb emigra, 
tion. G:migration efrer utwm1'oring är ett orb, f om i egentfig 
m:ning. ntJtins för att betecfna att foff för afftfö lösgöra fig 
fran fttt f;emianb odJ [;ert ocf; lJå((et öfmerffa;tta till ett annnt 
fonb, bär be för fifi:ltiben nebffå fina boµåiar, utnn tnnfe .µå 
att återwänba tiIT bet gamla (Jemianbet. 

G:migration i benna bet encntliga bemärMie ()ar enbaft 
i ett eUer annat enftafo fan, men ide uti någon ftörre utftråcf: 
ning, ännu upµftått i mårt lan'o, färffifbt iblanb bet f mmffo 
befolfning. 21:tt enffilba enfnmt ftårnbet: µerf oner afnfa µå ar
·oetsförtjänft till \llmerifo för att efter ett efier flm ån:i från, 
mara återmän'oa till ()emlanbet meb be bef µaringar be {tJcfats 
åftabfomma fon ide i orbets egentliga bemärfelf e fofias emigra:: 
tion. 21:tt gifta mansµerf oner, fronrfämnan'oe fina tnmiijer i ()em, 
lanbet. lifaiebes begifma fig µå arbetsförtjänft till 21:merifo ocl) 
f eban återmänba till f;emmet för att i [ugn ocf; ro njuta fruf• 
terna . af fin möba är icfe f;äUer egentlig ·emigration; tt) besf e 
öfroerrhJttn icfe för arrtib till 21:merifa; be blifroa icfe amerifon, 
ffe mebborgare, utan be bibef;å!Ia fin mebborgarerätt i ()emfan, 
bet oq1 iålänge funna be icfe anfes ()afro11 eminrerat. 

;Då erfaren()eten från 6roerige ocf; anbra lnnb emeHer, 
tib wif at, att benna utroanbring på arbetsförtjänft är en före• 
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löpare HU ben egentliga emigrationen, få fan man förutf e, att 
en tuiirHig emigration odiå {Jos of3 ffaU fomma tiU ftånb, man 
må önffo bet eller ide ;t,å f olf f örft börjabe, i flutet af 1840 

talet, ref a öftuer från <Sroerige tifI llt:merifo, för att f amfa gul� 
uti S'talifornien, hmbe man ide alla att besf a gu(bgräfroare 
ffolle blifnrn banbnJtare för en rnärtfig emigration från <Sroerige 
till filmerifa; men få {Jar emellertib ffett. �tt lugnare ffägte, 
f om f öfte fig nt)a 1Jem i \llmerifa, fö(jbe gulbgräfroarne i f:påren. 
odJ be flogo fig neb men fina familjer od) blefroo jorburufare i 
het mJa 1anbet. ;tiå bet är ai:tagligt att få ffer äfroen (Jos 
of3, få 1Jafroa rni att ernotf � en roädlig emigration ärmen från 
tuårt !anb ocfJ af betta fföl fan bet fålebes nu reban talas om 
emigration äfroen (Jos of3. - $Då mi i bet fö(janbe ntJtia be, 
nämningen emigration äfroen om utman'oring :på arhetsförtjänft, 
få Her betta förnämligaft 'Därför att mi betrafta tienna utmanbring. 
forn en förelöpare tifI ben tuärfliga emigration, f om mi i när, 
mafte framtib funna l)afroa att emotf e. 

Stafta mi nu en blid :på orf aterna till utmanbringen fa 
ftJnas of3 f öljan'oe mara 'oe förnämfta: 

1. Båg a  ar be t s l ö n e r  i 1J e m l a nb e t. W1ången arbetare 
f er fig un'oer numaranbe förgåUanben urftån'of att att i 1}emorten 
förförja fig ocfJ fina fa:niljer. emeban arbetslönerna äro låga, 
i förl)ållan'oe till Hnabi:ifoftna'oen ocfJ ofta noq liba 'oe brift :på. 
arbeti:iförtjänft. ;t,å arbetarens familj öfas blif1uer beftJmren 
odjå alt ftörre för {Jusfallem, f om me'o fina armar ffoff arbeti:i 
löft brö'oet för fin ftorn familj. l)Jlen äfroen om arbetaren f)at 

· en l9cfliga ifr11iapt, ntt (Jan� arbeHlförtjänit förf(år till ta::
miljens un'oer{JåU för nänuaran'oe, få måfte f)an tänfa :på ben 
bag bå arbetsfrafterna f n1ifa, bå ålberbomen börjar trtJda ocf}. 
fJan f er fig bå l)alroa enbaft nöb odJ brift att mänta. ;tienna. 
mörru tuf(a fJar fina motfitJcfen uti tuf enta( arbetarefamiljer uti 
roårt 1anb, fåf �m enf)mar, 10m ftått uti närmare beröring. 
meb mår arbetarebefolfning, fönner. Om en arbetare, f om fö::
rer ett få bef9mmerf amt 1if, gör att fJans Hfe i lllmerifa icfe 
aUenuft fon fönuärfroa bet bagtiga bröbet, utan ocf något bär::-
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utöfmer ; om {Jan erfar att bit utroanbrabe famrater till fina 
��mm�roaranbe familjer {Jemfii:t�a penningebelo:p:p, f om {Jan alb, 
rtg utt fJemlanbet fan åftabfomma eller 0111 {Jan f am111unträffar
meb en från lllmerifo återfommen arbetare, f om genom anfträngbt 
arbete �dJ förf afelfe bärborta ltJcfats f ammanf:para en ftörre
�Uer 111mbre f umma för fommanbe bagars belyof, få fan man 
tcfe 1mbr� 0111 arbetaren unber f åbana omftänbigfJeter fönner fig. 
brag:n it�. bet 1anb bär arbetaren {Jar utfigt att funna lägga. 
af n.agot ror fo111manbe befJof. Cfo af fJufmuborf aferna till emi,· 
grahonen ftår, �nligt ��r tanfe, att föfas uti Den omftänbigfJe, 
t�n, att e

.�
t 'o_ugltA, bttfhg odJ omtänff mn arbetare, unber lyd, 

ltga omftanbtgf)eter fan bef :para mera af fin arbetsfön bärborta 
�n fJroab fJan fan bef:para fJär i fJemlanbet. IJJcå man bärför 
tcfe brtJta ftafroen öfroer fJrourje på arbetsförtjänft utroanbran�e· 
arbetare odJ ftäm:p(a 1Jonom, f om en 1ättfinnig äfmentt)rare. Om 
o� _ luften _för äfroenhJr fon loda en odJ annan till emigration,. 
f a fim:�s . tb!anb utmanbrarne otroifrnelaftigt mången, f om brif, 
mes �arttll . . af e.n natur.Hg omtänff am!Jet för fin odJ fin f amHjs. 
frm_nttba ba.rgnmg; mungen f om föler att anbringa fitt enba. 
fo:pttaf - fma armars fraft - bär bet gifmer häfta affaftning. 

. . �- �.o r b l  a g  �.t i f t .n i� g e n  i roårt 1anb f)ar otroifrnelaftigt 
t .. g�nffo nog grab b1brag1t ttlI att mår löf a arbetare1iefolfning. 
borta! u�roanb:a .. till m�erifa .. ;!:le 1Jinber, f om 1agftHtningen 
lagt t rougen for agofttJcfnmg od) 1orbaffönbring, gafroa rnåUat att 
l�fa befol��ingen. 1Jar ö�:tis i_ roårt lanb i betänfög grab. 'ia, 
f��g{Jeten ofroergar . .  roan1tgen ttU älfta f onen unber bet be tJngre· 
f onerna meb en ftorre eller min bre ut{öfen i fontant ingått uti 
l�f a befo(fningens f1af3. �n odJ annan af besf a föner fon er, 
1Ja.aa ett tor:p :på Hfstib eller :på femtio år, i ftäUet för utlöf en 
fran faberns lJemman eller föpa ett f å�ant torp unban ett annat 
fJemman; men ben of äfra oc'9 forta befittningstiben gör att to::::. 
:P_�ren� f öner ide finna någon uträtning roib att ftanna 1Jemma 
for att .. arbeta :på fä�:rnet�rfroan, bå benna, antingen mib fa, 
berns bob eller femtio ar fran fontraftets ingåenbe, återgår till. 
{Jemmanet. ;tlet arbete be unber besf a omftiinbig{Jeter neblägg(t 
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J
hm {Jar mången gång fäit up:µmädjam[;eten mfö ben 

mittänffa111lJet emot ftånb�-perf oner od; �e.mmä'.1, _fo111 [;os a�,. 

monrn i mårt lanb föreftnnes oclJ {JnJ1ffen 1mttanff am(Jet ar 
fon,if e ftörre (Jos t,m frnenffa tnianbe öiterbott11iffe bon'oen än  
i någon annan fon'osort i mårt 1anb. ®i lJafma f eban fängre 
tiber tiUbafa föft utf orffa orf aferna till betta mitför(Jållanbe 
od; fommit till bm ö.figt att ett mitt flags öfmerfitte�� [;os 
många af (Jerremförnen odJ färffilbt lJos ämbets111anne� 
grun'o(agt betiamma. :vet ät gfobjan'ne att en bättre anba t 
betta fall art mera gör fig gäUanbe (Jos {Jmemärmen ; men 
ttJrnärr finna'3 ännu många i Ian'oöbl)gben, fJmilfo i betta f_aU 
lefn;a efter fin tib odJ finna bet mara i fin or'oning att t1[, 
bafof ätta all111L1ge111nnnen för {Jans f am(Jä!lsftä!Ining. G;nligt bet 
ga1111a, f örfoftansroärba ivråfbrufet tafos 0111 "bättre foH" 
f)errell\annatlasf m -- odJ "fä111re forf" - allmogen - odJ man 
bemöter ofta 'Denna fenare Hat, fåf om märffigt fämre fort utan 
afieenbe å f)roilfen fiiilsabd, {Jmilfa ä'oia od; uv:pfJöj'oa tänfefätt 
allmonemannen fan befitta. :vet är 'Denna "foftffHna'o", f om 
ofta ännu uµpenbarnr fig i Ianbsbt;n'oen od; förbittrar all• 
mogemannen, od) benna förbittring blifnm ännu ftörre, om all, 
mogemannen f er mälb odJ mannamån, 'oå bet b{ifmer frå.ga �m 
att inför lagen tilltala (Jerremannen odJ bon'oen, f om begatt ltfa 
jne'ofprång, om nämligen me'oerböran'oe blun'oa för lJerremannens 
felaftiu[;eter ,  men åtala allmogemannens lifnan'oe brott. "BH(Jet 
inför Iawn" är bet mål bit man ftrlifmar i alla lagbun'ona 
f am{Jällen ; äfmen {Jos 011 gör man bet, efJuru i cnffilba fall an, 
le'oninq ti1l flan'oer i bet antl)b'oa f tJftet nog gifmes. 

�å 'Denna allmoge [;ör omtalas ett lan'o bär gär'of elttt)f• 
maren fon u:p:pnå ftatens lJögfta mär'ojg{Jet, od; bär ben afgå, 
enbe :prefi'oenten återroänber till jorbbruret för att åter ft�rn 
µlon en meb egen lJan'o, ett lan'o bär f å{ebes fro:ppsarbetaren t�e 
räfnas ti1l "fföme forf", 'Därför att {Jan arbetar, utan bar 
tmärtom fro:p:psarbetet lJålles i f å'oan ära att be fJög[ta ftats, 
män f)iilla fina barn till jorbarbete eller låta bem lära fig ett 
[Jan'otmärf, för att be ffola funna f örmärfroa fin fitt brö'o m�.t> 
egna lJän'oers arbete, om få ffulle bef)ijfmas ; bå allmogen f)or 
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omtalas ett få'onnt la:1'o, fäga mi, {Jmem fan unbra om ben 
fö1mer fig �ragen bit, 'oå ben finner fig tiUbafof att i fJem!anbet. 
fil\Hja roi froarf)å!Ia mår arbetorebefolfning i mårt !an'o, få blif, 
mer bet nöb11.1änbigt att 'o e n  be{JanDlas f om männiffor, f om Hfar 
i rättig(Jeter odJ fftJlbig(Jeter, att mi föfo förmärfliga ben ur, 
gamla, mii(fön'o I fatfen om "allas (iff)d inför lagen". 6å• 
länge 'Detta ide ffett ffola rni fåfängt fompa od; arbeta emot 
emigrationen till fil:merifo. 

®i milja till fift i benna afbelning införa några be6jär• 
tonsroärba or'o, ffrifna mJligen från 6roerige till en f roenff, 
amerifonff ti'oning. @:fter bet brefffrHmaren i några fraftiga 
brag tecinat arbetarens alt annat än afun'osmär'oa ftällning för 
närmaran'oe i 6nmige fortfar [;an f åiunba : 

"9?e'otrl)ft af en, jämförelf emis taget, oer{Jör'o ffotte(1örba, 
f)milfen till råga µå alt fones årligen mara i tiUtuätt, utan 
utfigt till att, 'oå åren fagt fin tunga f)an'o pii {Jans ffuföror odj 
gjort 90110111 oförmögen till arbete, funna lämna bet ttöbtorfti: 
gafte ttl)Pe6älle åt fin familj, (Jmilfen fåle'oes f)ar fattig{Jufet för 
fig, börjar {Jan fö(jottligen fofta fina bHcfor mot fanbet lJin, 
fiban fil:tlanten. f,an roct • wisf ed igen, att mången bär gått 
elänbe odJ böb till mötes, men {Jan met ocffå, att tufenben 11.1un, 
nit en betrl)gi3a'o ftä!lning, f om be a('orig (Jär (i 6rnerige) ffulle 
f)afma uppnått, {Juru t11l)c'fet ocfJ i[;ätbigt be än fträfmat. �an 
met lifolebes, att i 2Xinerifa är or'oet f r i  fJ e t icfe enbaft ett be, 
tt)belfe[öft utttl)cf odJ att j iim l i f f) et bär råber i fin fannajte 
bemärfelf e". -

"fil:tt ben ftarfo utmanbringsftrömmen, f om innemaranbe 
år (1882) ftJnes fomma att f(ö'oa rifore än närmaft föregåenbe, 
är att ber(aga, mill jag ei föfo bortref onera ; men för f)ämman, 
bet fJäraf forbras an bra me'oel än lJroab f om nu tillgri:pes. 
6fänf ad1etaren äfmen några rättig{Jeter i gengälb för alla be
många fftJl'oiglJeter {Jan äger ; låt en friffore min'o, f åroäl i :poli, 
tifft f om religiöft fJänf een'oe, blåfa öfmer gamla 6mea od; be, 
mifa meb {Janbling, att uttt t)cfet "fil:lla ffola mara Iita inför· 
lagen" icfe är tomma orb. 6fer alt betta, f)miffet måftc anf es
f om be migtigafte faftorerna i omor'oabe affeenbe, bå ffoll tmif• 
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betaren i llhnerifa Ufo många bagsmäden f om i %inla11b odJ i 

famma förl,JåIIanbe bagspenningen ät lJögre (yöjes µrifet :på ftöf• 

lama odJ alt annat. 
�c11na enfla fantting !1afma måra arbetare fyaft f roi'trt att 

fatta förrän be fommit till filtmerifo odJ fått erfara bet. ":Det 

är unberbart", ffrifma be ofta bärifrån, "att man 1uib fJanbef 

fyär i mtnerifo icfe fornmer l(ingre meb en bl1Ifars (=5 finita 

mad) än meb en mad bärfycmma !" 
�marje arbetare, iom mill görn fig reba för bagsµenningen 

i filt111erifo, bör ingalunba förgäta att meb betfamma odf å taga 

reba µå Iefna'osfoftnaben bärftäbes. c;fnbaft genom en jämfö• 

re(f e mellan betif a fon bet blifroa möjligt att beräfoa om 'oet 

är löna11be att reia till filtmerifa. 
(fo annan olägenfyet i om möra emigranter i allmänfyet icfe 

taga i betraftanbe, men fJmilten mib framfomften måIIar bem 

nttJdet fyufruubbnJ, iir fm�riglJet�.n att f(å fig .�t � filtmerif�. u!an 

fännebom i engefffa f:praret. Dfteroottens lJonbtga odJ fftcfltga 

timmermän äro mana att b(ifma emottagna meb öpµna armar 

roib ffe:ppsmarfme11 i lyem!anbet, E>m,rige od) mlJfllanb. W?ån• 

gen fyar fJ!Jfi f amma födyoµµningar, bå fyan afreft till filtmerifo, 

men funnit fig 'oäri oef mifen. filtmerifonff'l foyggmäftare odJ före• 

ftånbare för ffeµµsmarfmen emottaga icfe arbetare, f om äro oftm• 

niga i engelffo fµråfet, be må i öfrigt mara guru �ficfl�g� tim= 

mermän f �m lyälft. IJ{f benna orf af (yat bet ofta rntraffat att 

möra bäfta timmermän, f 0111 ffulle marit för ftolta att i fyem• 

Ian'oet antaga anftäIIning f 0111 jorbarbetare roib en järnmäg, i 

%nerifo fått lof att tiligri:pa ffottfön:an oc[J f{ä:pa jorb mib 

ft)Ua:tbe af banmallen, ocl) betta t. o. m. för lägre 'oags:pennin_g 

än lJroab amerifonifa arbetare fig betingat, af fföl att bes1e 

fenare mif at fig i arbetsbnglig(Jet, fraft od) utfyålliglyet . öf�ergå. 

roåra mib 'oetta flug nf arbete omana arbetare. :Den ftnlanbifo 

oc!J f ärifil'ot ben öfterhottniffa arbetaren befitter i aIImänfyet gobt 

mo'o od) )iälfförtroen'oe, men !Jan måfte bod 111ebgifroa
'. 

att IJ.an 

icfe ut�ärbat i täflingen meb amerifonfte arbetare. Utt filmenfo 

bebrifmas arbeten oftaft genom oeting, ocl) mib fåbana arbeten 

erfor'oras bet bärför ide aIIenaft fraft ocfy ifyärbigl)et, utan i.ifroett 
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mana för att funna utfJärba i bre'ob meb ben amerifonffa aroe= 
taren 

W?ången Uen od) fmag arbetare, f om enbaft meb ftora 
imårig9eter fl)(t fin :p lats :pa arbetsftiiIIen i 9emlanbet, [Jar be, 
gifmit fig till fil{merifo, ofunnig om bänuaranbe för9åIIan'oen 
od) ofunnig om be forbringar man bär ftäIIer :på arbetaren. 
@n fåb�n froag arbetare f)ar trott fig meb Hnbrigare arbete i 
filtmerifo få en �1ögre aflöning, men ingen ameritafarare toöe 
finna fig få grtJmt hejroifen f om en fåban ftacfare. :Den nog= 
granna odJ ftränga up:pfigt man bär [Jåller öfroer aroetarne 9ar 
föran(ebt att arbets(ebaren fnart inf ett, att mannen icfe hmnat 
f!JIIa fin plats oc[J f ö(iben [Jar roa rit att arbeglönen för ben 
Uena arbetaren bHfroit i häfta faII nebf att, men oftaft bHfroer 
en f åban arbetare, utan roi'oare omgånqar, afffebab. $Den fta, fars 
roilf efomna arbetaren 9ar bå fått fltJtta från arbetsplatG tiII ar, 
oetsp(ats odJ öfnwraft rönt ett (ifo ob(ibt öbe od) ofta nöbgats 
[�ba .brift på bet nöhrnänbiga, bittert ångranbe att 9011 begifroit 
fig till ett fonb, bär fyan ide :pasjabe od) önffan'oe att [Jan more 
i . (]emlanbet tiIIoafo; l,Jmiffen önffon i be flefta faII är fåfäng, 
ba [Jan icfe fon åftabfomma nöbiga refemebe(. :!len, f om fö(jt 
meb för9åIIanl'e11a i filmerifo odJ ränner be bit emigrernnbes ar, 
betsf örmåga, fon :på f ör[Janb meb tämlig f äfor9et f äga, l,JmiI= 
fa af besfa utmcmbrnre, f r,m ffuIIe fomma att i [Jmarje fall 
å�gra ref an. iiirf. af benna ffrift (pr mången gång Söft afråba 
fhfo fmaga oc[J enfa(biga arbetare fn11 1  färben, e{,Junt be f äIIan 
roefat (!Jflna tiU rå bet; men erfaren(yeten bärute [Jar lärt bem 
att be gjort Uofoft uti att ftanna fyemma fil3i mHja bärfö; 
lägga fyroarje aroetare, f om tänfer :pi't utroanbring, allruarHgen på 
fJjärtat att pröfma om [Jan l,Jar ben froµ:ps�älf a, ftl)rfa od) fyur= 
tigfyet: f om forbras i ett lanb, bär art arbete brifmes få att f äga 
meb angans fart. filrrbetare meb ffena fro:p:psfrafter, f mag lJälfa, 
f�illa, inåtmänbt ll)ll!le pasf a ide i filtmerifo, bär man armbågar 
ftg fram, meb aII fraft, fifgUtig om famraten itår eIIer fnIIer. 

S aff eenbe å fro:p:psfyä(jan mHja mi på:pefo en i betta af, 
f eenbe roigtig omftiinbigfJet. :De fleita af mårn till filtmerifa ut, 
roanbrabe arbetare fyafma f)amnat antingen mib jiirnmägt1arbeten 

. 
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eller uti grufmorna. iör ntt bod i tängbm utfJär'oa me'o 'oe�ia 
arbeten erfor'orns en jämfJälf a. :ve mJa järmuäg:nna i illmenfo 
bragas till en ftor bel nenom obebob't-n öbemader, bär _ arbetarne 
nöbgns bo uti tält. :vetta hf är, iitJtlllerget unber _ rnllltem ?dj 
regntiberna, tJ!terft o{;älf ofamt för rnårt fanbs �tb .?r'oenthg� 
ooftäber mnna arbetare. Bifofå förbiirfhg för 1Jäl1nn ar lufte1;· t 
�leiuabas oc'fJ Stolorabos grufmor ocfJ bet fträ11ga flimatet i bätgs, 
trafterna . DrärneHgt många nf wåra roib besf a förgå(fon'oen 
omana arbetare fJafroa u11ber be f enafte åren åbragit fig fmåra 
reumati\ta Huföomar, f om månabtal bun'oit 'oem 1ui'o HuHägret 
oc'fJ mångens 1,Jälf a är f annolirt för aUtib förftörb. \llnb�a a_r, 
betare lJaf1ua af ut(ofroabe {;öga arbet�löner. lotit to�a ft�. ttlI 
f 9btigm:e belägnn ftater, biir arbetare frnn iuart tanb . tde gama 

utf)iirbn gettnn, utan fön eller fenare bufo be rnm1hgen unber 
för be bärftäbes giingf e Himatfebrarne. 

� 91ero1;od 1,Jar en febern många år tillb°.fo bär b.of at: itJft 
utgifroit en f)ans fanbsmän ti!lägnab bof : "':tleut1�J}ll!11e�1fom f dJ:s 

�a�r,5SudJ fur baizi �af)r 1882" (st:tJft amenfonlf arsbol: . �-or 

året 1 882), f)mUten inne1,Jålier u:p:pltJsnin�ar �är�� aH. be?J�r, 
tas odf å ar anbrn imuanbrare än ttJffar. ®t rnt(J� 1,Jar t of, 
rnerf ättning mebbela :par fttJden af nUmännare intres1e. 

l 

"12(merifo är bet tanb" - - fJeter bet - "groareft mottot 
1J i ä 1 :p bi g f i  ä 1 f, i å lJ i ä 1 :p e r b i  g @ u b är . mer� . til(iim�.hgt 
än i något annat lanb i rnär1'oen. :ven f o�n tcfe lJar up:pt:aber 

meb bef[utfamlJet odJ mob, iifrner fJnnom ga fnart anbra faiom 
en ftormfofonn, 1,Jroars framn;ctanbe leb litet fråga efter be :på 
rnägen fallne. --- 12Hltib mobigt f öfo nå målet är (öfe'.� fJär, od) 
af benna tanfe bemäftigas be flefte ftraf efter betrabanbet at 
Sllmerifos (anb. ma börfan är f)iir f om öfmeralt froår ; men 
ben fom är igärbig, ltJcfos :ven, f om rör ett reilbart lefmerne 
ocf) ' 1u ib  utrnanbringen ej gjort fig för ftora föriuäntning�r, ?all 
etter en fortare tibs tuiftelf e lJär, finna fig l)afroa fom'.m t  buttre 
fram än f)an föreftält fig. �är gäller 1,Jmaden rangfft(na'o ell:r 

refomrnenbationer, !lian blott bug1 ig1Je t .  %ör att fomma framat 
i Sllmerifo erf orbras: 1) '.;scfe 1ftJ något 1tags arbete. 2) %ort 
göra fin förtro0en rncb ofifo f{ng� lefnabi!iförl;nll,\nbm. 3) Un'o-

l 

I 

! 

' 
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n,ara betjän�ng af an bra. 4) Un'ornara broarje9an'oa :perf onlig 
llehu_ämlig9et . 5 ! SllU'oeles ide ifrågaf ätta någon rangfl;ilnab. 
ti) SJ(ga funffo:p t engelffo fpråfet, eller od få fort f om möjligt 
lära fig bet". 

Bängre fram fä ger författaren · "Utlänningar, f om öfroer, 
.gifrna bet föra 1,Jemmet, för att i n9a rnärlben göra fin hJda, 
finna fig ide fällan efter ltJc'fög anfomft 9it bitterligen fmifne, i 
bet be fföna för1,Joppningarna, f om uppf91be beras finne odj 
9ulpo �em att lättare genomgå 1,Jitref ans bef rnärlig1,Jeter ide 
gingo i fullbor'oan, utan ofta rafo motfatfen. :ven, f om 

1

utan 
funffoper i enge(ffa fpråtet ocfJ f91merligaft rni'o ä(bre år, 9it, 
fommer, f åfom ofta är fallet, blifrner, när penningame äro f{ut 
oqi ingen rniin finnes, f om fan eller rniU för9jä(:pa 9onom till 
wärff a1119et, förf att i froårafte be1 ägen9et oqi måfte mer än en: 
gång bittert . ångra, att 1,Jan utan grunblig öfroer(äggning tagit 
hetta fteg. SJlr l)an 'Därtill i torftig bräAt ocfJ utan me'oe1, få 
blifrner måttet för fJans liban!>e rågabt, odJ 1,Jan finner fig troun: 
gen att för lifmets uppe1,Jä!Ie förrätta arbeten, 9roarom 9an i 
9 embt;gben albrig fu1111at 'Drömma . ®ärft 'Däran är f. f. (ärbt 
foU, eller få bane f om rnarit mib uniuerfiteten, ffofmäftare, apo, 
teforebiträben, o .  f. ro. äfmmf om fMfroare, boff örnre, bobbe, 
tjänter o dJ bl)fifa, fom ej funna engelffa fpråret. '.itufenben af 
fåbana. p(atsföfonbe Wpa omfring i ftaben odj äro g(a'oe att be 
f åfom uppasf are i 1,JoteU, ölf alonger e!Ier reftaurationer funna 
fi1ma en fna:pp utfomft. still OCIJ meb för f åbane, f om äro 
mäftige engelffo f pråfet, blifroer· bet f mårt att arbeta fig igenom 
alla 9 inber odJ, åtminftone unber förfta året måfte be un'oerfofta 
fig många förf afe(fer innan be ltJdM ffaffa fig en någorlunba 
bräglig . ftällt�ing. �illopp.�t från alla lanb är för ftort, odj 
f�nner(tg�ft t . �e ftorre ftabema fönnas ännu följbema af förs 
gangna ars frtf er. filllia :platf er äro upptagna, od) uppftår en 
�.uda, tränga fig busfi1�tals perf oner fram att ftJUa ben. 9Rånga 
aro be, f om

..' .. feb_an be t m:dor� ja måna'oer förgäfroes efterfträfs 
roat f1Jt1fe11attmng, fomn.nt tt ll gränf en af förtroiffon. .\tunbe 
!tJtfogå.�bame ,! 91e.rovorf .. tala, ffulle bigra banb funna fftifroas 
ofroer amnet :  �rodna forfJoppningar i filrmerifo". 

2 
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E>å långt ben tl)ffo författaren. Wcå11ga af .be bref förf; 
af benna ffrif t erf;ållit från utmanbrare befräfta f;nrnb f;är of� 
ltlan anfört!:\. Q';n allmän flagan i besf a bref är öfwer bet 
of unba tärtlifmet od; bäraf 11.Jållabe fjufbomar ; an bra flaga öf11.Jer: 
l)årbt oclj anfträngan)e arbete oc{J of;öfliga arbet5febare; aubra 

åter öfroer bet ogubaftiga lif, f om föres :på många af be affägsna. 
arbet5ftationerna od; oet ringa 11.Järbe man bär f ätter :på män, 
niffolif. filnbra berätta 0111 ben mängb ol t;cfor, f om bär inträffa . 
genom grufras, genom mitft;cfabe f:prängffott, järmuägs�lt;dor,. 
111• m. Wcånga f;afma rå fot ut för bebrägliga arbet5gtfmarer 
f om unbanbragit fig betalningen af betingab aruet5{ega oc{J anbra 

åter ljafl1.la blifl1.lit beftufne af orebliga fomrater, m. f(. bl)• 
lifo oil)dor, till ftor bel framfoliabe af {1riftaube fännebom ont 
bcftåenbe förf;ålianben i filtnerifo . E>f utfumman af alla besfa. 
ffagoroif or är, att nt;fomlingen är i mmerifo utfatt för många. 
faror oclj olägenf;eter ocf; att bet forbras mob od; fiä( önärroaro,. 
om man ffoll reba fig unber beöf a owana förf;åUa11ben. 

:tiå roår alfigt ide är att enfibigt framf;ålia enbaft ffugg::. 
fiborna af lifmet i filmerifo ti!Iägga wi att nH\ngen bugfig oc{J: 
fi.irfigtig arbetare från roåra orter i bref m�bbefar, att f;an. g o�t 
ffogit fig ut i filmerifo, utan att {Jan 11.Jant utf att roare ftg for 
olt;dor eller bebrägerier. Wcålji:inba f;ar en f�örre aft�am��t o.cf; 
förfigtigf,Jet {Jos besf a fenare till en roi:ifenthg hel btb:agtt till. 
benna framgång. 

Dm ocf många funnit fig fmifoa i fina förf;op:pningar om 
r9cran i filmerifo, få f;ar man å anbra fiban gjort ben iaftta• 
gelf en, fom fäfert ffoll förefalia !nångrn owiintab, . att .Y.erfo.�ter,. 
f om i ljemlanbet warit begifn� :pa rusllr�der od,) _till folJ� bar�f 
icfe f,Ji:irfti:ibe<ä funnat göra na5ra befparmgar, ba be anfommtt 
till filmerifo, bär be 11.Jarit an11.Jif abe enbart till ben egna fraften,. 
blifl1.lit bugliga arpetare, fJroHfo af fin f örtjänft .fJ�mf i:inbt . gU.nffa. 
madra bef:paringar till fina f,Jemmaroaranbe fa1ml1er. fillt fonna 
färffifba ei;em:pel af benna art ocf; besf a 11.Jif a, att arbetare, f 0.111 

i f;emlanbet fjunfit få lågt, att båbe be fii:ilfroa .. od; anb:a tro.tf, 
fot om bera5 . räbbning, funna unberftunbom rnbbus., ba be u1;. 
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f ��as � n�a förf;åUanben, bär be ide ljafwa att Hta tia annan. ljJafp an fm egen arbets förmåga. 
iörrän 11.Ji ffuta �en�a öf.11.Jerbficf af amerifonffo förf;åf, r�nben, to�be bet wara p� fm p!at5 att taga fitet närmare reba. :pa f;uru hfwe! geftaftat fig i mmerifo för be wärffiga emigran, terne b� tu. ) · faba.na fom g�ft oc{J gåUet öfroerfft;ttat bit od} reban t tagon ttb 11.lartt bof atta t lanbet vdj fåfebes hunnit . . · f

. 
'b b "  b f " h · rr  

..,, wanJa tg m1 arwaran e or..,,a anben. ®i måfte i betta aff b . . b ,; t · rr b f O 

een e, 11.Jan a Op t . . e . . ran. grannfanben emigrerabe, bå emigratio� nen f;os OB am�u ar f a nt;, att ben ingen erfarenf;et !}ar att i betta fall framwif a. E>wenffo ocf; norffo hushåll "afwa f" • •. · b · rrr, f 
..,, ..,, ..,, or ar-�ton en tt a a öf11.Je�fft;t�at . tia mmer!fa i ftora fforor odj bet ar besfa lltJ�?ggares hf 11.lt ffola taga t närmare ögriafigte. 

. :tl�n fanbe �cl; gögt 11.Ji:irberabe norffo ffriftftäUaren SM:: f�.offer . 0a.nf 011, ?,Wt�fen numera öfwerfft;ttat tia 2{merifo, f;ar f�ret�g1t f1�. en farfftlb ref a genom åtffiUiga ftater i mmerifo odj barrotb .�ef ort b.et . en� norffa fettfementet (nl)fnJgget) efter bet anbra. for att rtftt�t .t grunben ftubera bet norffa foffHf11.Jet, få• bant bet gefta{tat ftg t mmerifo. Uti en norff tibning _ "®er!, b�ns @ang" - f;ar f;err Sa�f on mebbefat be erfarenf;eter f;an g.1ort unber benna ref a. ®t ffo( a ljär mebbe!a bet ljufroubf af, ltgafte af f;r ,3anf ons artife{ :  
. ":tlet förfta intrt;cret a f  ett gamma(t norfft jettlement" _ ffrtfmer ljr Sanf 011 - "är rent af förwånanbe. Wcan betraftar be nätt�, f;mitmåfabe guf en • meb 11.Jeranbor odj gröna jafufier, b� rt;mhg� f�garna ocf; fabugarbsf;uf en, be många b9rliara ma, llm�rn� pa garben odj fpörjer förunbrab :  "?lir betta honb:pojfen ljennfran ?" 

• Q;fter bet ljr S�nf 011 heffrifwit fefnabsorbningen odj ben r�ba�be fnl)ggf;eten utt be norffo nt;bt;ggarnes lif odj f ärfföbt barrotb het�.n�t b�n goba, t. o . 111. fina amerifonffa matorbnin• gen, Jot� f�l1es t .�eras 9us, ti!Iägger f;an: "91aturfigtrois är bet eJ f a :pa aaa. ftallen. ,Sag f åg äfwen Htet af be gamla 11.la= �torna gemma fran 91orge. . ®isf a lefnabsl1.lanor odj feber funna !u icre ffifta natur, f åfom genom ett trollf(ag ;  men bet märfte Jag, att f;os aIIa fans mera fträf11.Jan efter orbning odj fnl)gg, 
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ID?tJc'fet more ännu att f äga om för9åflanbena i IJt:merifa ; 
men utrt)mmet mebgifmer ic'fe att mibare utbreba ot blröfmer. 
�f bet fagba torbe boc'f ben �+imärf�amme läf aren hmna bUba 
iig en föreftäUning om 9mab emigranten 9ar att mänta :på 
an bra fiban oceanen. �eftJmmer, möba odJ förf atelfer möta 
.9onom f annolift i början ; men är 9an i9ärbig, briftig odJ före, 
tagf am, få 9ar 9an att motf e ett fugnare fif bärborta än i 
temfonbet. 

III. 

Jroaa &ar linfana aH fruHa af emigm±ionm. 

E,åf om reban i infebningen antt)bbes fruftar mången att 
·(migrationen ffaII förroanb(a mårt (anb till en foUtom öbemad. 
5llårt fonb lir f å  fofffattigt, fäger man, få att mt icfe �a råb 
.att afftå arbetare åt anbra fanb ; ja man räfnar ut att roårt 
fonb borbe funna föba en f(erbubbe( befo(fning emot �mab bet 
nu äger, odJ bet är ur benna ftJn+iunft man få mtJc'fet fruftar 
fö(jberna af emigrationen. 

�roab f örft mibfommer beräfningarna om 9miffen folf• 
=mängb %infanb funbe f öba, om bet roore få ob(abt f om jorbens 
teffoffenf)et tiet mebgifmer, få äro besfa beräfningar utan +iraf• 
tift bett)be(f e, om man tager bem unber närmare +iröfning. �et 
s<ir ic'fe +iå arbetare mårt fanb fiber brift, utan :på fa+iitaf för 
-0tt anmänba tiII be�f a arbetares af(öni'ng. �et är fåfängt tal 
,att t. er. f äga bet �ef gien är få mångbubbeft mera obfobt, att bet 
:fan föba en mångbubbe(t fiörre befo(fning, odJ att fåfänge mått 
fonb icfe är få tätt befo{fabt f om �efgien, fan bet ej unbmara 
någon be( af fin befolfning. ID?an bef)ötmer bfott. erinra fig 
att be oobfabe trafterna i roårt fanb i be f(ef(a faU torbra fa• 
·-+1itaf, f om madernas ägare icre befitta. Utb.ifningar å 1ägre ocfJ 
,oblingar af ftenbunbna mader for bra +1enningar odJ utan f åbana 
fan bonben icre amoänba be tiUgängfiga arbetarne. �et är få• 
febes bårffa+i att tafo om att en mångbubbeft ftörre befolfning 
i mårt lanb more en mälfigne(je för lanbet, fåfänge ben numa! 
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ranbe arbetarebefoffningen f afnar arbete odj utfomft . Ddj att 
för9ållanbet är f åbant fon fwårligen beftribas. ®årt jorbbrut 
ocfi wå':a öfriga näringar ftå :på ben ftånb:pnnft att be ide funna 
anwänba be tillgängliga arbet<3frafter odj f å(änge för9ållan'oet är 

· f åbant !iba wi ide brift, utan öfwerf1öb :på arbeHlfrafter, eme, 
ban wi ide 9afma anwänbning för 'oef amma. 6å orimligt betta 
:påftåenbe. fon ftJnas, få är bet bocf grunbabt :på beftåcnbe för: 
9ållanben. ®i miibja i betta fall till ftatiftifen, ben wetenffop, 
f om genom beräfningar odj fiffror bäft fatt utreba benna fat 
®i fråga : öfos jorbens affoftning i wårt fonb i f amma grab 
år Hg en f om befolfningen öfos ? 6fer ide �etta, få bfifwer anka 
frågan f)waban benna f öröfobe tolfftocf ffall få fin f öba, bå 
mårt jorbbrufs affoftning icfe i.\fas i famnta grab. 6åmibt wi 
funna inf e finnas enbc:ft twänne utwägar, antingen måfte betta 
öfwerffott af befolfningen föfo fin utfomft i anbra fanb, bär· 
besf a arbet<3trafter funna få anmänbning eller ocff å måfte be, 
fo(fningen tib efter annan mi11ffos genom 9ungersböb, farf oter 
eller :på annat fätt. ®i 9afroa från 1867 års 9ungersnöb ett 
f orgHgt erem:pel bär:på, odj bet :på nära 9åll. 

®i böra bärför lcfe f öfo att för oe fjälfma 0(9 anbm 
hfanba bort en enfef f anning, genom att beräfna 9uru ml)cfet 
toU wåra oobfabe öbemarfer funbe f öba, om be wore oblabe, 
utan wi böra beräfna om �infanb, i bet fficf bee ob(ing nu be� 
finner fig, fon föba film inbl)ggare ocfi om bee jorbbruf ftår 
:på ben ftånb:punft att fan bet f ortfaranbe fon fullgöra benna fin 
fr1Jfbig9et mot befolfningen. QJetraftar man f afen från benna 
ftJn:punrt ffoU man fnart fomma till infigt af, att en förnuftig 
utwanbring :på arbet<3förtjänft till anbra fanb inga(unba län, 
t-er fofter(anbet till ffaba, f åränge arbetarne efter ett eller f(ere· 
års från�ara återroänba meb be bef:parabe fa:pita(en, 9wHfo:, 
f åfonba funna fomma fofterjorben till gobo. 

�mab åter roibfommer att wårt (anb ffulle f örroanbfas, 
till en ötiemad, om f olf emigrerar till m:merifo för att 
bär för aatib nebf(å fina bo:påfar, få befänna wi att roi i 
hetta afieenbe ide 91Jf a fonnerHga far9ågor. :Den forn fö(jt men, 
tibnings:präsf en i 6werige från början af , 1850:ta(et, bå emi.:: 
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grationen Mrftäoes fom till ftörre utfträcfning wet 9milfo möda 
taffor man i början målabe för 6merige, bå emigrationen ffulle 
fortgå något årtionbe. :Det fär mara allmänt befont 9uru emi• 
grationen från 6werige icfe aUenaft fortgått, utan t. o. m. öfats 
år ifrån år i en grab �om mäft många fofterfanbswänners be, 
tl)mmer, jåf om fl)nes af nebanftåenbe fiffror. �fter 1868 års 
mieroä6t tilltog emigrationen från 6werige, f,\ att rej;)an 1869 
ide minbre än 39,000 :perf oner utwanbrabe, i förra fJälften af 
1870 fortgicf emigrationen Hfo ftarft, men minffabe<3 i flutet af 
året, men fortgicf bod unber be fö(janbe åren till 1879 meb 
omfring 10,000 9warje år. �nfigt offentfiggjorl:Ja up:pgiftet 
ffaU unber åren 1860-79 från 6merige 9afwa ntwanbrat 
230,000 männiffor,· men man antager att uti besfa fiffror icfe 
ingår 9e(a utroanbrareffaran, 9wHfen utan öfmerbrift torbe 
ftmna u:p:ptogar.i till 250,000. �migrationen 1111ber år 1880 
u:p:pffottas till 42,000, år 1881 tia 48,000 0(9 unber förna 
fjärbebe(en af innewaranbe .år (1882) till 20,000. \)Jean an� 
tager f,Uebes att unber åren 1860-1882 omfring 405,000 
männiffor f)afwa utroanbrat från 6werige. 

stafta wi nu en b(icf :på foffmängbsför9åUanbena i 6merige, 
få ffofa mi f nart �nna fJururoiba betta Ianb genom emigratitr
nen förmanbfati:l till en f olftom öbemarf. 6weriges foffmängb 
9ar öfot<3 i jämn fortgång, få att ben från 2,377,000 :perfoner 
wib år9unbra�et'3 början 9abe till 1850 tillmätt meb omfring 
11/10 miljon odj från 1850 till 1880 f)ar ben öfoti:l meb en 
111) miljon, få att 6meriges befolfning fiftnämba år utgjorbe 
4,555,668 .perfoner. llCtt 6meriges jorboruf, 9anbe( ocfi öfriga 
näringar fortfaranbe iiro i ett bfomftranbe fficf torbe roä( icfe 
af någon funna beftribas. :!lesfa fiffror äro få1ebes be ftarfofte 
bewis för att några fträ11g9etsåtgärbei: mot emigrationen icre 
äro befJöf1iga eller ens 9ä(f of amma. �wem mågar ens :påftå, 
ä1tnu minbre f öfo beroif a, att 6werige ntt roore ll)cfligare o� 
wä(ftånbet allmännare om besfa emigrerabe 405,000 , af be� 
forna inwånare . ffuUe genom tmång5fogar b1ifwit fwar9åUna 
i bet gamla f)emfanbet ! 

:Då emigrationen i 6roerige tagit en få �tor utfträcfning 

• 
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f om ofmanför mif ats, få bor be man mäf bär, om någonftäbeG, 
lärt fig bäfma för be forgHga föfjberna af emigrationen ; fär• 
ffilbt borbe 6meriges jorbbrufore meb bef9mmer fe 9uru bett 
.ena fforan efter ben anbra af fonbets 9urtigafte odj häfta arbe• 
·tare rämna bet gamfa 9emfanbet odj u:p:pföfo åt fig nl)a 9em i 
·mmerifo. �mellertib f er man att be meft ffartf eenbe af 6meriges 
Ianbtbrufore icre bäfma tillbafo för föfiberna af emigrationen. 
6åf om färffilbt befl)fmtbe för ben fråga mi i benna afbefning 
f)e9a11bfa mif ja mi 9är införa, efter ,,.ltriftiansftaMMabet" ett 
utråtanbe i emigrationsfrngan, afgifmet af en utaf 6roeriges 
främfte jorbbrufore, :prof. .\)jafmar 91at9orft. @i införa betta 
uttafonbe få mtJdd 9älire f om mi tro att etfamma ffolI, bättre 
,än måra orb, bibrnga tiU att lugna bem, f om frufta be märfta 
följ ber af ben 90s ojj börjabe emigrationen. �rof. 91at9orft 
ffrifmer, iblanb annat, f ålunba : 

,, ;tle f om Haga ötmer benna ftröm af euro:peiffo emigran• 
ter, f om :på an'Dra fiban m:tranten föfo fig n9a 9ent, torbe finna 
min bre ffäf till flagan, om be mi!Ie fe benna f af i {)iftoriens 
ljus odj utan att låta fina fönsfor få inmärfo :på fig. �ifto• 
rien ffolI bå förtälja, att be euro:peiffo f offens wagga ftått i 
mfien oc(J att �uro:pa 9ar emigrationen att tacra för fin beforf• 
ning, odj tiå mi nu fe en orbnab f olfmanbring äga rum, nu 
fom forbom mot roäftern, bå mi fe  m:merifo odj �!ttftrafien, 
:�9a ,8eefanb, m. f1. funb befolfas af ben europeiffo rnfen1 
iom är bärare af friftenbom odj bHbning, få må man mäl tro, 
att f åbant ligger i 15örf tJnens ftorn :pfan. Ddj att bet är ett 
ftort fteg framåt nät ben euro:peiffo ttl)bl)ggaren trä�er i ftä!Iet 
för be urinmånare, f om ide mifat fig mottagliga för ciuilifa• 
tionen ( = bHbningen) e!Ier 9afma någon böjelfe att obfa jorb, 
fom af bem betraftas enbaft f om en jagtmmf. pc() om fåfunba 
emigrationen är ett 9ögft migtigt moment i männiffoffägtets ftora 
utmecning -· få äro ej fför för9anben att flaga öfmer, att iif• 
men mårt folf tager be( i bet ftora Mturarbete, f om ät 9ela 
henna emigrationsftröms roär1bs9iftoriffo uppgift, e9uru ben 
.bär om är omebmeten". 

"Wlan 9ar äfroen fram9å!Iit att besf a emigranter 9tter• 

• 
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ligare ffo1a 9jäf:pa 91orra mnmifo i bejj täf(an meb �ro:pa, odj 
-att f å(unba måra egna fanbsmän� :probufter ffofa :på märibs• 
marfnaben läggas i mågffåf en mot roåra egna. �fmen 9är ligga 
lugnanbe orb nära tilI 9a11b� ; be äro : att ju förr 9efa �orra 
mmerifo bfifmcr bef olfobt, ju förr bP.fl åferbrufsftJftem, f om af• 
tmingar jorben gröban utan att mibmaft9å!Ia · jorbens börbig9et, 
- rofåferbrufet - tager f!ut, befto förr ffofa jorb• bdj fäbes• 
:prif en ftiga i m:merifo, odj fö(jaftligen fonforrenf en fännas 
min bre trl)cfanbe. �n ftarf emigration är mebfet till att f nart 
få aa jorb i 91orra m:merifo u:ppob1ab odj att frambringa tmån• 
get tilI att {)å!Ia jorbens börbig9et roib maft. .\)marenba emi• 
�rant, f om far öfmer m:tlanten för att b1ifma jorbbrufore :på• 
fftJnbar bärför inträbet af ben tibs:periob bå filmerifos täf(an 
f>fifroer lättare att ut9ärba". 

,,�tt orb bocf tilI f(ut om benna för9atfiga täffan, 9roars 
roä(figne(jebringanbe egenffo:p ingen mm fe. .\)ltlab 9abe - få 
må man wä[ fråga - b1ifmit befoUningens fott i (foropa, om 
filmerifos jorbbruf ej funnits ? 6maret är tttl)cfet enMt. �tttt• 
gersnöb · odj för många männiffor 9ungersböb 9abe blifmit be 
euro:peiffo folfens )ef, om ej ben amerifonffo tillförf e(n ägt rum ; 
od) oft, fmör, fött odj f{äff 9abe omöjligen funnat, benf amma 
förutan, bfifroa få tillgängfiga föboämnen för alla t. o. m. för 
ben fattige arbetaren, f om be nu i fiä(froa märfet äro ; - men 
ej ät betta nögot att beflaga ! " 

,,91ej, må man upp9öra att - om man bortf er från be 
egna intresfenas trånga f 9nfrets - Haga bäröfmer, att filmerifo 
odj filuftrafien Haffat �uro:pas folf billigare lefnabs - odj oe, 
Uäbttabsmebel, än 9mab �uro:pa fiäff förmått att bereba bem ; 
odj må man u:pp9öra att f örja öfmer, att unber mår tib en fo(f, 
wanbring u:p:pftått. forn i ftä!Iet för ntt gå manbalifft fram, 
btl)ter bl)gb, öfot ciuififationens ftora områben odj tilI bet gamla 
�uropa fänber lefnabsmebel för att f9IIa be{l eljes ej tillfrebs• 
ftälba, f örfta lefn absbe9of. Ddj må man äfmen finna fig bäri, 
att mått ringa Ianb tager bif i betta fuUurarbete. · mftabe odj 
,ära.be äro emigranterna från 6roerige ( roi tro ojj funna tillägga: 
iämmä( från 15infanb ), odj ben bel mårt folf lämnar tilI bet 
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mJa f olfetG bHbanbe af aUefJanba nationer, är bef, bättre en bd 
fom gör bet lanb fJeber, f om räfttat benfamma fåfom fin." 

·\llå mår fråga om (Jwab man fJar att frutta af emigra, 
tionen btifwer f waret : ,,S tt t e  t ." 5.Det är f annomt att emigra� 
tionen albrig någon fin får ben utfträdning (Jos of3, f om uti wårt 
wäftra grannfonb, od_) lifo Htet f om utwanbringsfebern förmått 
iibefägga 6werige ffoU ben förmå göra bet i Binlanb. 

@n omftänbigfJet, f om man Be bör förbife, bå bet är fråga 
om fJroab emigrationen wärfor på bet gamfa moberfonbet är att 
ljiftorien bär wittnesbörb om, att emigrationen i wif3t afjeenbe 
gjort nl)tta åt bet fonb, bärifrån ben utgått. S ett fanb bäri• 
från alla orofiga mebfemmar ar bef offningen genom friroiUig 
utroanbring a�ägsna fig funna icfe gärna uppfomma orofigfJeter, 
folhtppfopp. o. bl)l. Wran fJar bärför, ide utan ffäf, lifnat 
emigrationen wib f äfer(JetsroentHen på ångpamw1, fJroilfen men, 
tU är till för att utffäppa be öfwer�öbiga ångor, f om bäreft be 
meb roålb froarfJöUos, ffuffe f prr\nga ångpannan i fhJcfen. �abe 
�ransmännen, bå ftatsbörborna öfwcr fJöfroan nebtrl)rte borgare, 
od_) bonbeftånben, fJaft utroägen att emigrera oc'fJ unbanbraga fig 
ben tunga f om föref öff bem obräg(ig, få (Jabe 1791 :års reuoht• 
tion f annomt albrig utbrutit. Dm ide @nglanos fonung, 
Star! I, år 1637, meb wapenmaft fJinbrat Driroer StromweU odj 
bennes f äffffap, \+Juritanerna, bå besf e ftobo färbiga att lämna 
@nglant, oclJ uppföfo fig nya !Jem i ?U:merifo, få fJabe fJögft fan. 
nolift nämbe fonung ide befJöft tolf år f enare neblägga fitt 
fJufroub för böbe1!3l)�an, a(t på anftiftan af f amme StromweU. 
2'Cnbra Hfnanbe e�empe1 funbe ur fJiftorien framfJåffus, men be 
reban åberopabe må wara nog till att wif a owislig(Jeten uti att 
wib (Jem1anbet faftrebja foft f om af en eller annan an(ebning 
önffo, lämna b.et�amma. 

IV. 

$futora. 

�i fJafwa nu i bet närmafte flutfört mår affigt att i 
fort(Jet affJanbla en af bagens brännanbe frågor, emigrationen. 
filli fJafroa framlagt be erfaren(Jeter oc'fJ åfigter wi erfJållit, bå. 
wi, änba från bet utmanbringen (Jos of3 börjabe, meb uppmärf, 
f am(Jet fö(jt benf amma. Wcå(Jänba ffo{a fienberna till emigratio�1en 
finna fig Hfo litet tillfrebsftälba meb wår ffrift f om be, fJwt1fo 
ftå i berå'o att fiä{fma emigrera. 5.De förra finna o� f anno lift 
altför mänligt �ämoa mot emigrationen, unber bet oe f enare 
fonffe icfe fått riftigt flart för fig om mi af, eller tillfttJda emi• 
grationen. S rnärrligfJeten fJar wår affigt warit att fJroarfen 
ttuitl)rfo eller afråba från emigration. ®i fJafroa enbaft wefot 
utreba förl)åUanbet od_) f eban lämna afgöranbet i ben enffilba 
.männiftans fJänber. Wränniffon fJar en fri wilja oc'fJ är inför 
@ub, fin familj oc'fJ fin f amtib anfmarig för fina fJanbling�r oclJ 
härför bör (Jon efter moget betänfonbe göra l)mab (Jon finner 
roara rätt oc'fJ unber föreroaranbe omftänbig(Jeter f1oft. Sngen 
ffaU roäl meb ffäf funna beftriba att ide arbetaren fJar rätt 
att anbringa fit t  enba fopital, fina armars ftl)rfo, bär betta 
fopita! gifroer biifta affoftning ;  men bärmeb är icfe f agbt att 
arbetaren fJanblar ffoft, om (Jan utan närmare pröfninq od_) öf� 
-wermäganbe följer ftrömmen åt, bå benna utroanbrar till främ, 
manbe 1an'o. ID,å enl)mar, f om warit i beråb att emigrera, öf, 
werwäga fåroä{ 0Iä;3enl)eterna ocl,J farorna f om för'oetarne af ett 
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emigration oclj f eban beftämma fig för bet 9an finner wara för
fig änbamålsenligaft. 

iörrän wi neblägga vennan wifia wi i bettn f(utoö ännu 
betrafta utmanbrarefrågan ur en f tJnpunft, 9roarom uti ffriften 
förut ide roarit fråga, b. w. f. ur f o f  t e r fa n b s tä r f  den s 
f tJnpunft. Wrånga af bem, f om motarbetat emigrationen, f)afroa 
ftält fig vå benna ftånbpunft. Wran f)ar anf ett utwanbrarne 
otadf amma mot fitt foftedanb, bå be funnat wänba betf amma 
rt)ggen. Wcar �ar nära nog welat ftämpla bet f om förräberi 
mot fäberne!3fanbet, att befl barn funnat öfroergif11.1a betf amma. 
�et ligger mtJcfcn öfroerbrift uti besf a våftåenben, oclj wi 11.1Uja 
blott erinra bem, f om befämpa emigrationen från ben11a ftånb::. 
:punft, att alt f)roab man tafar, ffrifroer oclj utlägger mot emi• 
grationen ur fofterfonbsfärf etens ftJnpunft fon f ägas om alla 
f offroanbringar. :tle europeifta f olfet1 f)afroa i forntiben tågat 
mb från &;iögafiens bärgsbalar, men bå man nu, årtufenben 
efteråt, f er ti!Ibafo på benna @ubs (ebning af männiffoffiigtets 
öben ; bå man f er 911.1Hfen ftor misfion (foropas foff f)aft att 
utföra, få torbe wä( i11gen numera wif ja :på allwar våftå, att 
besf a från lllfien emigrera be f off f)anb(abe orätt mot fitt fo• 
fterlanb, bå be lämnabe betfamma. mtt G:uropas foff 9nfroa. 
en ftor misfion att ftJlla i wår tib uti ben amerifonffa mäftern 
är reban uti ffriften i förbigåenbe våvefobt. &;iroem fon wä( nefa 
att icfe en 9ögre maft ännu i mår tib lifof om i forntiben 
leber f olfens öben? 

G:f)uru roi f å!ebe� ogilla att man utfhmgar be!ftJIIningar om 
fofterfonbsf örräberi eller briftan'oe f ofterfanbsfär(ef emot be arbe• 
tare, f om upvföfo fig ntJa f)em i lllmerifo, få anfe roi boet att 
ben enffilba utwnnbraren, äfmen från benna f tJnpunft, bör öf= 
werlägga oclj vröfroa f afen förrän f)an bef(uter fig för emigra• 
tion. �et är en ide owigtig omftänbigf)et att beafta bet man 
inwant fig få 11.1ib beftåenbe förf)ållanben i f)emfonbet, i befl 
feber f amf)ä!Isfficf ocfJ alla förf)ållanben, att man enbaft 
me'o froårigf)et fon f(ita be banb, f om fäfta en mib f)emfanbet. 
G:n f om få iir fiift roib fitt fofterfanb fon (ätt uti bet friim• 
manbe lanbet {1etagas af ben f)os norbbon ofta förefommanb� 
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fjuföomen : f) e m f äng tan. :tlå ränner emigranten fig ,få enfam 
ocfJ öfmergifroen i bet friimmanbe lanbet, oclj all ben ltJcfa oclj, 
mebgång f)an biir .möter förmår icre ftJlla ben tomf)et, f 0111 in• 
tagit f)onom oclj erf ätta f)roab f)an anf er fig 9af11.1a förlorat uti 
bet gamfo f)emlanbet. �uru många eiempel f)ar man icfe :på 
att :perf oner, f om i fånga tiber wiftats i främmanbe lanb eller 
irrat omfring :på roiirlbsf)afroen, :piötsiigt betagas af en f)em• 
längtan, f om icfe fon tiUfrebi:lftäUai:1 annorfunta än att be upp, 
f öfo fina gamfa f)emfon'o. - �et är biirf ör af roigt att emi, 
grant en, förrän f)an lämnar f ofterlanbet för a!Itib bafom fig, 
odf å öfmermäger f)urumiba bet 119a fanbet, me'o bef, förmåner 
ocIJ förbefar ffall funna erfätta 90110111 bet f)emlanb, f om f)an nu 
ftår i beråb att öfmergifroa. men f om lärt fig fänna odj iifffa 
fitt f ofterlanb; ben f)roars f)järta Hoppar marmt för bet lanb 
bär ro åra färber buro måra börbor ,,långt före ro åra bar"; ben 
9ar ocff å en färffilb anlebning att befinna fig oclj pröfroa benna 
fiba af uttuanbrarefrågan f5rriin 9011 tager bet afgöranbe fteget, 
att utbt)ta betta fofterlanb nwt ett annat. 

Wrånga äro be, f om f iin'oa trånanbe blicfar till bet gamla. 
f)emfonbet, äfroen om ll)c'fa oclj mälgång, följa bem i f:påren i 
bet nl)a lanbet. �ör ide längef eban läfte wi i fmenffa tibnin, 
gar ett längre :poem, af en :på (5ti,Ua 9afwets fufter i S'Mifornim 
maranbe f roenff emigrant, 91uilfen få öfmermäfbig�ts af längtan 
till f)emlanbet, att f)an blott f)abe en önff an, ben att funna 
återroänba bit. �å bet emigranten fiunger om 6merige 'f;ar
fin fulla tilliim:pning jä11111.1äl :på �inlanb oclj bå mi af en 9ef 
mäng'o bref från utroånbraZJe lanbsmiin erfarit att f amma f)em; 
längtan f om i fången uttalar fig jämwäl bemiiftigat fig bei:lfa. 
roå!"a lanbsmiin, anf e wi lämpfigaft att affluta benna ffrift: 
meb några 11.1erfer ur ,,�migrantens fång", 911.1Ufo f)iir till fift 
må ljuDa, f /)m ett efo från bet lanb, bit få många fonbsmiins 
f)åg oclj tanfor för niirroaranbe äro riftabe : 

�ag f er ett Ianb bär fjufma f>i(ber jroäfwa 
�nför min blid f :mt fil froermofn i fftJn, 
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(fä ä(ffligt fanb, bär ftorta furor fträfroa, 
6om örnen bjärft mot Måa 9im{ens bnJn, 
(fä lanb, bär frib i flott ocfJ foja råber, 
(fä fanb af voefi i lJroarje åber . . . . 
�tt fanb meb f öner utaf ftå{ till roärn, 
:D?eb fjöar af friftall odJ bärg af järn. 

Sag fer en b9gb, bär ffogbeHäbba 9öjber 
string blo111fteq1r9bba ba{ar mörfa ftå. 
�n 09gb, ur 9roilfens fföt min barnbomsfröjber 
Uvvfpirat fiff om b(omfter roib en å. 
i'!Rin fofterb9gb, ur minnet a{btig gången 
�tt norbifft �ben, roärbt ett {of i fång en, 
�n b9gb, f om ler i obfarns trägna roårb. 
�n %lorM unbangömba Momftergårb. 

Sag f er en 99bba mellan mörfa trä en, 
.S infiöns f pege[ ffåbanbe fin bifb . 
.Smmber gröna full ar bö{jar f äben, 
S taf1ans bafgrunb fuf ar ffogen wifb. 
Sag l)ör i fmällens frib ben b9ftra f agan 
Dm ffogens tro!I, om 91äcfens mifba flagan, 
�är 9an på mvvan� brant wib wågen fatt 
�tt leba älfroors bans i f ommarnatt. 

Sag f er på full ens topp i �ängtans trånab 
�en lHla f9rfon, ff9mtanbe få blef, 
�ag f er ben bjupa fiön bfanb bärgens blånab, 
SDär engång ilcorbens män i bfobig {et 
�å ftelnab rnåg 9maranbras haft föröbbe, 
$Där forna l)jäUar fömpabe odJ b(öbbe . . . 
Sag fer . . . .  D, nej ! Sag mäftar ide mer : 
irån äterns 9öjb jag fjunfer fans lös ner. 

0, iofterlanb ! �ur ffönt bet namnet fUngar 
S bagens möba, fmällens ftilla frib ! ; 

Slutbrd. 

�ur än i brömmen tanfen f nabt fig froingar 
'.till big att f öfa frib från roär{bens firib ! 
DcfJ nu, farroä(, till bef3 roi fe l)roaranbra ! 
Sag f nart ffoll g{ab i bina ffogar roanbra. 
'.till bef3 farroä(, men fjung en enba gång 
�ör bina fön er Q:migrantens fång. 
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,,SWngar icfe moberi3mdret j'lönaft, 
)Binber ej mdrt ljem meb bulilifo garn, 
2tJf er icfe f jälfma rjungett gröttaft, 
�å bett torfroa bär roi re?t f om liarn ?" 

'.'ta l ii3  O, ro  a [ ii3 • 
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%å frågor finnas mäl unber betta årljunbrabe, f om få ta:::. 
git finn ena i anfµråf f om emigrationen. �r från år ljar benna 
rörelf e wibgat fig, odj i ft. f. att nå fin �öjbµunft, af taga odj, 
förf minna, gifmer ben genom fitt oafbrutna tillmäranbe blott 
anlebning till tltJtf efterfinnanbe, till nl)a forljågor. 

®i f abe, att emigrationen är en af be många företeelfer,. 

fom gifma µrägel åt wårt årljunbrabe, odj bet meb ffäl ; ttJ misfer::
ligen lära wi af be europeiffo lanbens Wtorie, att unber tk 
bernas lopp mer eller minbre talrifo ffaror lämnat fitt fäber• 
nesfonb för att µå annat ljåll f öfo fi11 bärgning odj ltJcfo, men 
be ljafma bå oftaft gjort bet unber påtrl)cfning af outljärbliga 
mififörljållanben eller till följb af µolitifft odj religiö� förtrl)cf,. 
ljmilfet f enare ej fällan ägbe rum i forna tiber, bå oförbrag• 
f amljet mot olifo tänfanbe ofta mif abe fig mera i ljanbHng än 
unber mår tib, bå !jos be flefta folf ljelt anbra åfigter göra fig., 
gällanbe. e>å blefmo :på f(utet af 1500 talet i �ranfrife om• 
fring 80,000 proteftanter nöbf afobe att lämna fitt fonb, bär bå 
en fafansfull förföfje[fe raf abe mot alla ide fotomer. 

mr 872, bå ben norffo fonungen �aralb ,tlårfager för• 
ena be ljela 91orge till eti rite odj bärmib ej aUtib förfor mUbt 
odj rättråbigt mot fina :politifft miiftiga motftånbare, få ut• 
manbrabe en ftor mängb folf till ön Ssfonb, långt uppe i filt� 
lantiffo ocean, för att i trl)ggljet odj f äferljet i benna aflägsnoc 
tillf(tJftsort få lefma odj bö i befittning af fin f efelgamla friljet. 
�å f åbana af t)ttre orf afer åftabfomna utmanbringar funbe flere 
e6empel anföras. 

�f ljelt annat flag är ben emigration, f om meb öfob far.
unber be f ena�e tiotal åren ägt rum i (furopa odj betta merenbe(S> 
utan att några birefta orfafer bärtiU funna upproif M, unbantagan, 
bes :på en odj annan ort fåfom t. er. :på Srlanb, bär be out:::. 
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�ärbfiga jorbförgåUanbena tmungit mången att lämna fin fäbet• 
neö. - �migrationen till �merifo är ej någon tillfällig tillbra• 
g.elf e ;  ben är faft mera att gänföra unber befia ftänbiga manb• 
rmgar, f om alt från männiffof(ägtets oarnbom fatt folfen i 
rörelf e odj bfonbat bem meb 9maranbrn. ,,%orff(agens manbrin• 
gar," fäger en fmenff lärb, f om meb förbomsfti ödj flar Micf 
utmecflar betta ämne, ,,äro i fiäffma mätfet ett utttl)cf af en all• 
�ä� man . fu��e f ä�a natur fog för mänfföggeten. :Denna fog 
ftlla�par ftg fJ�lf pa bet f ättet att i tolfens lefnabsförgållanben 
albng fafnas mf(l)telfer, fJroilfo märfa fåf om brifmanbe ftafter 
till rörelf e ut i mädben od) till nl)a fanb. :tiesf a f olfmanb• 
ringarnas orf afer må mara mångaganba odj beras olifa art 
fo.n gifma åt manbringarna, f om företagas, en olifa prägel i 
.oltfo fonb o� tibegmarf, fåf om ocf ml)det beror på fättet guru 
manbrnren bltfmer emottagen i bet fonb, bit gan fommer. straf• 
tema, f om britma gonom ut, funna mara mer odj min bre mäf, 
tigt märfonbe unber olifo tiber, bet fon fona!S fåf om more bär 
,en ftiltje i rörelf en emellanåt, till befi åter förgåUanben framftå 
Jom gifma förnl)ab fart åt be brifmanbe frafterna." 

' 

,,�å blifmer tolrmanbringen i fjälfma mätfet ouppgödig. 
�dj. �tt f� födj?Iler fi� i be ntJare Hberna, bäront fan �uropas 
ljtftone bara ttJtttne frnn ben tib, bå fil!merifo u:pptäftes. :Denna 
märlbsgänbe(fe gaf uppf(ag till en lllJ folrmanbring, f om ännu 
fortfar. �t nl)tt fonb roar funnet, bär ftort utnJmme fans 
.odj bär man trobbe att ftora · ffatter funnos. :De funnos bär 
rnärfligen, eguru ide få lätt tillgängfiga, icfe få ljaftigt fruft• 
väranbe f om man i förftone föreftälbe fig. :Det roar riföo• 
men �å äbla metaller, f om locfabe minningsltJftnaben, men 
ben mmft, f om <§;uropas folf egentligen gafroa fförbat af fil!nte• 
rifo, gar minbre fommit af gulbet odj fHfret i grufmorna än af 
.oblingens märf i filmerifos j orb odj ganbelsmarornas utbl)ten 
f amt gefo uppfomften af en nlJ, från @uropa utgången, feber• 
mera meb �uropas egen bUbning täf(anbe fu(turutmed(ing. Odj 
f eban förgoppningarna om ftora ffatter af gulb odj fiffmer ljabe 
uppbagat fin f meff amma art, fortfor utmanbringen ide befto minb• 
re, il) filmerifo mif abe fig mara ett fonb, bär utrl)mme fans 
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för ben, f om tl)fte fitt fäbernesfonb mara för trångt, or� friget 
för ben, f om roar eHer tl)fte fig mara förtrl)ft, odj fritt roar 
ocff å fältet för äfmenttJrarens oförroägenget, för minninAsltJftna• 
bens inbillningar, ärdtJftnabens brömmar, för ben föttfinnige, 
fom förftört fin mä(färb, att i en nlJ mädb'.3bel frefta (tJcfan 
åntJO, odj för brottsHngen att unbanbraga fig fogarnes arm. 
Ddj ma öppet roar ocff å f amma fäft för ben fattige, forn f af• 
nabe oröb i fitt fäbernesfonb, att meb ibogt arbete förmärfma 
en fiälfftänbig ftällning. �å utgicf benna europeiffo foffman'o• 
ring till filmerifo ur mt)cfet bfonbabe bemefelf egrunber, en bel 
af mt)cfet tmett)big art eller rent af bålig, men ftunbom äfmen 
ganffa aftningsmärb. %öljberna ligga för 9mar mans ögon, 
uppfomften af en gelt 11lJ märlbMfbelning, en omätrigt ftor odj 
bett)beff erif tillmäft till mänffiiggetens Mturftafter genom om, 
:plantering i filmerifo af <§;uro:pas bilbning, f om härute i ben ntJa 
wärlben up:p(åter för framtiben allbeles oöfmerffåbliga utfigter. 
fil@ man oifba fig en märfligt fann föreftällning .om gmab en 
ftor folfmanbring bett)ber, äger man att befinna befi oett)beff e 
icfe blott för bet fonb, gmarifrån 9011 går ut, men ocffå för 
.bet fonb till gwilfet gon fornmer. Oc(J bägge inf(tJtelf erna märfo 
nmf efibigt. %offens manbringar betedna mänffliggetens f amman• 
ljang. �uro:pa gaf lif åt filmerifo, nu återmärfor filmerifa :på 
�uro:pa. �ift odj miiftigt ljar filmerifo olifmit, men @uropa 
ljar icfe blifmit fattigt odj f magt." 

3 allo funna mi bocf ej befo benne författares ljuf a odj 
gfoba åffåbning, if tJnnerget meb tanfen riftab :på %infanb .odj 
:befi förljållanben, it) att genom utmanbringen årligen tillfogas 
mårt fonb en ganffa fiinnoar föduft båbe i arbetsftafter ocl} fo7 
;iita(, betta torbe ingen funna jäfma. 

:tlocf innan mi l)tterHgare ingå :på betta ämne ffofo mi t 
fortget rebogöra för emigrationens giftorie oclj ffilbt bärmib be7 
röra älbre f örgållanben oclj f örorbningar rörnnbe utmanbringen 
i mårt fanb, få roibt man om bem l)ar fönnebom. 

lttmanbringen till filmerifo oörjabe näftan omebe(bart efter 
fonbets u:pptäft af Shistofer stofumbus (1492). �tJftet om (an� 
i>ets ftora fruftbarljet oclj rifo gjä(pföllor f:preb fig 9aftigt öfroet 
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tefa (foropa oqi ffaror af winningshJftet folf begåfwo fig bort 
öfwer �afmet för att i bet fjärran befägna Ianbet föfo ltJcfa od} 
rifbom. '.till besfa fällabe fig äfwen en masf a männiffor, f om 
mif3nöjba meb trt)cfanbe för!Jållanben i fäberneiilfonbet, f örebrogo, 
frif)et oqi fiälfftäntiig!Jet :på främmanbe jorb. �örelf en fortgic r 

unber tibernas loµp f afta odj oafbrutet, men fid unber roårt 
årf)unbrabe f örnt)ab fart, l}tuarti!I tuäl bibragit båbe be Iättare
f ort!f affningsmeblen oqi tt)ftet om be ftora riföomarne i gull>
oqi fUftuer, !JtuHfo omfring år 1850 påträffabes i wäftra IJCme, 
rifo. �fter benna tibpunft !Jar antalet emigranter år från år 
ftigit iftJnner9et i be norbiffo Ianben. Scfe fom om ide före· 
benna ti'o utmanbring !Järifrån ägt rum, men ben war obettJb• 
lig i jämförelf e meb wår tibs. :tlocf ägnabe man reban i älbre 
tiber mtJcfen uppmädf aml)et åt utf(tJttningen. C5å i början a� 
förra år!Junbrabet, bå wårt fonb ännu war förenabt meb '5tue• 
rige. 3 rifet fans bå ett ämbets tu ärt bet f. f. tabelltuärfet,. 
f om ägbe att uppgöra förtecfning öftuer folfmängbs för!Jållanbena. 
:Då beras tabeller utwif abe, att ej befo[fningen fteg efter förmo• 
ban, wäfte betta mtJcfet beft)mmer !Jos be fttJranbe oqi man föfte 
nu genom en mängb förorbningar oqi föref'trifter att förftuåra 
utwanbringen eller att rent af f ör9inbra ben genom �ögtt 
:plifter. '5å ingict allmogen tuib 17 34 års rifsbag meb Uago• 
mål till regeringen öfwer ,,ungboms odj tjänftefolfs oiagHga ut, 
farter utur rifet" oqi genom [ego!Jjonsftabgan af år 17 39 ffärptes 
t)tterHgare föreffrifterna mot bem, f om ref te bort oqi ej återfommo
inom twå eller tre år. 

:tiesf a ffulle födora all arfs• odj unberf åt�rätt, få framt 
inga foga förfall funbe wifas. ilir 1756 ftabgabes :plift ej alle• 
naft för ben, f om Iämnabe rifet, utan ocf för ben, f om locfabe
anbra bärtilI. '5eban t)ttedigare ffogomå[ ingått odj tJrfonbett 
af fonfHfollegium *) blifroit gjorba att !Jämma ben ,,fruftans• 
roärba" utwanbringen utfärbabes år 1768 af stungL illcajeft. en 

. förorbning, i !JwHfen föregåenbe ftabganben bfeftuo f ammanförbtt 
odJ orbnabe. illcot ftånbsperf oner oqi allmoge wänbe man fig en, 

*) <m äm6etsroärl. 
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baft meb ftränga förfroåranbe paf3åtgärber, men mot brufs: odj, 
bärgwärfs,arbetate, f o[bater, !Janbtwärfore oqi tjänftefolf wat 
författningen ofantligt fträng, ift)nner9et mot be tro änne f örfta 
flasf erna. :Det 9ette t. er. om bem, f om funffop om bärgroärf 
äga eller bärwib näring oqi uppe!Jälle 9afroa, att om en f åban 
:perf on ur rifet brog utan bärgsfollegii ,, fpeciella tillftånb," ftulle
!Jan f örfta gången böta 200 baler *) f. m., an bra gången bub• 
helt, trebje gången ftraffas till Hfmet. ®i fe få[ebes att förorb, , 
ningen ej roar att [efo meb. IJClla f om begåfroo fig utrifes på 
ref a måfte för fig ftäffa borgen, att be )fulle återwänba inom. 
ben i :pasfet ftabgabe tiben. 

:tlesf a ftränga beftämningar fortforo att meb få för, 
mHbringar wara gällanbe änba in i början af tuårt år9unbrabe. 
Sa, i tuårt Ianb gälla be ännu till ftörfta belen, el)uru be ej nu� 
mera tillämpas. 3 '5merige åter äro be fullfomHgt upp9äfba. 
,,®årt tibe9marfs art odj hJnne, meb bef3 ftora anfpråf på 
fri9et för !Jtuar oqi en att förfoga öfroer fin :perf on, torbe !Jafrott 
froårt att förbraga fåba_na åtgärber f om be, !JmHfo i forna tiber 
råbbe. :Det fätt !Jroarpå 9efo mår bHbning rör fig, ftJftar på 
att beforbra fri fa�fätbfel mellan fanb oqi folf. Stibens tän• 
fef ätt förbrager lättare be miflbruf, f om ben fria umgänge[f en 
föranfeber än be o[ägenl)eter, f om ffulle uppftå, om !Jinber la• 
bes för benna fri9et." illcänniffan bör !Jafroa fri9et att roälja 
:piatfen för fitt lifs tuärffaml)et ; ben f om ej :på en :plats fon 
förroärfwa fitt bagHga u:ppe!Jälle måfte fJafroa rättigl)et att f öfo 
fig en annan, bär 9ennes arbete frönes af mera framgång. 

Sa till oqi meb ben f om af äfroentt)rs[ufta eller af begär 
efter roinning öfroergifroer fäbernetorfman, {Jafma roi ej rätt att 
!Jinbra, men 9onom fun!la roi beffaga odj f örarta. '5ärffHbt 
måfte roi förunbra ofl öfroer att befuttne jorbägare färja fin jorb · 
för att få penningar till att rämna fin !JembtJgb oqi f öfo fig en . 
oftaft of äfer infomft i främmanbe lanb. :Det är iftJnner9et ge, 
nom besfa f om roårt ranb tillfogas en ftor ffaba. '.ttJ att emi• 
grationen i ben utfträcfning, f om ben unber be f enafte åren roun:c-

*) 1 baler = 1 mf. 92 11:ni. 
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.nit, årfigen turff1;mbar %infanb bettJbfiga födufter, betta är, f om 
wi ofroan f abe, otroifroefoftigt. 

(fotig�ationen innebär en förfuft förft odj främft af fopitaf. 
:mef an tur SU:merifo foftar ml)cfet penningar odj bärtur fommer 
att utroanbraren ej mågar gifroa fig i roäg, utan att f)afroa f,Jä(ft 
få ftora turgångar, att f,Jan ben f örfil tiben fon Draga fig fram, 
tur befl (Jan fatt fig in i be mJa förf,Jållanbena, ocfJ bef,Jjä(pfigt 
!ärt fig förftå fpråfet. �örft bå olir bet möjfigt för f,Jonom att 
förtjäna fitt bagfiga bröb. Wcan fon wiflt f,Järemot inroänba 
att bet till ftörre be(en är fattigt fotf, f om rämnar fan bet, men 
om roi ocff å ej räfna, att f,Jroarje utwanbrare tager meb fig 
mer än omfring 1 00-200 marf, få gör bet boer en för(uft af 
f(ere f)unbratuf en marf för f,Jroarje år. xur benna fapita(för• 
luft fommer ännu en f om fonffe ej roib förfta påfeenbe faller i 
,ögonen, men f om bet oaftabt är ganffo bettJbanbe. Q;n ftor 
-be( af emigranterna äro fåbcma, f om befinna fig i [ifroetG bäfta 
,ålber 15-25 år. :tlesf a perf oner f,Jafroa juft inträbt i ben 
,å(ber, bå be icfe allenaft funna f örförja fig fjä[froa, utan od) bi, 
braga tur bet fö(janbe ffägtern uppfoftran ocfJ förförjanbe. :tlefl• 
.förinnan f,Jafroa be roarit i åtnjutanbe af an�ras roårb od) 
,uppf oftran, något f om ej fan betraftas annat än f om ett (ån, 
.f,Jroilfet be borbe återbetala juft genom att i fin tur arbeta för 
.bem, f om nu i beras f tälle äro i bef,Jof af ftöb od) fftJbb. :tlocf 
,be f om i nlJflnämba åfber utroanbra, be unbanbraga fig gälban�et 
,af benna ffulb od) f,Järigenom tillffl)nbas fanbet en föduft, i 
brebb meb _f,JroH�en ben rena penningeminffningen roi ofroan roib..: 
rörbe olifroer en fmåf af. S 6ro erige, bär ben tilltaganbe emi: 
,grationen troungit tur uppmärff am9et ocfJ efterfinnanbe, f,Jar benna 
Jiba af f afen äfroen btifroit beaftab ocfJ frambragen mångfa(biga 
gånger. 6å t. C!;. roäftes på 1873 års rifsbag motion om att 
jffott ffulle Cäggas på f,Jwarje utroanbrare öfroer �jutton års åfber, 
ljunbra rifsba(er på man od) femtio på froinna, be allra fatti• 
gafte unbantagne, för att f å(unba f öfo en gobtqöreff e tör ben 
�ör(uft · [anbet fiber genom att arbetsföre män ut1tJanbra, utan 
att i någon mån f,Jafroa erf att ben uppf oftr:m be genom ftatens 
·förf org ergållit od) bet ffl)bb fonbets fogar gifroh bem. %ör• 
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ffaget föll roisf er Hg en, m�n f,Jar f(ere 
.. gånger bä.ref�er 1:1arit före• 

må( för offentHg bisfu�fton od) ljar af1tJen funnit fme forf1tJarare. 
®i f afna roä( tUs roibare för %infanb beräfning öfroer 

utwanbrurene, öfroer beras ålber, fön, förmögenljetsroUfor odj 
ftånb, men mi torbe funna antaga att förf,Jållanbet i besf a af• 
feenben ej ml)cf et afroifer från bet i 6roerige, b�: årfig�n . nog• 
granna tabeller öf1tJer utf[l)ttningen ur fonbe.t uppgoras. �. 

f a fall 
ffulle ben ojämförligt ftörfta befen 1f emtgranterna utgoras af 
fo[f i arbetsför å[ber. :tie f(efta ffulle tillf,Jöra ben f. f. arbets• 
Uasf en b. ro. f. bem, f om (efroa af hoppsarbete. 91är be �t· 
wanbra taga be oftajt be fina meb, ef)uru äf1tJen e!;empe( fin• 
nos på fåbana, f om ej bragit i betänfonbe att rl)mma od) froar• 
lämna f,Justru od) barn fattigroårben tur laft . 

.X:,roab roi bäremot om wårt Canb� emigration meta, är att ben 
ännu meftabe(s utgått från Öfterbotten. :tlefl e(je� få iboga od) 
{)änbiga bef offning f,Jar alltib roarit fönb för fin [�ft att ftröfro.a fring på arbetsförtjänft. 6å länge benna roanbnngLufta �alltt 
fig inom ijinfanbs g,·änf er, roar bä rom inte.t att fäga, me� 
nu bå ben börjat fträcra fig till anbra ftban ljaf1tJet, ba 
f örforar fanbet bärpå. �uru många fraftiga od) arbetsbug, 
Hga ljänber, f om funbe a111tJänba{l ljär ljemma, fafnas ej; '.'t'l) 
ej är roårt Canb ännu få öfroerbefolfobt, att bet utan m:n 
fan fe ben ena efter ben an bra af fine fön er braga bort for 
att åt ftämma.nhe trafter ägna fitt arbete. 

6orgtigt nog tl)cfes ej f,Jäller anta[et af be ut1:1anbrabe mt�· 
ffas utan troärtom. 6å ffrefs f enafte mår från Öfterbotten ttll 
:en af f,Jufroubftabens tibningar: ,, Wceb ben nu råbanbe roarmare 
wäberfefen tl)cfes SU:merifo,febern åter roafnat till Hf. %(ere 
ljarroa reZ>an afreft oc() ännu f(ere bereba fig att följa e!;empiet, 
få f nart :oe ljunnit fälja bort fin egen bom od) roi fått öppet roat, 
ten roib wåra fufter. Wcan frågar roib benna år från år turta• 
�anbe emigration, ljroab f om få oemotftånbfigt fotfor . bem ti� 
filmerifo, ifl)nnerljet bå f åf om fallet marit benna mmter, fa 
.många bär miftanbe fanbsmätt mornat för en obetänff am ref a 
tur SU:merifo, bär få många faror 01:9 alltib ett ljårbt arbete 
niäntar bem." 
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)llii meta nog att be, f om roif ja gt)nna oq, beforbra emi:o
grationen ftänbigt bära juft besf a orb på fina läppar ,,fonbet 
iir · öfroerbefolfabt, bet fon ej mera föba fina inroånare, oq, är 
bet ej få juft ännu, få bfit bet f nart. �roarför ffola roi bå 
miinta på alt bet elänbe, f om bfir en följb 9äraf? Båtom ofl
l;äffre utroanbra till bet obebl)gba oq, rifo mmerifo för att få• 
Iunba f äferftälla ide allenaft roår utan äfroen ro åra barns od) 
efterfommanbes framtib." Wcen låtom of, taga i betraftanbe, 
guru bet märffigen f örgåller fig meb benna f af. 

iarl;ågan för öfroerbefoffning är en fråga, f om ej allenaft 
i wårt fonb utan i be flefta fonb warit unberfoftab en omfat• 
tanbe un�erf öfning. �et fan ej nefos att f afen l;ar tmänne: 
fibor. Ocffå finnas be, f om rent ar :påftå oq, föfo beroif a att jorbett 
fon bfifma för riten oq, att befotfningens tillmä6t innebiir m 
ftänbigt tillmätanbe fara, få att möjligl;eterna för att funna. 
föra ett brägligt fif alt mera minffos od) att f ålunba ben tib• 
punft ffoll fomma, bå nöb odj efänbe måjte blifma folfens, lott. 

@rfarengeten mif ar emellertib lt)dfigtrois motfatfen. Wcätt• 
niffoffägtet tilltager alt jiimt, men f amtibigt föröfos meblen till 
lifsu:p:pegälle i ännu ftadare grab, få att 9marje männiffo nu, 
mera långt fullftänbigare förf es meb fåroäf bet f om l;ör tirr 
lifmet� . nöbtorft f om meb bet f om bibrager till bef, trefnab odj, 
be9ag. Orf aferna l;ärtill äro ej l;äller fmåra att utforffo. �en 
tjänft, f om be begränfabe natudrafterna lämna, är ide beftämbt 
afmätt, jorbens affoftning är ide på alla tiber benf amma; fram�
ffribanbet :på metanbets bana mebför ftörre funffoper odj f öröfo!) 
infigt ; arbetarnes bugfig9ct tilltager ; maffiner odj förbättrabe 
rebffo:p uppfinnas ; en änbamåf�enligare ffötf el införes ; ntJa.. 
mera gifmanbe fufturroätter obfos oq, jorben fjäff göres mera 
ftuftbäranbe, i bet nt)a göbningsämnen åftabfommas odJ ffabfigt. 
watten af(ebes meb mera bl)lift. Wceb ett orb en mängb förbätt, 
ringar göras, l;roilfa alla 9mar för fig 9afma till föLjb att f am, 
ma jorbroibb, fom förut må9änba meb fnapp nöb unberl;öll l;eft 
få männiffor, tt� meb lättl;et frambringar a(fter, f om rifCigare: 
föba tuf enben. m an_bra fiban l;ämmas befolfningens f nabba. 
tillmätt ide blott af brift på f öba utan od) till följb af be många 
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iärffifba oltJdor (frig, peft *· m), f om fällan låta bet fomma 
få långt att någon rent af bör af froält. mtt fålunba folfför• 
-öfningen ffoll f;åUa fig inom måttliga beftämba gränf er bär om 
funna n,i mara öfroertl)gabe. Wcan bör blott braga förf org om 
,att bilbning, måttligl;et odJ fjii(fförf afelf e roinna allmän utbrebning 
f amt efterfträfroa att förbättra u:p:pfoftran oclJ fomma f ebfig, 
,tet od) fiinf{a för ben mänfWga roärbig{,Jeten att genomtränga 
,alla, få beliöfroer man ej roibare frufta för att befolfningen ffaU 
iöröfos utöfroer meblen för be\3 tillroara eller till ocl) meb utöf; 
roer möjfig{,Jeten att föra ett alt mera, fJtJff abt fif oclJ betta få 
mt)det mera f om utfigten till att jorben fan blifroa öfroerbefolfoh 
,fömu är få af(ägf en att ingen förnuftig beräfning rå ter uµpftälla. 
iig för inträffanbet af benna få ml)det fruftabe tibpunft. 

SJmab nu färffilbt roårt fonb beträffar, få är bet ju ännu 
få gleft . bef offabt att roi minft af alla bel;öfroa frufta för öfroer• 
.bef offning. 

Wcen torbe någon inmänba %inlanb liff om öfriga Ianb 
::på få norblig brebbgrab ffaU aLbrig funna up:pobfos oc'fJ om få 
ifer ffaU ej f åningsmannen få ben lön {Jan fan göra anfpråf 
på.  �ärtill froara roi, ett meb f[off;et beräfnabt odJ meb i9är• 
big{,Jet fuUföljbt arbete ffall alltib betala fig. Stafta roi en blid 

.p å  roärlbsfortan få finna roi att be af naturen rifoft begåfmabe 
lanb, för {,Jroilfo ett ltJdfigt läge förenar fig meb jorbens boLba 
ffatter odJ i l;milfo en fruftbar jorbmån är förbunben meb ett 
omanligt förbelafögt luftftrecf, ei alltib äro be f om äro främft i 
-uffeenbe på befoffningens roälmåga oc'fJ utwedfing. .s)iftorien 
lär troärtom att bilbning od) mälftånb efter {,Janb 9afroa fltJtiat 

- fig, få att olifo nationer på oföa tiber 9afma ftått f om mönfter 
för alla anbra. @uropa ttJcres näftan roara ben torftigaft utfttJrba 
mätlbsbelen odJ bef:l norbroäftriga bel, f om nu är fätet för ben 
9ögfta grab af utmed(ing ocg ben l;roareft inbuftri oclJ metenffop 
ftänbigt ffriba framat meb jättefteg, är i f anning af naturen 
långt minbre gt)nnab än famma roärfsbe(s f tJbfigare lanb, fom 
bod ej på långt när gjort f amma framfteg. �et ftår i be allra 
f(efta fall i {,Jroarje männiffos maft att genom fitt arbete fram, 
falla be gl)nf amma oc'fJ ogtJnfamma lefnabsmilfor, unber l;roilfo 
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90n ffoll lefroa. �roarje naturens gåfroa är onl)ttig odj oroärff om 
utan en fraftig anfträngning från männiffons fiba odj äfmen 
bär naturen erbjuber of; fina ffotter meb frifoftig 9anb, äro wi 
fifwäl i a!Ia fall nöbfafobe att fätta of; i rördf e för att tillägna 
of; bem. 

'.tänfo wi noga efter, få ffofo roi bod finna att ej :på 
långt när alla be näringsfollor, f om mått fonb funbe erbjubar 

ännu b(ifroit unberf öfta odJ bef; ffotter tiUroaratagna, om man 
oc'(J å anbra fiban meb gläbje måfte erfänna be wigtiga framftegr 

f om inom aaa områben unber be f enafte årtionbena bfifroit 
giorba. $Dod: att ml)cfet ännu 9ärtiU funbe göras, bet lär 
wäl ingen förnefa. $Det är ej 9är mår mening att närmare· 
uµ:ptaga betta :påftåenbe tiU bemisning, men roi roilja Iffroä( ej 
unberlåta att omnälnna en tillgång, f om nu ligger allbeles orörb 
till följb af mår allmoges förbomar å betta affeenbe, om oc"9, 
erfönnai:l måfte att äfmen {Jos många ofunnig9eten är orf af 9är, 
till. ®i åf1Jfta 9ärmeb ben näring, f om roåra ffogars matm;t, 
tiga f roamµar ffufie mara i ftånb att gifma, om man blott till, 
waratoge bem. 3 mången fattigmans grt]ta ffulle be mara m. 
wälbe9öflig ftJllning. if tJnner!)et unber f åbana, år bå fförben 
ffogit mo ut. 

l)'öt bagroärfsarbetaren fan roäl ftunbom f tJnas mörft bå ju 
tillfällena till orbetsförtjänft ftunbom tunna wara båliga, men 
få fö: för9ållanbet i alln fonb i filmerifo ej minbre än i �fofonb. 
$Det gäller för 9roar oclj en, f om fefroer af fitt arbete, att i 
ben goba tiben f:para bet f om blir ötmer, för att ej feban ftå :på 
bar bacfe, bå be onba tiberna fomma. %ör ben f om blott fan 
göra fina oef:paringar i mtJdet f må :pofter är bet ej någon lätt 
faf ; frefteffen att äfwen anwänba bet lilla öfroerffottet ligger få 
nära till !)anbi:l, men bet går meb faft wilja. ®i funna anföra 
ett e�emµel från ett annat fonb, f om fan wäda båbe mår efter� 
tanfe odj wår förunbran. mr 1840 f(öto fig några arbetare 
wib en fabtif i �ng(anb tillf ammans i änbamål att genom 
(10pfogba bef:paringar, f om ffulle. :på ett inbringanbe odj Iäm:p, 
ligt fätt anwänbas, wibtaga åtgärber för att förbättra meblem, 
marnei:l 9usliga odj f am9äUe1iga fti:\Uning. )Början rom: ej ftor; 
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bfott 28 :perf oner inträbbe i ben 111JO arbetareföreningen. $Docr 
be män, f om ftobo i f:petfen för företaget mif;tröftabe ej, förlitanbe 
fig :på fin goba far. �n liten bob u:p:p91Jrbes, bär arbetarene funbe
för billigt :pris få be nöbroänbigafte af Iifmets be9of. SU:f, 
fären 9abe framgång, alt f(ere meblemmar anmälte fig odj få 
f måningom funbe ben utroibgas. ®i funna ej 9är följa bet 
wadra företaget fteg för fteg unber bef; utwedlingstib. $Det 
ät talanbe nog, att omnämna bet tjugo.-år efter 3rodj':la(es arbe, 
tareföreningi:l ftiftelfe (få war itämligen fören:s namn), få räf, 
nabe ben 4580 meblemmar ocfJ war ägare af ett fo:pita( på öfroer 
en odj en 9alf miljon marf, neblagbt bels i egenbomar, bär 
föreningens meblemmar �ingo arbete be(s i anbra winftgifroanbe
rörelf er. $De män, f om fåf om ftiftare ftobo i f:petfen för betta 
företag 9afwa Hart åbagalagt, l)wab för ftorroäd fim:pla arbetare
funna uträtta, om be blott ffuta fig tillf ammans meb inbörbes
förtroenbe odj 90:pfiigga fina fmå uef:paringar f amt ffoft anroiinba 
bem för gemenf om räfning men framföralt att be funna 9jäf:pa 
fig fjälfroa utan att påräfna anbrai:l biftånb. $Dod utan att 
anföra wibare e�em:pel funna roi trl)gt :påftå att åt ben flitige 
odj företagjamme arbetaren gifroer �inlanb många utroägar att 
:på ett 9eberligt f ätt er9åUa fin bärgning. 

. ®isferligen �änber ju ftunbom att man fiber ffe:p:psbrott 
unber fina förf öf att brottas meb Iifroets froårig9eter, men bå 
gäll�r bet att meo faft f örtröftan ocf) gob wilja begt)nna :på llt)tt 
igen. 3:t, men, utro:pa emigranterna, bet är juft bet f om går 
få lätt i främmanbe lanb . ;till en wif; bel äger betta fin 
rittiq9et. '.tl) ben, f om genom ett wan�eberfigt u:p:piöranbe eller 
grnom orebligt 9anblingsf ätt förwärfot fina lanbsmäns förtroenbe 
{Jan gör otwifroelaWgt flofoft i att f öfo fig ett nl)tt f äbernesianb 
få fjärran f om möjligt från bet gamla, if1Jnncr9et om 9011 brif, 
wes af ett faft bef(ut att f öfo u:p:prätta fig fjä{f odj förbättra 
fitt lefmerne. $Det är nu en gång få att wi 9afwa f roi\rt att 
glömma wåra mebmänniffors fe( odj ofta 9änber bet att begångna 
felfteg ,,ligga en i fatet", f om bet f äges, äfwen om man gjort 
alt för att få bem gobtgjorba ocl) förgätna. �wab åter beträffar 
.ben, f om till följb af l)ttre ogtJnfamma för9åfianben eller utan 
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,egen förfftJlian, bfifroer utf att för o[tJaa, få fon benne fifo roä( 
arbeta fig upp på ntJtt ljär ljemma f om biir borta. Båt fritt 
mara att ljan fonffe tilI en början mötes af mifitroenbe ;  betta 
ifolI fnatt förbtJtas i förtroenbe odj aHning oclj bet måfte figga 
19roarje männiffa om ljjärtat att åter funna intaga fin förforabe 
ftälining inom f amma famljälie, f om en gång roarit wittne tilI 
,ljennes motgångar. 

<fä ttJfte, f om framträbt i tibningarna, odj f om roi fnap• 
:paft anf åge märbt att omnämna, om bet ej få ofta upprepats, 
är att tu åra roffa odj ffofo bonbbrängar oclj bonbtöf er, ffulle 
Iåta Iitra fig af alia möjfiga focrelfer f :im af famroetsföfa agenter 
begagnas. 15å liiftes ntJfigen i ett bref från Öfterbotten att 
porträtt utbefabes åt befolfningen, bär utroanbrarne f ågos ffäbba 
farlarne i frac'far oclj CtJfinberljattar, froinnorna i fpetsfjafar 
odj granna ljufroubbonaber o. f. ro . �clj att betta ffulie ljafroa 

·födebt mången att tro bet man få bär utan mibare blefroe ljerte 
oclj fru i filmerifo. So, jo be bär agenterna äro iae få bumma. 
·�e få wä[ betart af be ftora ångbåtsbolagen för ljmarje 
:pasfagerare, f om be ffoffa bit. �enningar äro alitib bra att 
ljafma odj bå beljöfroer man, mena be, fj mara få noga meb 
,att ljålla fig tilI f anningen. ®i mif ja från en eljes mot emi, 
grationm mälroi!Iigt ftämb uppf ats fåna följanbe måfanbe oclj 
f anno beffrifning öfroer emigrantmärfroarens fögnaftiga oclj ffonb• 

· liga uppträbanbe. Båt, fäger nämba uppf ats, en af bes)a emi• 
,grantmärfmare, ljroars fjäf figger i plånbofen odj ljroars roä[ta, 
Iigljet fltJter ur girigljetens grumfiga folia, -- låt ljonom i ta[ 
eller annons uppbufo be orimfigofte fabler, odj ljoptals af folf 
ljänger fig faft roib fjuns förf äfringar oclj tror ljans föften faftare 
iin många af f amma ljopar tro på ben apofto(iffo befonnelfen. 
iör besf a ljerrar roärfroare är bet en fmåjaf att förfunna. 
ljuru f om emigrantm, bå ljan förft fätter fin fot på amerifonfe 
jorb, omringas af ljunbrabetafs inföbittgar, l)roiffo ffitas om att 
få gifroa ljonom arbete mot en bagsfön af 10 tilI 12 ritsbafer; 
- 911m f om tjogtafs fanbsmiin in�nna fig roib fanbningsftället 
förf ebba meb ljiiftar oclj magn, för att täffa om äran att få 
gäftfritt upptaga ntJfomfigen i fina ljus oclj beljålia ljonom ju 
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längre befto bättre ; - ljuru f om arbetet räder enbaft några 
timmar om bagen oclj bå beftår i att ftå brebmib eller fitta på 
en maffin för att fe på ljuru flitig benna iir, ljmarefter ref ten 
af tiben ägnas åt nöjen oclj förftröe[fer; - ljuru fom tjänftefficfan 
i mmerifo är ingenting annat än fin matmobers f ällffapsmam, 
fell, ljroars fftJfbigljeter inffriinfo fig tilI att mara grant ffäbb, 
må wä[, göra mifiter oclj för 'Denna itJ�f eff iittning uppbära tio 
a tolf rifsba(er i medan ; - ljuru forn gär i fanbet ingen ffafi• 
ffifnab finnes, utan ljerren odj brängen, frun oclj :pigan, fitta 
mib famma borb, åtnjuta Hfo uppmiirffamljet oclj inbörbes lefroa 
µå ben fträngafte iämlifljetsfot ; - oclj ljuru art ljmab man 
företager fig genaft betalar fig meb µenningar i ljögar, vå 
famma fiitt i om art  ljroab fugans Wcibas roibrörbe förmanbfabes 
tiU gufb. Wcen att be, f om låta narra fig af be roiifbetalba 
foåfågfarne, ffola mib fin ref as må[ finna fig oangenämt öfroer• 
raffobe, är en fiiilfflar f af. �e mäntabe arbetsgifroarne {åta 
icfe fe fig, odj bet f orbras ide f äfian en fång tibs möba af 
ruänner odj befonta för att ffoffa ntJfomligen något f om ljälft 
göromåf. �e giiftfria fanbsmiinnen beftå af troå tilI tre ,,emi, 
grantrunnare," ljroilfo, af Uingatt't>e ffo[, äro angeliigna att föra 
få många be funna till ljmarjeljanba näften, biir 11gröngt)Uin, 
garna" :pfocfas in vå bara benen. filrbetet, bå fåbant iinbtHgen 
erljålles, :påbrifmes meb alI maft odj är till fö[jb af mmatet odj 
fefnabsför9ållanbena fullt lira tröttanbe :på tio f om bet i fäber, 
neslanbet marit vå fjorton timmar, oanmärft l)roab enljroar 
förftår af fig iiälf, att fanbtbrufsarbetet odj ljusljt'WsbefttJr forbra 
lira trägen märff amljet odj fifo ftänbig ommårbnab i ben ntJa 
f om i ben gamla roärlben. �iir lifo litet f om bär faller baggen 
roib mibbagstiben eller regnet enbaft bå gri\ban är mä[ inbärgab. 
�en ftJf anbe aruetsfönen inffriinfer fig tilI fiärbebefen eller 
minbre af be utfofmabe rifsbalrarna i amerifonffo vapversbollars ; 
ljmilfo icfe betafa ftörre förråb af Hfmets nöbtorfter ljär än ett 
lifa ftort antal rifsbafrar ljemma. �en bevrif abe jiimlif9eten 
uppiöf er fig mib närmare oetraftanbe tilI e:1 ftJnmilia, oafom 
ljmilfen man meb förmåninn marf ebfifruer en fulit fira utbifbab 
ftånbsifHnab f om någonfin i <:!:uropa. 

4 
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SJXtt utroanbrnre ofta äro utf atta för froeffuUt förfarnnbe af 
agenterne od) att besfe f enare ofta äro famroernlöfe ff�lm�.r infe� 
äfroen bäraf att man i roårt roäftra grannlanb fett ftg nobf a�a'o 

att genom be meft fträ11ga förorbningar f öfo förf roåra btJl_tfo 
be'orägerier. (5å ffoll agenten, {Jroilfen m�fte .�.ar� e1:. per)o� 
ben bär åtnjuter mebborgerHgt förtroenbe od) ar ,, i ofngt lampltg 
ftälla för fig en borgen, fom fan fHga änba �m 90,000 f. n�f. 
SJReningen mcb benna f öreffrift är att tromga agenten itll 
penningeerfättning åt utmanbrarene, ifall {Jan ej t�ot be�fa  

uppftJ ller be  förbinbelf er {Jan if(äbt fig. (5(utUgen gtf�es ttll• 

ftånbsberois åt agent brott för ett år i f änber od) �r benne 

f åfebes arrtib ftäfb unber (agens roafonbe öga. � roart fan� 
{Jar man mäl ännu ej roibtagit åtgärbet i betta �.tJfte, m.en �t 

funna f;oppas att bet ej ifall bröia länge innan {Jar lagfhftmn• 
gen tager i{Jo:p meb besf a märfroare. %aftä�t roi f å(unba roarnat 

för att f ätta tillit till agenternas öfroerbnfna o� l�danbe be: 
ftrifningar, tå milja roi gärna mebgifroa att . forlJallan��na t 
manga at,eenben i mmerifo äro f åbana, att rot lJ�froa ffo\ att 
afunbas bem, om ocI å anbra fiban ino�n f omh�a �'.�:aben 
ftora miBbruf äga rum. %ör att funna gtfroa en t _moJl;gafte 
måtto trogen ocf) tmmingsenlig fHlbring af fanbet t fillaftern 

f åbant bet är tamt af be öb�n, f om b�� nt)�nlän'oe tt�tu�nbraren 
�ar att genomgå, 9af1oa tut anfett (amphgaft att t fi� {Jel{Jet 
mebbela några bref, forn för ej länge feban ing�ngo_ t en af 
måra bagfiga tibningar, bäri en emigrant för be fma t {Jemlan• 
bet rebogör för Hfroet i illmerifo. .. 

�ertonen i fråga roar en fattig folfffollärare i Ofterb?tten, 
{Jroi!fen lift f å  många tuf en anbra gr�ps . af luften att t 1ttJa 
mätfben förföfo fin lt)da. @;guru {Jan t ftn {Jemf o�en roa� en 
allmänt aftab od) af{Jållen man, e{Juru {Jan ljabe att ofroerromna 
mångfalbiga {Jinber, få lät {Jan bod af inga froårigf)eter afffröcfo 
fig från fin föref ats utan begaf fig i wäg till mmerifo_ t

i� Xe�a�, 
ett lan'D tom af agenter od) roärfroare för ljonom bltfrott utma• 
labt tåf om ett para bis på jorbert. 

iramfommen till fin beftämmelf eort ffref 9an följanbe 
bref, {Jroilfo mi orbagrant fiita ingå. 
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.2ubington. b. 26 augufti 1 881. 

@;111igt mitt löfte mib afref an mm jag nu, bå jag fått 
några bagars ro, lämna @;ber en f ammanlJänganbe beffrifning 
öfroer, ljuru min nf a ljärtils aflupit. 

:Den 13  juli - fe bär ben bag, f om aförig mera forn� 
mer att pfånas ur mHt minne ! :Då blictabe jag fifta gången 
:på .Sångbaden od) tillftöt fiita gången min mra ftugas börr, 
famt företog mig ben långa ref an att föfo mig od) be mina ett 
nt)tt jor'oi.fft {Jem :på nt)a märfben!5 ofänba prärier. - sftrslånga 
förf)oppningar gingo bå i fuUborban. :Dagen I1orbe bärför mara 
ben gfobafte i mitt lif, men få är ben ej - ben mar enbaft 
ben minnesmärbafte. �uru mtJd'et jag än brann at luft att få 
utbt)ta %inlanb mot filtnerifo, {Juru {Jäftigt mitt 9järta än ffog 
för {Jmarje gång jag 9örbe 'oetta na'.1111 nämnas, få bittert mar 
het bod', när afffebstimmen ffog. Sag tt)ftes förft 'oå fatta orbet 
f o f t eda 11 b. �ag ffuUe bå öfmergifron be fära ftäUen, bär jag 
fprungit fåiom barn, bär jag gla'ot mig åt fällans fprång i bas 
len, åt bäd'ens t orfonbe utför 9öjben. SJ;((t betta fänbe!5 froårt, 
oI1effrif(igt fmårt, men f e'oan man fom111it utom (Jemförf a111fö1gens 
�ränf er, börja be bet re'oan I1lifroa bättre. fillaf a 1oar bet ftiille, 
här ens {Jjärta för fifta gången ffu!Ie blöba. 

SJRen fomna ut på )Bottenljafmet börjabe måra anleten 
ljusna od:J {Jmar od) en f å(l gla'ot mot fitt bröm'oa måL :De 
fifta ffiforne af fofterjor'oen moro förfmunna bafom {Jorif onten, en 
friff nor'omäftfig minb b(åfte odJ färben gid' rafft unban. (§;n• 
baft ett fåtal rooro bef märabe af fiöfjufo. 

:Den 2 1  juli anlänbe roi till ben fröna Wcäforbrottningen, 
i.5tod'{Jolm. fillib anfomften bit mottog os mi af en masf a agen, 
ter, {Jtuilfo mif abe ofl all möifig mä1roHja. SDå be fågo, att 
jag {Jabe meb mig ett tällffop, fommo be till mig, ffappabe 
mig :på ateln, od) en{Jmar f abc : mar gob odJ fom till roårt 
fontor meb bitt f ällffop för att föpa biljetter, mår Hnje är 
hen häfta i märlben, od:J roi {Jafma be billigafte biljetter. SJRen 
jag me'oföljbe, enf tgt ti'oigare öfroerensfommelf e, nationallinjens 
agent upp till 9a11!'.I fontor, odJ {Jan roar nöjb att up:pftJlla alla 
be löften {Jan i bref gifmit mig. 
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imen nu träffabe mig en fruår motgång; mitt fällffop be, 
ftob, f om ni met, för bet mefta ar unga, oerfarna :perfoner. 
SDe anbra linjernas agenter f;ruiffobe bem i öronen : f;marför 
låten 3 fäfja aort er ? 3 fån betala bt)tt för ebra biljetter, er 
dJef får biljett för intet od) får beflutom beta(bt för er. -
<5törfta beten af mitt f äQffo:p ltJflnube, odJ jag blef f ålunbu be, 
bragen. (fobaft få :perf oner följ be meb mig till nationallinjens, 
fontor. - 91u funbe agenten ej gifma mig fribiljett - ocf; utan 
,Jenningar mar jag ! 91i fon tänfo @ber min belägenf;et. zsag-. 
höll bocf mo bet u:ppe. ®i några få, f om ruoro tilif amman<3r 
{1:pµförte wåra fomrater. SDesja f;abe bå föµt f ig biljetter på 
amerifon,ra linjen� fontor. lllf en fomrat flcf jag nu fåna 
:penningar, få att äfroen jag funbe få mig en biljett, men blott 
tiU 2-ubington - icfe till ':ite!;as. 

SDod b(efmo alla bebragna bärigenom att be mille föµa få 
t)tterft biUiga biljetter. 1\.si blefmo 11ämfigen f örba ben långa 
omroägen längs Öfterfiön till 9Jcufmö, ocfJ bärigenom font mår 
ref a att räcfa åtminftone en mecl'n längre. Dm bärför någon 
af eber från f;emfanbet fommer f;it på ben amerifonffo linjen, 
f å  bör en 3 i <5tocff;ofm föµa biljetter tiU 0;öteborg, ocf, 
från @öteborg f eban öfruerfartsbHjett till lllmerifo. :Därigeno1n 
winnus ide enbaft tib ocf; penningar, man f;ar bet iifruen b�, 

· fu>ämare µå järnmägen. 
SDen 28 juli labe mi ut från 9Jcafmö ocf; f nart bärefter 

rooro mi ute µå 9corbfjöns oroliga, Uå böljor. 91u tl)hes be 
bod ej mHja mifa fin mrebe, emeban bet juft mar f;ögf ommar; 
men annars brufo fiöfaranbe frurta för ben ftormigu 91orbfiö11 . 
®åt färb gid treffigt od) giabt µå ben wälbiga ångaren; 
od) µå bet f1äfta bfefwo mi förförjbe f1åbe meb mat od) br9d. 
filsi lanbabe i norra (foglanb wib 91emcaftle odJ bärifrån 
refte wi feban µå järnruäg till Biuerpool. - �är fingo wi 

· wänta 1-!· btJgn µå oceanångarens afoång. SDärunber fingo rni 
taga i något närmare betrafärnbe benna ftora fabrifsftab, odJ 
ntl)det more f;ärom att berätta, men tiben mehgifmer ej a!t 
oeffrifma art iå noggrant. i)1i mill änbocr fonfte f;äUre 9öra 
något om färben öfmer 9Hlanten od) om 9:tmerifo m. m. 
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SDen 3 auAufti ffubbabe mi bet fifta ftoftet af gam(a 
mär1ben af ruåra fö:ter odJ ftego tillf ammans meb tufenta(s 
,anbra omborb µå ben wälbiga oceanångaren ,,Q3ritiff;,sting", 
iom fruftanbe gaf tillfänna fin affärb. - SDet ffulle mä[ f;öra 
till f afen, att jag meb några orb beffref fiälfrua farttJget, men 
M 9mur od) en af eber fett afbilbningar odJ fäft beffrifningar 
,om besfa oceanångare, f om transportera utmanbrare till lllmerifo, 
mm jag ej förfµilla min tib meb en fåban beffrifning. - 9Jcan 
förunbrar fig reban när man fer en afbHbning. men bå man 
ier ett fåbant fartl)g i märfögf;eten, bå måfte man förmåna?J - få 
ftorartabt är bet. - 'Däremot önffor ni fäfert att få 9öra något om 
lifmet om&orb. 

9Jcånga f om reft till ill:merifo (Jafrua Hugat öfmet att rärben 
iifruer filtf anten ruarit befwärfig, odJ bet är troligt att ftä( före, 
funnits till en f åban flagan, it) ide äro alla linjer Hfo. Ddf å 
{leror �et ml)det :på unber (Jruilren årstib ref an göres. 9Jcen jag 
-0tminftone fon ej flaga. Sl:'.märtom roar färben ganffo tref(ig, 
oaftabt mi f;abe motruinb näftan f;ela wägen. - 9.Wa emigran, 
ter babe bet flJnnerHgen bra. zsngen tränqf ef war bet, faft 
�a�f agerarms anta( uµpgid till ffere tuf en, tl) rummen moro få 
,ofantrigt ftora. �mab maten beträffar fans ej 9äller an(ebning 
till HagomåL !.ffii från iinlanb, f om moro mane mib få fim, 
:peI foft, tl)rte ril'tigt, att bet mar f1Jnb, f;uru man miflf;usf;å&: 
fobe meb @ubs gåfmor. %örft ocfJ främft fagabes maten µå ett 
utmädt odJ fint f ätt, få att afbrig µå något brölloµ ens bät 
•gemma bjubs man :på f åbana rätter, odJ få fid f;mar odJ en få 
rifögt bäraf, att man för f;marje må(tib fid fofta {Jäiften i fiön; 
men ide nog 9ärmeb ; från föfet utburos efter måltiberna 2 a 3 
fåar, f om foftabe\3 i lJafmet. - %ör öfrigt roabe man fig få. 
.gobt fig göra lät. �warje afton mar bet ftor bans :på bädet, 
tt) b(unb be ref anbe funnos gobe fµe(män. Unber madra aftnctt 
roabe foptenen odfå µasfagerarne genom att f)an lät afftiuta fonon, 
ffott odJ madra rafetter, gmilfa f enare efter nebfallunbet i watt• 
net brunno meb mångfärgabe lågor 10  a 15  minuter blanb 
:böljorna. - �asf agerarne ruoro af många oiifo nationaliteter, 
fåf om finnar, fmenffor, norrmän, banffor, ttJffor, engelsmän odj 



54 Emigrationen. 

Mänbare m. f(., men bet oaftabt roar Hfroct ntl)det frebligt om• 
f>orb. ?lff mina mebpasfanerare, f om förut bereft ?lftlanten på 
anbra finjer, frågabe jag, fJruab be ttJfte om benna ocf) fid till 
fwar, att bet är en ftor ffif nati meUan ben amerifönffo ocf) be 
engefffo linjerna ; ben amerifonffo är en af be häfta, om ide ben 
allra häfta. 

jpasf agerarne ro oro obettJbHgt befroärabe af fiöfjufo, if9n, 
nerfJet männen. stroimtorna {ebo bod något bäraf. 

men 15 aug. på e. m. foftabe roi wåra förfta blicfor på nl)a 
roärlben. �uru fJäftigt mitt fJjärta bå ffoppabe, fåter fig fna:p , 
:paft beffrifwa. �ag funbe ej fåta bfi att anftäUa en jämfö• 
relf e mellan mig ocf) �sraels barn, bå be fommo till 9?ebo bärg 
ocf) fo ftabe fina förfta bl idar vå �et förfofroabe fonbet. Bifa 
fJärligt f om betta la11b fl)ntes för bem, (ifo fJärligt fl)ntes äfmen 
mig ?lfmerifa. filli fonbabe i %ifabelfia, men innan rui fommo 
in till ftaben fJabe wi att va�f era en lång fnrnl fJafsroif lifnanbe 
en fonal ; bet war en förtjuf anbe färb. jpå ömfe fibor war ben · 
roadrafte utfigt öfroer åtrar ocf) ängar f amt föfffogar, beftåenbe 
af äbfare trän än be, i om roäfa i fJemlanbet. 

%Habelfia är en af be, ftörfta ocf) älfta ftäber t ?lfnrerifo. 
men l)ar 700 tufen inroånare ocf) anfes för %örenta 6taternas
ftörfta fabrifsftab. Wcen om ocf ftaben är en af be älfta, får 
man ej tro att bm är flJnnedigen gammal. lllr 1871 firabe 
ben fitt fJunbraåriga jubileum fåf om fiab. 91i torbe förroåna · 
eber öfroer följanbe u:ppgifter : ftaben fJar öfroer 400 ftJrfor ody 
nära 400 offentHga ffolor, i fJmilfo 2,000 färare unberroif a 
80,000 barn. @atorna iiro rafo ocfJ rege(mäsfiga, men ide 
flJnnerCigen breba. �uf en äro ide fJöga, men ml)cfet fmaffu[fo. 
�roit marmor är i öfroerf(öb anroänb. Wcan f er praftfullct 
bl)ggnaber, enfföba ocf) offentliga, f om f)ert ocf) fJållet äro upp• 
förba af betta materia{. - Dmgifningarna äro fl)nnerCigen roacfra, 
ocfJ i ben utanför ft aben ligganbe roibfträfta ,, 15aimount jparf" 
fJar %Habelfia en befJaglig tiUf(tJftsort unber en fJet f ommarbag. 
�et är en roibfträft ffog meb en rif mångfalb af gröna trän, 
blomfterbuffor, ocf) friffo gräsplaner, f om fträcfa fig fängs ftran, 
ben af en liten flob. Wcl)cfet annat af intresf e roore att om 
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benna ftab mebbela, men bå mitt bref tl)des roilja wä�a i Iängb 
altf ör ml)det, måfte jag fftJnba mig roibare. 

filli bröjbe ej länge i %iiabelfia. men fruftanbe ångfJäften 
gaf fnart tillfiinna att wi ffuUe mora färbigo. 

9Jfan for åftab genom fträcfor, fJroHfa ännu fJelt odJ fJaUet 
ligga i orubbnbt 11aturtiUftånb ; man fitter :på ett järmuägståg, 
bär alla vasf agerarne taga vtats om !1roaranbra - besf a om• 
ftänbigf)eter i förening äro tillrädliga att f äga en, att bet lanb 
man fJar beträbt ocf; nu reier uti är mm er i  f o. Uti ben ftat -
jpennftJhlania - f om roi fö.:ft genomrefte roar lanbffapet gan.�a 
roadert. &Jöjber odJ bafar, beroufna meb ftora ffogar omroof: 
labe. �är ocfJ bär möttes ögat af roacfra b9ar, fring fJroilfa 
ftora fäbesfält bö(jabe. Snuti ffogame f åg man på flere ftällen 
nl)bl)ggarenet\ låga fojor. - (Så f nart roi fommo inom WcicfJi• 
gans områbe f öränbrabes fanbffopens utfeenbe. Wcicf)igan är 
till ftörfta beten ett ffiitt, f anbigt lanb, beroufet meb flora ffogar 
af föf, ocf) barrträn. me ofantliga ffogarne betäda få ftora 
fträcfor af lanbet, att be upvobfabe belarna utoöra bfott fmå 
övpningar i ffogsmasf an. 6fogsffötfel eller rättare f ag'ot ffogs• 
bl)gge utgör en af fanbet!3 förnämfta infomftföllor. met är fJäri• 
från, f om f(ättftaterna i roäftern förfes meb trämaterialer ocfJ på 
infjöarna ocfJ be  många roattenbragen är  transporten lätt odJ biUig. 
märför finnas öfroera(t ftora fågltlärf, fJroilfa ägas af aftiebo(ag. 
�är arbeta många af roåra lanb9män, men betta arbete roiU 
wara något fJårbt, få att många öfroergifroa bet. filfwen är arbe, 
tet mib f ågarne ofJii(f of amt ; be f(efta ntJfomne angripas af frosf n. 
)lfänterarbeM är bod fJä(f of ammare od; min bre anftränganbe. 

men 18  aug. fommo wi till Bubington, fJroareft wi roiin• 
ligen emottogos af en mår lanbsman, fom inbjöb oå oUa i fitt 
fJus odJ vå bet frifoftigafte f iitt un'ofägnabe oå. magen bärpå 
liimnabe mig aUa mina famrater ocf; refte tiU fillf)ite �all. -
9?u roar jag enf om, ide en ven ni penningar iigbe jag ocf) till 
'.'teras - målet för min reia - återftob ännu nära 700 eng. 
mil. met fåg något mörft ut, od; jag tror att mången i min 
ftällning fJabe gråtit, men jag fJöll gob min. �os ofroannämba 
lanbsman tillbragte jag nära tltlå mecfor. märifrån ffref ia!l 
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till en i filmerifa 1uiftanbe anförroanbt, men - fid intet f roar. 
'l)od när nöben är ftörft, är 9iä(pen närmcift. �de en enba 
gång f)ar jag ännu ångrat min ref a. (fä par bagar efter bet 
mina förre resfomroter fommit till IBsf)ite �aa fficfobe be mig 
5 borrars till ffänfs. �n gob roän f)är i Bubington uppbar af 
fina roänncr omfring 20 bollars åt mig. 

91u refer St:alle till ::teras. 3ngen forg ! f)roab foftar bi(: 
jetten från Bttbington till ::tei;as,�ouston ? -· 29 bollars 75 
cents. - St:ors ide mera ! )Sra, pen11ingarne räda nog till. 
�arre f)ar a(brig metat, ljroab roärfög fattigbom roilI f äga, faftän 
f)an a(brig ägt någonting i roärfben. - ::tad, f)järHigt tacf, . 
mina roänner i Bubington, för all ben gobljet ni beroif at mig ! 
9'lu ref er jag åter mot ofänba öben ; jag ( ämnar alla fönba ocfJ 
f>efonta ; mig möta obefont foff, ofänbt fpråf, ofänba fanb 
odj ofänba roägar. 3ngen annan af ofl ref er till ::tei;as än 
jag. @ub ljjälpe mig ! - filbiö, abjö ! 

::tei;as, filuftin ben 24 f ept. 1 881 . 
3ag ( ämna be mina roänner i Bubington b. 1 f ept. ocfJ 

fteg omborb på en af besfa madra ångare, f om fors ocfJ troärs 
pföia Whd,Jiganfjöns bjupufåa wågor. Q::fter 12 timmars färb 
unber bet f)ärrigafte roäber meb ffar ljimme( anfänba mi till ben 
ftora ocfJ wacfra ftaben 9Jfäroaufee. :Ven är en minbre upp(aga 
af Q':ljicago,' cn af besfa ftäber, f om meb en för europeer obe• 
gripfig f)aftigljet mui;it upp, få att ben ljar en fofönängb af 
1 00,000 imuånare. :Ven är till ftörfta belen ttJff ; bod uppe= 
l)ålla fig ljär äfmen ffanbinamer, ljwHfo föba fig f om f)anbtroär: 
fore, f)anbfanbe, fjöfoff od,J arbetare. IBsår roifte(fe i 9Jcifmau, 
fee bk icfe långroarig. @:fter tmå timmar fabe ångbåten ut odJ 
efter en tio timmars färb fommo riJi b. 2 feptember till G:fJi• 
cago, ,,::trägårbs[taben," ,,IBsäfterns brottning," odj ,,'5jöfarar• 
nes brottningsftab." 

�är måfte jag wänta en f)e( bag på bet bantåg, f om 
ffuae gå tia �ouston i ::tei;as. Unber benna tib förf öfte jag 
taga ftaben i närmare betraftanbe. Q':ljicago är ben roadrafte 
ftab jag ljärtifs fett. :Ven är utmärft roä( bl)gb - ja få praft= 
full att jag ej fan beifrifma be intr9cf ben gjorbe på mig. Dd,J , 

• 
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änbocf är ftabett enbaft några tiotaf år gammat. - Bör 40 år 
f eban få(J f)är enbaft ett litet fäfte, (nJgbt af bjälfor, meb några 
fofbater, f om ffolle beffl)bba päfs'ljanbiarene mot inbianerne. 
ll!r 1830 roar Q':'ljicagos 6efo(fning omfring 100 männiffor, bianb 
�roi(fo enbaft ett ringa antal moro f)roite. :Ven fid ftabspriroi• 
fegier 1837  odj räfnabe bå 4, 1 7 1  inmånare. ::tio år bärefter 
:war betta anta{ förbu6blabt, tjugu år fenare utgjorbe bet 1 00 
tufen odj för närmaranbe räfnar Q':f)icago öfroer 500 tuf en in• 
månare. 

9Jcen ftabeti� rl)ftflar'ljet beror ide 6f ott af ben fJaftigf)et, 
f)roarmeb ben wui;it upp, utan äfmen af fättet f)marpå bet Hett, 
,af be jätteftora företag, genom groiffo man få att f äga unber: 
fufroat naturen. mm låg fågt ocfJ ofunbt, od) för att unbgå 
be bäraf f)otanbe farorna fattabe man bet raffo bef(utet att ltJfta 
upp (;ela bet f ämft (1efägna froarteret ocr, att åftabfomma en 
fl)llning unber f)uf en. Dd,J man genomförbe betta beffut. &efa 
,affärsrroarteret f)ar blifroit f)öjbt omfring 8 fot på några ftällen 
· 10, 1 2  ja 14 fot. :Vetta förfiggicf, utan att man på något fätt 
:r;ämmabe lifmet oc'lj röreff en inom f)uf en. 9Jcan fortfor att gå 
ut od,J in, att göra affärer, att föa, briefa odj f ofroa i be f)us, 
'f om på betta fött {ångfamt ffrufmabes opp. 

Q':'ljicagoo utomorbentnga tillmä!;t beror naturtigtrois till 
,en ftor be( af bet ll)cfliga bef ägenf)et. :Ven Hg ger ro.ib en mat, 
tenroäg, f om nu utan af brott går från ben mei;ifonffa f)afsroi� 
fen till '5:t Barorence,fiobens ntl)nning od,J aberton ftora järn• 
m ägslinjer utnnJnna i ftaben od,J föra fraft till aaa belar af 
ben amerifonffa unionen. :Vet är nämligen en omätfig riföom af 
fanbsbl)g'öens :probufter, f l)ntmligaft f pannmål, f om ftriimmar 
tillf anmtans i Q':l)icago för att bärifrån fättas i omfopp. CS:(Ji• 
,cago bebrifroer odf å ben ftörfta f:pannmåls(;anbe( på (;efo jorben. 

.\)uru ftarft fträfmanbena för bet fefomfiga lifmet än göra 
fig gäflanbe i Q':'ljicago, är fta!len bod ide böb i anbligt 9än° 
feenbe. :Ven fJar ett uniroerfitet, en praftfufI b9ggnab, up:pförb 
af greriff mannor ; trnänne teologiffo feminarier 6åba meb :präf. 
tiga bl)ggnaber. Bör öfrigt finnas f)är ffolor i mängb od,J å!, 
ffilliga metenffo:pfiga inrättningar . Q':f)icago är rnibare i befitt: 
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ning af en anf enlig tibningsptäfl. %(ere tibningar utgifmas. 
9är på fmenifo, tl) ftaben 9ar många inroånare från be norbiffo 
rifena. :tlet uppgifmes, fanfJänba något öfmerbrifmet, att tib::c 
ningarnas antal fruUe uppgå till 40 tuf en. @meUertib förefom• 
mer bet ganffa ofta, att man på gator, i f pårroagnat odj t1å  
anbra ftäUen får 9öra be  ffanbinamiffa f:pråfen. 

Eitraf bä jag fom till �9icago, träffabe jag en norrman, 
f om inbjöb mig till fig odj roijabe mig broberlig tjänftartigfJet 
odj roä(roifja. ®i f ami;iråfabe förft om en J'!längb amerifanffo 
förfJåUanben ; ieban bjöb fJan mig :på en Hten vromenab. :tlå 
roi fommo ut på gatan, u:p:pftego mi genaft i en f pårmagn (bi, 
Hgens). :tlenna roar :på bet fmaffuUafte fätt inrebb meb ftora 
fpegiar fring roäggarne odj. för · öfrigt roar på art möjligt rois
förjbt för ben ref an bes befmämligfJet. \+Jasfngerarnes anta( up:p:, 
gicf till omfring tio: 3 betta befwäma åföon åfte mi flere tim• 
mar odj bejöfte be f örnämfta beforne af ftaben. \På min be, 
gäran förbe mig norrmannen f(utHgen till ett 2anbt,bevarte• 
ments,fontor, 9roareft agenterna moro f roenffa tafonbe män. -
:tlär b(ef jag ocff å mänfigen bemött, uppmifabe mina papper ocfy 
oeräitabe om affigten meb min ref a. �ag frågabe, i fJroUfen 
ftat bet efter beras åfigt mote fäm:pfigaft för finfänbare att bo• 
fätta fig. :tle froarabe att för Jåroii( finliinbare, f om öfriga 
norbboar ·intet jtäHe roore fihnpfigare än IJJlinnef ota. �ettan är 
bär icfe få ftor f om i be flJbligare befägna ftaterna, mmatet 
9ä(f ofammare, odj jorben är frurtbar famt fätt u:p:parbetab, fJroar• 
till fommer att benna Ianbsbef till fto-r be( reban är bebobb af 
froenffar. - Sag inroänbe bet jag fJört fägas, att i Wcinnef ota 
roinfrarne ffuUe roara ofantligt faHa, faUare än i Eimerige od) 
%infonb, att finfänba!'e ide funbe utfJärba ben ftarfa fölben eller 
reba fig meb ben tnt)den(Jet af fnö, f om faHer tmber mintermå• 
naberna bär. Sag fid till f mar : ,, föl ben är rnä( ftarf, men !Ör 
fnömasf orna be9öfbe en norbbo ingalunba frufta ; odj bå roin• 
tern i alla fall ät fort meb fJafHg öfmergång till fullfom(ig f om• 
mat, få torbe man ej a{tför ml)cfet be9öfroa frufta för fölbett 
9äller. - ®ar bärför gob odJ fom till ID1innef ota, få ffo(a roi 
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beftälla f afen få, att ni fon er9ålla IämvHg ftJsf e(f ättning tifs
eora anförroanbter fJinna anlänba. '' 

IJ1u bief jag roillråbig. �aq fJabe gärna reft till W1in• 
nef ota, men bå jag reban förut beftämt miA för att refa till 
�ouston, funbe jag ide änbra min up:pgjorba res:pfon. - �ag. 
anförbe betta äfroen för agenterne. - :tle imarabe : före finnes, 
intet annat l,Jinber att änbra er res:plan än ben fö:ptn biljetten, 
få funbe mi gå till bUjettfontoret odj utbt)ta ben mot en fåban 
till IJJcinnef ota. 

�ag biföll förffaget odj 1ämnabe bUjetten, meb fJmitfen be 
begåfroo fig till fontoret. Wcen tlå jag :på OtJtet fh!Ue f)afma 
förlorat fJeia 9 bollars, återlämnabe be biljetten, föd(aranbe 
att bet roä( roore Uofaft att fortfätta ref an till ;l'efas. :tle 
tillabe bod : men om 11i bär ffulle finna Himatet ro ara a(tför 
f)ett odJ of)ä(f ofamt, fonbe ni biritrån refa till 9J1innef ota, ocfJ, 
att ni få gör inom någon tib bät'Om äro roi niiftan öfmerttJgabe. 
- me fämnabe mig bärt1å fin abrefl, gåfmo m\g fJanben ti[ 
afffeb, odj jag gicf. 

IJ1u f)ar jag uppefJåUit eber aftför fonge meb beffrifningen 
iifmer [lJicago, men bå ftaben föreföll mig få mädroätbig funbe
jag ej låta bli att närmare beffrifroa ben. 

:tlen 2. fcpt. fI. 9 på aftonen afgid tåget från �9icago. 
IJ1atten mat mörf, få att jag ej funbe unbet början af mår fär� 
obf erroera Ian bets utfeenbe. %ö(janbe bag märftc jag bod, att 
bet roar ett ffönt Ianbffo:p, f om roi genomrefie. �ärliga, gu(b, 
gfänf anbe f)roetefält ommätfobe meb grönffonbe (unbnt. E>fo� 
game beftobo af många för mig obefonta äbfore träfCag, fJroar, 
ibfanb äfmen fruftttän förcfommo. )BtJarne Hfnabe ftäber meb· 
låga, men f maffulla btJggnaber, rnittnanbe om anbligt odJ lefam• 
Iigt ruälfiånb. C:l;tt f åbant utf eenbe f)at �Uinois. 

IJJ/en W?isf ouri, till f)miffen ftat roi bärnäft fommo, är ben 
ffönafte af nlla jag {Järtils :på min ref a fett odj trofigen fom, 
mer att få fe. Unbet 8 timmars tib ruf abe tåget i fuf! fart 
igenom betta ?llmerifas varabis, fJroareft framföralt ben ftora 
ftaben 6:t .2uis ocfJ ben fJärHga 9Jli�f ourif(oben meb ben bär.-
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öfmer Iebanbe järmuägsoron fäng!3fabe min 11:p:pmärff amf;et. Sug 
mur bod ei i tHifälle .att taga i närmare betraftanbe besf a traf: 
ter odj beras märfmärbigf;eter, tl) tåget ftannabe ooetl)bligt. 

<fo Iörbagsafton ftannabe tåget i 15:pringfielb. '.Vär träf, 
fabe jag tre unga män, t;emma från 15roerige. '.Ve t;abe juft 
ffutat fitt bagsarbete odj fommo neb till ftationen för att fe 
bet anfommanbe tåget. g,är be f;örbe, t;uru jag råboråfobe bet 
engelfra f:pråfet, fommo be genaft till mig, f;älf abe mig odj fobe : 
,,�i är fäfert från 15merige ?" - ,,gcej, jag är från %inlanb." -
%infanb eller 15merige gör o§ betfamma; mi alla f om tomma 
från be§a lattb äro 6röber." 

IJJ/eb äfta fmenff gäftmänligt;et förbe be mig genaft till fin . 
.f;erres gårb, unbfägnabe mig :på  bet oäfta odJ tillrebbe mig ett 
mjuft nattläger, f;mar:på jag mtber några timmar fid {;mila min 
,af ref ans befmärlig()eter uttröttabe rro:pp. 'l5åföljanbe fönbags, 
morgon fortf attet\ ref an mib mibbagstiben; f amma bag fommo 
mi till territoriet Sntiiana. '.Venna är en af be öbsligafte traf, 
ter jag genomreft. 3 norböftra f;ömet af territoriet fommo mi 
in :på en få ftor gräsffätt, att färben bäröfmer räfte tmå tim• 
mar. 15ofen mur 6rännanbe f;et odj i mibten af betta gräG• 
fä(t mötte o§ ett f;af af lågor. '.Vet mar en få follub ,,:prä, 
rie6ranb." 15åbana uppftå ofta i besf a trafter till följb af ben 
ftarfo f olf;ettan. 15olen antänber nämHgen bet t :ma gräfet odj 
bå uppftå allbeles förfärliga clbar, f om på några timmar f;ärja 
·�ere tufen fmabratmif. '.Ve ftora f;jorbarne, veftåenbe af mifba 
. bjur af allef;anba ffag, f om beta :på  :prärien, råfo i nöb. '.Ve 
f pringa un�an of alla haft er unber ett förfär1igt mrålanbe. fils i 
råfobe bod ide möta några f åbana f;jorbar benna gång. - �(, 
ben f;abe reban öbelagt många f;unbra · fmabratmil. '.Vå tåget 
na(fobe<:1 be meb milbt raf eri frammältranbe Lågorna, ffogos alla 
fönfter odJ börrar igen på magnarne odj mi ruf abe follblobigt 
igenom bet f;emffo elbt;afmet. 

15eban mi l!Jcrligen lämnat elben bafom o§, fomtno mi 
till 21sinita, f;marifrån mi ftl)rbe fof an rätt öfmer territoriet till 
'.Venif on, fom ligger nära gränfen af �ei;as. '.Vet wibfträfta 
Ianbffopet mellan besf a orter 6eftob af torra, ofruftbarn f anb, 
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ffotter; enbaft f;är odj bär funbe ögat fägna fig åt an6Iiden af 
någon enf am männiffofoning, ett lJerbetärt eller foja. 

%rån '.Venif 011 giu färben i famma riftning föberut ge, 
110111 öftra �eras till Sjouston, bit jag anfom b. 5 feptember. 

3 be f almeffefulla 6effrifningar öfmer �ei;as, lJmUfo jag. 
i l,Jemlanbet fäft, f;ette bet, att bomuHspfantering ffulle mara 
�e:,.;as' f örnämfta närlngsfölla, men till min ftora f örunbran f;abe
jag i f;efa öftra �ei;as, f om jag nu genomreft, icfe hmnat upp, 
täda en enba oomufrs:pfantage. '.Väremot ommäi;fabe återfält,. 
löfifogar odj betesmarfer meb hmaranbra. - �l)arne äro mäl 
otJgba, lifofå be få fmå ftäber, f om finnas i öftra befen. -
Sjouston är ocff å en f1Jnnerligen m.ilol)gb ocf) macfert (Jef ägen 
ftab meb li�ig röreff e - en följb bäraf att få många järnmä, 
gm: bär f ammanträffa. 

Sjärtils f;ar jag enbaft beffrifmit bet trefiiga odj angenäma 
på min fånga ref a, men bå jag föref att mig att för eber mina 
män ner f anningsenligt berätta a(t 1Jmab bärunber f;iinbt mig, 
måfte jag äfmen mibröra be f roårigt;eter ocf) motgångar jag f;aft 
att 6efämpa. 

:Då jag b. 2 fept. afrefte ifrån CE()icago, inpacfabe jag 
alla mina f nfer i en ftor foppf äcf, förutom ett litet fnl)te, i 
l,Jmilfet jag inlagt bet ounbgängligafte för ref an. stappf äcfen 
inf atte<:1 i en pacfmagn, f;marmib fonbuftören förfåg ben meb ett 
mMfingsmärfe odJ gaf mig ett btJlift, t;miffet (Jan bab mig. 
förmara 

91är jag natten mellan b. 5 odJ 6 f ept. anfänbe tiff 
Sjouston oc·p tåget ftmmabe mib bangårben, mur benna ftJ(b af 
en oöfmerifåbHg männiffomasf a. �Ren icfe en enl:ia mar bär, 
f om jag fonbe, icfe en enba, f nm jag funbe tafa meb - min 
penna enf am mur min toft - Sag mif abe genaft fram mitt 
mät\fingsmärfe odj 6ab att få min foppf äct '.Ven efterf öftes i 
padmagnen, nmt - - fans ide ! - '.Ven mar f å( ebes borta 
odj jag ftob bär f;eft oct; f;ctllet utbfottab äfmen på bet nöbmän, 
bigafte, tn i foppf äcfen förmarabe jag alla mina rläber, böder 
ocf) fhiftiUbelJör ocf) f)mab annat jag äg)e. 
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'.tlen fJop:plöf a ftärrning, i {;miffen jag nu befann mig, fan 
man rättare tänfo fig än beftrifma. Utan :penningar, utan ffä, 
ber, utan art, ftob jag bär, omgifmen af tuf enbe främlingar, 
för {;milfo mitt f:pråf mar lita ooefont f om fågfarnes fmitter. 
'.till ingen funbe jag mänba mig, oc{; ingen {;abe för mig ett 

·be(taganbc orb. Sfan min öfmerttJgeif e 0111 att bocr f(utrigen 
fl)cfas marit minbre ftarf, {;abe jag måft förtmiffa ; men faft 
bef(uten f om jag mar att frimobigt bef egra {;marje f)inber, forn 
f)otanbe ftä[be fig i min mäg, förforabe jag icfe ännu mobet. 

.l'tonbuftiiren oab mig mänta några bagar; {Jan mme ffrifma 
tia G:{Jicago odJ ålägga meberböranbe att tiffrättaffoffa min för, 
fomna fo:p:pfäd'. - Sag roar tmungen att göra bet. S �ott!.\ton 
runbe jag ide er{;åIIa något arbete odJ af min resfosf a återftob 
enbaft 1 borrar. - �mart ffurre jag mänba mig, f)mar ffulle 
jag taga {;ärbärge ? - �oterret meb bel3 enorma pris mar ej 
att tänfo på ocfJ, (1iUigare fmarter funbe icfe i när{Jeten erf)ållas. 
�ag fattabe härför ett rafft oef(ut ocfJ infogerabe mig - på en 
firo i när{;eten af uangårben. - �är {;abe jag nu mitt {Jem 
från b. 6 -20 jept. unber bar f)immeL Dm nätterna [utabe 
jag mitt f)ufmub mot ett grinbftoI:pe, om bagarne manbrnbe 
jag omfring betraftanbe ftaben jamt närmaft omfring1igganbe 
Ianbsort. 

Unber fJeia tiben jag miftabes :på oron råbbe macfert mä• 
ber. - '5tänbigt manbrabe bär männiffor fram oc{; åter i ftora 
maGf or. - 2t:rra moro be ntt)det mänHga odJ mme gärna i 
föroigåenbe ta(a meb mig, men ljmarfen jag f örftob bem errer 
be mig. ionet f)är utgjorbes tiU ftor bel af f marte negrer, 
men fJmarfen besf e errer be {;mite ftörbe mig i min ftora f afong, 
f)mars taf mar oetäft af tufentais ftjärnor. ?lliintergatan öfmer 
mitt fJufmub mar mitt orotiga täcfe om natten. 

S benna min öfmergifna be1ägen{;et mar jag ntl)det nöjb. 
Sag tadabe @u.b härför, att min f)uftru od) mina barn ide 
moro meb mig, t9 be ffurre {;afma bött af ängslan . Sag fe"o 
bod ingen nöb. iör 5 cents fö:pte jag bagiigen oröb, fläff oc{; 
litet foder; mitt unberf)åU foftabe unber f)e(a tiben jag miftabes 
:på brott enbaft 1 bollar 50 ceng. ('5åf om jag i bet föregå, 
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.enbe nämbe, f)abe jag mib f ramfomften enbaft 1 borrar ; 50 cents 
fid jag af en meb1ibf am man, f om en bag gid förbi mig,) 

'5Iutligen b. 14 fe:pt. åter�cf jag min fo:p:pfäcf. 9?u mar 
jag (l)cHig för öfrigt, men fJabe inga :penninqar för att funna 
fortfätia min ref a. 6eban jag bod numera återfått mina ffrif, 
tiUoeljör, ffref jag href till mina männer i Wcicf)igan, emeban 
be mib min afrefa härifrån lofmat f)jäfµn mig, bäreft jag fomme 
i någon nöb. Sag affficfobe brefmet b. 14 oc{; fid fruar jämte 
7 borrars b. 20 f eptemoer . 

'.tl. 2 l feptemoer fämnabe jag �ouston oclj refte ännu 
162 eng. miI inåt fonbet. �fter 18 timmars fiirb forn jag till 
ben ftora ftaben 2t:uftin. - ill:nb1icfen af ftaben mäfte t4foba 
fönslor inom mig, tl) jag mar 1111 änbtHgen mib målet för min 
långa ref a. '.tlen ljabe räft 2 mån aber od) 9 bagar f amt foftat 
460 mt i finfft tnl)nt. 

S'tonbuttören mib oangårben i 2t:uftin mur en fmenft %öre, 
ftällett eber min gfäbje att efter en få lång ref n oianb ibeI främ, 
lingar Mer få f)öra bet länge f afnabe f)emianbsfpråfet ! - &an 
tog genaft min fo:ppfäd, oab mig tölja meb oc{; förbe mig till 
ett fmenfft ljotel f amt oemif abe mig ben ftörfta gäftmiinligljet. 
'.till föreftånbarinnan för fJoterret f abe {Jan : ,,fJärbärgera benne 
man, gif f)onom {;usrum, mat ocf,J briefa :på min oefoftnab, !1) 
ljan är mitt män från f)emlanbet." 

Unber :nin miftelf e :på f)oteliet fid jag anmisning :på en i 
ftaben ooenbe fmenff �anbefsman, af (Jmiifen jag erf)ölI råb oc{; 
up:p(l)sttingar om förfJåIIanbena bärftäbes. �an lät tillfalla en 
fmenff forman, oclj �os benne oobbe jag tiU förftfommanbe lör, 
llag, bå f menffe farmare från Ian bet infommo till ftaben. Wceb 
b em refte jag bå mibare inåt lanbet oc{; fid arbete fJos bem. 
Dclj är jag nu mib l)tterfta målet ·för min ref a. - �är finnas 
.omfring 500 farmare oclj fmenff fl)rfo. ill:nnu längre inåt lan, 
bet finnas flere anbra fmenffo förf amlingar meb ben t:mangefiff, 
Iuter!fo Iäran. 

Sa, enfigt min föreftärrning är jag gemma nu. Sag är i 
'.:teras, ett :parabis tilI utf eenbe ; få fJärfigt är betta fonb. Wcen 
arbeta måfte man f)är liff om :på arra anbra orter i märiben. 
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9Jcitt arbete utgiire\3 af bomuff !3:pfocfning åt en farmare från f iibrct 
6roerige. 9Jcen betta arbete torbe f nart blifroa f(ut. �är, m, 
f om i be f{eftn finter i fil!merifo, fyar en omanlig torfo föror, 
f ufot miflroärt :på bomullen. fil!ngåenbe ro ärmen fan jag fäga,. 
att {Jär är ungefär få roarmt, f om unber be 9etafte f ommnrba, 
garne i %infonb. 

6åf om jag nämbe, är jag niijb meb min ftällning oc!J 
ångrar ide att jag rämnat %infanb. Sag återroänber a(brig 
(Järifrån. �abe jag bfott min 9uftru od) mina barn 9iir - bå 
(Jabe jag alt 9roab jag önffar. 

S (Jemianbet 99f er mången ben föreftäfiningen, att emk 
granterne od) beras barn fomma att (iba anblig mamnårb. �et 
torbe äfroen :på några ftäfien mara fallet. 9Jcen få ide 9är ! S 
'.refa\3 måfte alla barn - 9mita od,J froarta - gå i ffola, funna 
fäf a, ffrifroa odJ räfoa ; hJ äfmen 9är inf er man att fttnffa:p min° 
nes genom läsning, mi\!lbom genom erfaren9et ocf; riföom genom 
arbete unber @ubs roä(fignelf e. S niifta bref mm jag berätta 
om (anbet odJ jorbföp i fil!merifo. SoA bar mi!3ferligen rebai: 
ffaffat mig någon fonnebom bärom :på be f anbt,be:partement"� 
fontor jag beföft, men roiU t]ttedigare af f roenffa fettfers, f om 
bäft meta a(t f åbant, in(lämta 1uibare unberrcitteff er. 

(fä tttJtt ffebe inträber nu i mår refenärs Hf. 9Jcan män� 
tabe i f(ere månaber på bet utfofmabe brefmet, men förgäfroes. 
�tnbtligen fom bod ett, men befl inne9åll mar föga gläbjanbe. 
�an lt'tg för biiben :på ett fof arett ! �refroet rnar ide ens 
ffrifmet af 90110111 fjä(f, utan af (äforen bärftäbes. �an Lät 
bäri unberrätta fina a119öri�a, att be ide ffulle fäljn ftugan bär 
9emma. �ans förafte iinffan rnore - att få återroänba 9em ! 
6enare anfänbe ett bref, ffrifroet af 9onom fjälf b. 15 becem, 
ber. ?!Bi anföra följanbe ur bet ta bref. 

St:eras, fil!uftin b. 1 5  bec. 1881. 

Dlt)dor ocf; motgångar {Jafroa art ifrån min töbe(je marit 
mina fö(jeslagar. 9reban i gamfa märlben ficf jag ftänbigt ftreta 
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meb bem, men bod tuf en gånger roärre i ben ntJa. - �uru 
grufabe äro ide nu be luftflott om mJa roärlbens (JärHgfyeter, 
f om jag fo;gbe mig i (Jemlanbe! ! �etta bref blefroe oänbfigen 
'långt, om jag ffulle änba i f måf afer beffrifroa alt bet elän'oe jag 
Hbit od,J ännu fiber ; jag rom en'oaft nämna bet fyufroubfafliqafte. 

6åf om jag i ett föregåenbe bref nämt, förorf afobe torfa 
mif3roärt l)å bomullen. - Saq fid arbeta enbaft 15 bagar fe, 
ban jag fom f;it; bå tog bomulls:plodningen f[ut. �ärefter be, 
,gaf jag mig till be ftora f roenffa fett1ementen inuti '.reras för 
<itt föfo arbete. Sag gid ofta till fots f{ere (Junbra engelffa mH 
i be gleft beb9gba trafterna, od; bå jag fom i gårbarne lld,l frå• 
gabe efter arbete f åg man enba� f nebt :på mig odj f abe : ,, roi 
begöfroa inga arbetare. 11 \På mat belJöfbe jag bod ej liba brift. 
-- lJrån bet ena ftället till bet an bra roif a'oe be mig roägen öfroer 
,änblöf a :prärier od,J ffogar. Sblanb ffulle bet mara en, ibfonb 
troå timmars roiig till närmafte gårb. ,Ofta (Jiin'oe bet, att f o, 
[en gid neb, bå jag fyunnit ett fttJcfe :på prärien ; föremålet, f om 
jag ftJftabe :på, förfrnann för mina ögon, ide bet minfta f:pår af 
ttågon roäg fans. �å fid jag taga mitt nattgärbärge bär bfonb 
wHbbjur, ormar, f(9ga11be od,J obefonta hJf anbe bjur. irån 
beras anfall f;ar bod @ub f;ärtils beroarat mig. 6ålunba gar 
wägen, :prärien od,J ffogen roarit mitt ftänbiga fJus od,J (Jem i '.reras. 

6futligen fänbe jag mig blifroa fjuf, od,J bå brog jag mig 
till en liten ftab ITTounb 9rocf. �ärifrån refte jag :på bantåg 
till fil!uftin. 9Jcen roib anfomften bit roar bet natt, od) jag fid 
åter tillbringa natten unber bar fJimmeL Dm morgonen roar 
jag få froårt fjuf, att jaA ej funbe fomma från ftället, l)olifen 
måfte föra mig till ftatens allmänna fjuf(Jus, odJ (Jär �ar jag 
nu fegat i 9 långa roecfor utan ffötfel i ben f ämfta belägen(Jet 
en männiffo fan tänfo fig. - �oftorn bef öfte mig roif3t bagli, 
gen, odj mebifin fid jag nog, men j(lg 9abe ingen f om ffötte 
mig för öfrigt. 

Sag nämbe i ett föregåenbe bref, att jag albrig ångrar 
min ref a, att jag albrig rom återrnänba till gemfonbet; men 
fyuru många tuf en gånger f;ar jag ej nu febatt ångrat mig od,J 
�uru färt roore bet ej att återf e iinfattb, bet älffa'oe fäberne�, 

5 
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fonbet ! 9J1en benna giäbje ffo!I roil3t albrig förunnas mig. 
<Sörj en änbocf ej aUför ml)cfet för min ffu!I, bebjen enbaft till 
@ub för mig, att l,lan nåbeHgen fer till mitt eiänbe !  - - -

<Så roänbe fig bfabet för mår brefftrifroare. ®i få af 
benna l,lans ref ebeftrifning en ganffo trogen bHb af en utroan• 
brare, l,lans upvMåfta inbilhting, l,lans fträfroanben oc'() f örl,lovv• 
ningar. �uru litet förroärffigas af a(t bet fföna, f om l,lägrar 
för l,lonom ! 

'.tlen 26 januari 1882 gjorbe böben f(ut vå mår bref!Mf., 
roares Hbanben. �an om någon fid erfara f anningen af ben 
befonta f atfen : 

)!forta bra - men �emma oäft. 

<Så ffäbrar benne utroanbrare fitt Hfs enffa f aga. ®i 
roilja ej göra några amnärfningar meb an(ebning af ben. 9Rå 
ben tafa för fig fjä(f. 

6å f orgfigt än henne utroanbrareo öbe roar, få fid 9an 
åtminftone ffåba bet fanb, f om få ofta förefroäfroat l,lonom i 
l,lans brömmar. 9J1en 9uru många finnas ej, fom arbrig ens 
l,linna fin beftämmelf eort, utan reban vå färben fa!Ia offer för 
alla be många motgångar oc'() befroärHg9eter, fom möta. Så är 
t. e!;. ben beljanbHttg, man röner omborb vå f om!iga af be ftora 
ångbåtarne ofta outl,lärbHg. .2åtom ol3 ltJf3na ti!I en ravport, . 
f om från froenffmorffo fonfulatet i 91ero,IDorf infticfobes ti!I be 
förenabe Ianbens regtw::ing. men (tJber vå fö(janbe rois : <fo• 
ligt officieft mebbefanbe från öfroerläforen vå 91ero,IDorfs emigrant• 
l,lof vita( l,labe be från 91emefis (namnet vå ett f artl)g, ti!Il,löranbe 
nebedänbffo �09af,Q:roronHnjen) mottagna fjufa roarit i en 
l)tterft bebröf(ig belägen(Jet, få att fju barn bogo näftan ögon• 
b(icfligen efter anfomften till l,lof pita{et, me'oan f(ere ro oro i ett 
ml)cfet froårt ti!Iftånb, framfollabt genom båHg odj oti!Iräcf(ig 
näring omborb. 

'.:;tretton verf oner, l,lufroubfafligen barn, bogo unber öfroer• 
ref an l)it oc'() emigranterna beflaga fig enftämmigt öfroer bel,lanb• 
Iingen omborb oc'() anffaga ångfartl)gsbofaget att mara 11u(ben 
ti!I be många böbsfallen, i bet foften reban flJra bagar efter af• 
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refan från ?llmfterbam börjabe bfifroa bå(ig odj barnens föba 
flutligen inffränftes ti!I mjö(f, utfpäbb meb fa(troatten, l,lroartill 
forn att föfareupvfigten roar l)tterft briftfällig, . emeban läfaren 
näftan ftänbigt ffa!I 9afroa roarit beruf ab. 

�asf agerare omta(a roibare att båbe gifta odj ogifta per
f oner utan l,länft)n ti!I fön anroif abes f ofrum i en odj f amma 
l,ll)tt oc'9 att ätbar f öba Mott erl,lölis mot fföb beta(ning ; när 
vasf agerarena beflagabe fig öfroer benna båHga beyanbiing, be. 
möttes be af fartl)gets befä( meb ofroäben oc'9 l,lote(f er. Bifale• 
bes l,lar ångfartl)get ,,3urrel)", befraftabt af famma Hnje, gjort 
troå ref or ti!I 91ero,IDorf od) båba gångerna l,lafroa emigranterna 
anfört Uagomål öfroer uf el foft odj båHg bel,lanbfing. 

OOi funna roil3t icfe fäga att man alltib råfor få i!Ia ut 
f 0111 ofroannämbe verf oner, men· ofta l,länber bet att utroanbraren 
reban innan 9an fommit fram, många gånger önffot fig mara 
ti!Ibafa i l,lemmet. ®åra finlänbffe emigranter l,lafroa bel3utom 
froårt att föfo gobtgörelfe för ffoba odj libanben, f om tillff1Jn• 
bats bem, bå ej mellan �infanbs oc'9 mmerifos regeringar fin• 
nas ingångna några melianfo(fHga f örbrag, l,lroiff a ffu!Ie fftJbbn 
be finlänbffe emigranternes · rätt gent emot agenterne. �froen 
mår fagftiftning ffalI bod inom fort nöbgas göra emigrationen 
f amt emigranternes rättsliga ftällning oc'9 förl,lå!Ianben ti!I före• 
må( för fina omf orger. '.:;tlJ el,lunt roi tro oc'9 l,loppas att ut. 
roanbringen reban i närmafte framtib ffolI i betl)biig mån min• 
ffos oc'9 aftaga, f li äro roi bod öfroertl)gabe om att ben a(brig 
ffo!I fu ( U o m  r i g t  afftanna. 

®i l,löra ej yäller, fåf om reban i början af benna (illa 
ffrift uttafabes, ti!I bem f om ffrifo l,lögt odj uttala en allmän 
f ö�fofte(fe öfroer emigrationen. 

Dm roi ocf roarnat för agenters oc'9 roärfroares f roeffulla 
odj öfroerbrifna ffifbringar, få l,lafroa roi lifroä( ej måfot för• 
l,lållanbena i ?llmerifa i enbaft bl)ftra färger, ej förf ött uppyöja 
roåra egna till fftJarna. ®i l,lafroa ej roefot ftämvfo ben f om 
förräbare, �romen lämnar fitt fonb, utan wi yafroa gärna meb• 
gifroit, att omftänbigl)eter finnas, f om berättiga ti!I emigratio n, 
ja yroilfo tilI od) meb göra ben till en roinft för ben enffUbe. 
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IDien fom lättfinnig odj offof måfte roi bod betecfna ben, f om 
utan troinganbe ffä( öfroergifroer fäbernesfanbet för att gå ofönba 
odj oftaft, åtmin;tone ti!I en början, 9årba öben emot. 

Båt mara att f ör9å!Ianbena i eget fanb ftunbom ej äro 
fåbana, f om ni ffu!Ie önffa 9afroa bem, få figger bet bod nå, 
got onaturfigt i att årligen tuf enta(s :perf oner rämna fäbernes= 
Ianbet odj anförroanbter, odj gos groarje foftedanbsroän roäder 
benna gögt u:ppbrifna emigration f orgfiga fänslor. �an ftår 
inför en f orgHg roädfigget, f om ttJcfes roif a att foftedanbs= 
fädef odj förnöjf amget äro i aftaganbe gos il1orbens folf. :.De{ 
Ianb, bär wåra förfäber brutit btJgb odj utfått obHngens .odj 
llHbningeM frön odj f om be (ämnat ot i arf, betta fafta roi 
ifrån ot meb fo!It gjärta i ftä!Iet för att f öfa f örfofra odj för, 
öfa bet. mtt roi ofta 'fJäti ganbfa ofloft odj obetiinff amt äfroen 
mot ot fiä(froa gafroa wi föft roif a genom att ffäbra be mot, 
gångar odj öben, f om utroanbraren {)ar att genomföm:pa fåmä( 
unber färben f om efter framfomften ti!I mmerifa. )illi funna 
bärför ej annat än lägga �roar odj en :på gjärtat att noga be� 
tänfa fig, innan 9an bef(uter fig för att btJta bort fin gembtJgb 
odj fin f äfra om ocf torftiga utfomft 9är gemma mot en ofäfer 
It)cfa i främmanbe fanb. 

i:rnYti i bd ringa. 

�crfiftcffc ur fofHifmd 

af 

�ina. 

�dfingfotl8, 

'Zibnings, & %rvcferi,nftieoofageti3 trl)cferi, 

1885. 



ämbemansgårben låg :pn;blig odj röbmålab meb groita 
f önftetfarmar tätt inroib lanbsroägen. �unbtomMng f åg 

man ftobiga åfrar odj ängar, bet roar en riftigt :präftig gårb, 
forn nämbemannen fått meb fin gustru, bå be gifte ftg. 

Snom gus roar bet naturligtrois ocff å fint meb granna 
tapeter i alla rummen oc'9 garbiner för f önftren, tt) bet roar 
gusbonbens 9ägfta önffon, att be ffulle gafroa bet ,,fåf om gett= 
fta:p". �ustrun mat ocff å f mag f öt alt f{ags f(ärb odj ju gran= 
nare be funbe få, befto nöjbare roar gon. 

:.De ägbe enbaft troänne barn, en f on o� en botter ; f(icfan, 
f om roar älbre, gabe i bopet fått be granna namnen �melia 
mre�anbra, gosfen tette rätt oc'9 f{ätt �ernbt fåf om far odj farfar. 

�ämbemannen labe afbrig fjä(f ganb wib jorbbrufet, gan 
forn fnapt en gång i månaben ut på åfern att fe efter arbets= 
folfet, ttJ, bå gan ide mar borta i tjänftegöromål, eller :på be= 
föf �os 9erre111ännen oc(J be förnämfte gusbönberne i f ocfnen, 
tog 9an emot främmanbe 9emma oc(J fatt fttJf odj raf i f a(s= 
gungfto(en meb en (ång fif froerbef!agen :pipa i munnen. ®är= 
hinnan ttJfte ocff å meft om att briefa faffe gemma eller borta 
meb någon befant odj få ficf 9us9ållet gå f om bet funbe ; a(t 
roar (ämnabt i (egba 9äitber. 

�åbe �melia odj 9ennes bror 9abe något år gått i ffola 
i mirmafte ftab, emeban bet ej ännu fans någon foffffola i be= 
ra� 9emf ocfen. '5eban togo förälbrarne bem gem igen oc(J tt)fte, 
att be woro tillräcfligt lärba. 

:.Dottern fatt meft oc(J roitfobe fpets wib fönftret, bär gon 
funbe fe alla förMåfonbe ;  något gröfre arbete ott)bbe 90n fig 
albrig om att göra ocg roågabe fig fna:pt ut i föret för att inte 
fota neb fina fina f[äber. �ernbt 9abe ocffå fått (ätjefulla roa= 
nor, 9an fö(ibe oft\lft meb fabern, bä 9an roar borta, eller fatt 
9an odj röfte inne i farftufommaren gos mobern odJ ftJftern. 
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�an mar en ftåtHg gosf e ungefär tjuguett år gammal odj mo, 
bem roar riftigt ftort öfroer fJonom, när (Jan förbe för 9enne till 
fgdan i ben nga 6fanfmåiabe färran. 

filUa bagar tänfte {Jon på, lJroHfen fHcfa ffuUe mara fi,n 
odj rif no� att bHfroa 9ustru åt fJennes )Sernbt, när (Jan engång 
ffulle taga emot går ben ; (Jon taiabe ocffå 9ärom meb f onen, men 
benne enbaft ffofabe på lJufroubet odj f måfog - {Jan {Jabe nog 
fina egna tanfar. 

91ågra ftenfaft från nämbemansgårben låg inåt ffogen ff o, 
mafaren 'illifs HUa ftuga. 'Ven f åg roisfedigen ganffo låg odj 
oanf enHg ut, men Hfroä1 ftannabe man gärna roib grin ben odj 
f åg in öfroer ben [illa går ben meb bef s frobiga f1JrenfJäcfar odj . 
röba pioner, f om mibf ommartiben bfommabe få grant på ömfe 
fibor om ftugbörren. �är bob be f eban många år tillbafa ,,gamle 
)!Bifen," f om fort bmfobe foUa 9onom, faftän fJan icfe roar ä1, 
bre än mången, f om gaf f)onom bet namnet, men (Jans 9år 
lJabe tibigt grånat odj många rl)ttfor f l)ntes i {Jans anfigte. 
@am(e )!Bifen fJabe nämligen fått :pröfroa ml)cf et i Hfroet ; (Jan 
fJabe roarit ett få fallabt aurtionGbarn, f om f(itit onbt, frufit odj 
f rou(tit mången gång i l)ttgre åren odj bfott genom ifJärbigt ar, 
bete oq, outtröttlig f(it fJabe I.Jan f måningom arbetat fig u:pp 
till roä(ftånb. 91ågra år (efbe {Jan få, [l)cfHg odj förnöjb i egen 
ftuga meb fin unga fJustru, bå fom en f roår feber odj lJämtabe 
f org odj böb till månget fJem. 

S f(m roecfor fömpabe ben raff a ff omafarefJustrun meb 
Hfroet, men böben fegrabe till f(ut odj meb födrosf abt l.Jjärta 
föfjbe mannen l.Jenne till grafroen. 91u l.Jabe fJan froar blott 
fitt enba barn, HUa IDiaria, en giab, bfåögb f(icfunge, f om ffrat, 
tabe odj fjöng från morgon till froäU odj på art fätt förföfte 
tröfta fin far. Ofta måfte fJan fmå1e åt f{icfans [dar odj tacfabe 
@ub för ben g1äbje fJan fJabe af fJenne ; men a(brig gfömbe {Jan 
fin unga fJuGttu odj bärf ör gifte · fJan icfe lJäUer om fig, utan 
lJjä(:pte fig få gobt fJan fonbe meb bet (illa fJusfJåUet, tHs IDiaria 
Mef ä(bre. �on [ärbe fig ocff å tibigt att göra nl)tta odj före fitt 
tionbe år mar fJon reban faberns [irra fJuGfJåUerffa. filf naturen 
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tl)fteG {Jon förftå fig :på att l)åUa alt i orbning i ftugan odj om 
froäUarne fJjä(:pte fJon fin far, när fJan tog fig en friftunb för 
att gräfroa i ben filla täp:pan, fom fJan faUabe ,,fin trägårb". 

Eifomaforen ®if toar a1brig 11)cffigare, än bå fJan fl)f 5, 
1abe b1anb fina bfommor odj buffar en ftiUa f ommarafton: 
,,Ute unber ben blåa fJimmefen är bet f om i en ftor f9rfa," brufabe 
fJan f äga, ,,bär fjunga fåglarna :pf al mer till @ubs :pris odj bå 
röreG äfroen männiffons fJjärta, få att fJon tacfar odj fofroar 
�men för aUa �an� roäfgärningar". Eiå ta1abe gubben, tl) 
I.Jan fJabe tibigt lärt fig att ä(ffo @ubG orb odj bärifrån fJämta 
råb odj fJjä[:p i art, fJroab fJan företog fig. 'l'lärför fJabe fJan 
ocffå ett förnöjfamt finne båbe i glaba oq, f orgliga bagar. �an 
tänfte icfe fiifom mången annan i famma förfJåUanben : ,,Sag 
är ju enbaft en fattig ffomafare, fJroab tjänar bet till att mara 
få f amroetGgrann odj noga meb ett få fimpe(t arbete odj få ringa 
f om jag är, annat roore bet, om jag fMie mara präft eller boftor". 
!Hej fJan fJabe reban för Iängef eban tagit till fitt rättefnöre betta 
bibelfpråf : ,,'V en bär  t r o g en  ii r i b e t  111 i n  f t a ,  fJ an är 
od t r o g e n  i b et m er ä r, o clJ b e n  i b et m i nf ta  o r ä t t  är, 
fJ an ä r  od orä t t  i bet m e r  ä r", oq, ,,�err ens  ö g a  f f å bar 
ö fro e r a f t" .  

Ofta taiabe (Jan fJärom meb �maria odj in:präg1abe beGf a 
orb bju:pt i fJennes fJjärta ; fjä(f Iärbe fJun fJenne båbe fäf a odj 
fjunga :pf a(mer, oq, fJroarje fönbag, om roäbret mebgaf, f åg man 
bem roanbra till fgrfon. �å fönbagGeftermibbagen åter futto 
be oq, fä�e tiUf ammans :på en nten träbänf utanför ftugan, bå 
bet roar roarmt odj roacfert, meban f marorna f(ögo fram oq, till, 
bara öfroer beraG fJufrouben odj fJumforna furrabe bfonb bfom, 
morna runbtomrring bem. 

9,ämbemannen roar beras närmafte granne odj be enba 
feffomrater IDiaria metat af, ro oro �ernbt oq, {)ans fl)fter ; men 
forn �mena roar f(ere år äfbre odj befsutom fJabe ett mif Gnöjbt 
fl)nne, bnJbbe fJon fig afbrig ntl)cfet om ben HUa giaba IDiaria. 
)Srobern bäremot Iefte aUra fJälft meb ,,gamfe ®ifens" f(icfa ; 
be :pfocfabe fmultron tiUfammans, 1agabe roifplar odj näfroer, 
forgar odj aft fåbant, f om barn :på fonbet taga fig före. �ernbt 
babe ocff å ett gobt lJiiirta oc'() faftän fJan aUtib biirfJemma ficf 
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fin wHja fram, lät l)an änbå 9Jlaria beftämma (efarne oclj ljjä(pt� 
ljenne, bär ljan funbe, meb ljennes f må arbeten. 

,,�an är en gob gosfe," brufobe gam(e m3ifen fäga, ,,ffoba 
bara att förii(brarne icfe förftå att f oftra upp l)onom rätt, men 
mår �erre ljar fina tanfar odJ fan wä( göra en bra for( af 
ljonom i alla fall". 

0 

mren gingo fort. )Sernbt roar fåf om niimbt tjuguett år, 
9Jlaria lJnbe mJftl ftJCt fiutton, odJ faftiin !jon icfe funbe fallas 
wacfer, f åg !jon innerHgen tref(ig ut meb fina gCaba ögon oclj 
fitt g(änfanbe, ljuf a ljår. m3ifst roar bet f ant att !jon inte ljabe 
någon grann t)llett)gtlffäbning att taga på fig till ft;rfon ; icfe 
ägbe !jon ljäller någon fin paltå eller bt)rbar fia(, men ljennes (juf a 
bomullsfCäbning fåg få orbentfig ut oclj ben fwarta fHfesfia= 
letten flöt fig lje(t prt;bHgt tring ljennes röbbtommiga anfigte. 

�ngen ljabe få röba finber oclj få gfoba ögon f om 9Jlaria, 
il}fte )Sernbt ; ljan tiinfte ljmar gång på ljenne, niir mobern ta= 
labe om flocfarens �Hba oclj be rifa gårbsböttrarna, f om !jon 
tl}fte ffulle pasfa till ljuMru åt ljennes jon. 9Jlen, när )Sern'ot 
engång f abe åt ljenne, att 9Jlaria roar ben häfta flida ljan mifte 
af, ffrattabe !jon b(ott odj menabe, att en fåban obett)bHg ffo= 
mafarebotter funbe juft buga till bagsmiirforeljustru, men inga= 
lunba pasf a till wiirbinna på en ftor gårb. 

)Sernbt teg, tog fin mösfa oclj gicf ut ; bet gjorbe ljan 
feban alltib, ljmarje gång tttobern tog upp f amma taC. 

�meHa ljabe emellertib fått en friare allbeles efter för= 
ä(brarnes finne. 'tlet roar en ung farl, f om ffogit upp ljanbe(sbob 
i ft;rfobt;n ;  ljan falla bes CJerr )S(omros odJ roar ,, få fin f om ben 
finafte ljerre", fabe nämbemansmor. :Det roar ljans ftåtriga wäi;t oclj 
be granna Uäberna, f om ftucfit ljenne i ögonen ; a(brig fråga be !Jon 
efter, om l)an roar en rebbar männiffo oclj ljabe fin ljanbe(srörelf e 
utan ftulb. �m )Sfomros ljabe f måningom gjort fig alt mera befant 
i nämbemaMgårben, tHs l)an f(utfigen friabe tHI 'oottern oclj ficf ja. 

?Jcu b(ef bet ett bråf oclj befhJr meb utftt;rf eln ; fabem 
refte fiä(f till ftaben oclj fom ljem meb fmart fibentt;g tm brub= 
ffäbningen f amt bimerfe anMt. �melia ffulle nu b(i fru, bär= 
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för måfte f)ennes utftt;re blifma buboe(t få fint f om annars, 
menabe förä(brarne. 

iHiir 9Jlaria en f önbngseftermibbag tittabe in i grllnngår= 
:ben, blef gott genaft llf tuärbinnan bjuben upp i tuinbsfomma= 
xen för att fe på alla �melins pref en ter oclj nt)a Uä'Ger. :Där 
fans fullt upp af allting, båbe linne=, fäng= odJ gångHäber odJ 
,nobern gfömbe ej l)äller att berömma ljwarje plagg odJ µrif a, 
(Juru gobt odj präftigt bet mar. ,,(fä f åbant utftt;re måfte ocff å 
�en f(icfa !ja, f om )Sernbt gifter fig meb", fabe 1)011 flutligen, 
,,,rift ffoll rift ga oclj en fattig brub miU jag inte ljöra taCas 
om". 'tlet orbet träffabe 9Jlaria få beftJttnerHgt i gjärtat odJ ljuru 
ftjon än förf öfte f(å bort bet, fom bet alltib tillbafa igen. 

�a bet är nog mig, f om !jon menar", tänf te f(icfan, när 
\{Jon m'�nbrabe ljemåt. ,,färnbt brufobe alltib falla mig fin lilla 
\brub, när tui moro barn odj nu, f eban jag blifroit ftor, tuille 
11ämbemansmor wif a, att jag albrig ens ffolI tänfo bitåt". ':tå= 
xarne fommo 9Jlaria i ögonen, !jon roar ej ben, f om mille tränga 
fig på rift folf, men bet roar nu engång få, att !jon ljöll )Sernbt 
få gjärHigen för, {,Jon funbe ej ljjiilµa bet oclj bärför föllo be 
;bittra orben få tungt på l)ennes ljjärta. 

'tlå !jon fom ljem, fatt fabem odJ {äfte tuib fönftret odJ 
Jom {Jon ej wille låta ljonom fe fina tårar, gicf !jon genaft ut 
1gen odj battb upp några blommor, f om en regnffur på förmib= 
bagen flagit neb; 

�uft f om !jon ftob bär ljelt bebröftuab odJ förgråten, ro= 
�abe en wälbefont röft bafom l)enne : ,,�warför gråter bu 9Jlaria, 
iom allti'o brufor mara få glab?" 

�on tuänbe fig förffräft om oclj bär ftob )Sernbt oclj lu, 
ta'oe fig öfroer grinben ; {Jon f öriöfte genaft fe gCabare ut, men 
,f mara funbe {,Jon ej. 

,,@rå ter bu fanffe, för att bu inte ljar f åban grann lat 
i om f tJfter min bärljemma ?" fråga be �an ffrattan'oe. 

,,filf;lnej )Sernbt, få bana fina fCäber ffulle inte pasf a för 
mig, bem ljar jag a(brig längtat efter, bet wet bu nog". 

,,�o jo 9J1aria, bet met jag, men jag wet ocfiå, l)marför 
"bu i bag {)ar gråten i f}a{fen ; @melia tala'oe om för mig, lJmab 
-anor f abe åt big bäruppe. �ör nu ocfiå :på mig od,J fätt tro 
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HU ljroab jag fäger. Wcins bu Wlaria, när mi båba rooro barnr 

()uru wi bå [�fte orub ocf) fäftman? Sag ttJfte alltib, bu 1uar· 
ben fniillafte flicfa i ()efo mädben ocf) få tl)cfet jag ännu, bär::
för ffo!I bet bli aUmar af fefen oc() wi tmå ffof a inom året 
roara man oc() ()ustru. 

,,stäm )Sernbt," fabe f(tcfan ()e[t ljäpen, ,,ta{a inte på b�t 
fältet, ()mab ffulle nämbeman ocfJ 11.1ärbinnan fäga, om be mifk 
af bet?" 

,, �e ffo{a få ()öra bet i benna fmäff", menabe )Sernht 
ifrigt, ,,bin far fJar jag ingen räbsla för, 9an 9ar alltib warit 
mänfig mot mig ocfJ föräfbrame lja 9äller a[brig ()ittHs fatt fi� 
emot mig". 

IJJcaria ffofobe befl)mrab på ()ufmubet, ljon 9abe inte f amma 
g!aha tro på att alt ffu!Ie gå få fätt, men )Sernbt tri.lftabe ljenne . 
ocf) fabe ffutligen innan ljan gicf: ,,m�ar bu bara gfob oc() lugn 
IJJcaria, bet må gå ()uru f om ()ä(ft, få är bu änbå för mig ben.: 
förafte på jorben". 

6å ffutabes betta f amta(, )Sernbt ffl)nbabe rafft ()emåt ocg 
Wlaria gicf in för att foga fmällsmarben åt fin far. '.Jnte fonbe · 
(Jon, fåf om )Sernbt bebt, mara (ugn ocf) mifs, när (Jon tänfte på 
framtiben, tl) (Jon fän be få mä[, ()mu ()ögmo'oiga nämbemannens. 
alltib 11.1arit ; men ()roar gång 9011 tänfte på )Sembts fifta orb-, 
ffog 9ennes ()iärta af en innerlig gfähje. 

filie<.fan förgicf emellertib, utan att (Jon ()örbe ett orb, eller 
råfobe någon från gårben. Dm fön bagen mar 11.1äbret regnigt 
ocf) fuft, . få att f)marfen gubben ®if fiä(f e!Ier �lJcaria gict 
tiff f9dan; på eftermibbagen, juft bå be tagit fram fina pfa(m, 
böcfer för att ti!Ifammans finnga en aftonpf afm, ()örbes fteg i 
farftun od) )Sern'ot träbbe in. 

,, �et roar ett rart främmanbe," fabe gam{e �Tiifen män� 
figt, "ftig fram oc() fitt ne'o". �en unge mannen fatte fig 
på bänfen unber fönftret, meb fin wåta mösf a mellan fingrarna ;  
gubben ®if talabe o m  11.1äbret, årswärten o cf)  b9fift, men be båba 
unga rooro näftan fmarslöf a oclj fågo bef9mrabe på ljmaranbm, 
ff utfigen f abe )Sernht : ,, @fter jag wet, att rafo wägen alltib är 
ben ginafte, f om orbftäf11.1et (tJ'oer, få mi!I jag nu riftigt fäga 
fanningen få'oan ben är. 6ifta fönbags tafobe jag, f om bu 
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mins, meb big Wfaria, od,) f abe att bu men, ingen annan ffuUe 
b(i min ()ustru. '.Jag roar inte räbb för er, f aber mm, men 
Wlaria mena be, att mina föriHbrar nog fhtUe fiitta fig emot of s. 
6umma fmäU fabe jag bär()emma 9öfligt ocfJ fiillf amt, 9roat> 
mitt bef(ut nu war, men bå b(ef bär grä( odJ (ebf am�eter utatt 
änba. S;,ur macfert jag än talabe, få ()jäfpte bet till intet ; be 
foro ut mot ofs meb f åbana orb, f om jag giirna milie glömma, 
om bet wore möjligt. stia fifta ffntet teg jag ocfJ (ät bem 9ålfo på; 
men ()ela natten tänfte jag pi't bet ocfJ jeban mecfan ut, tH� 
bet rann mig i finnet, att tiben änbrar f offs tanfor. fil3i iiro 
unga mi, 9Jcaria ocf) jag, wi funna miinta, men ben, f om inte 
miH bli ocf) ()änga (1emma fåfänge, bet är jag bet. 6tra!; efter 
min f9fters bröllop, far jag till ftaben ocf) ifnffar mig plats pii 
något ffepp ; bet ()ar jag ocfjå f agt åt föriHbrame ocf) far b(ef 
tmär igen, men mor menabe, att bet mar bäft, jag refte o<lj j1o!J 
mina griller ur ()ufmubet. '.Jag tänfte, att mitt onba f lltt i 
()järtat odJ bet blir afbrig bra, förrän jag får big Wlaria, men 
bet wille jag nu inte föga för att icfe förtreta be gamfa". 

,,�et mar en febf am fat bet ()är," fabe faber ®if, t>å. 
)Sernbt f(utat att tala, ,,nog mifte jag alltib, att bet war goht 
er unga emellan, men fmårt är bet, när barnens mifja fätter fi!J 
upp mot förä1brarnes, bärför iir bet rätt gjorbt af big Q3emht 
att mara tårig ocf) 11.1ä11ta. '.J ffriften ftår ett f ant orb för ben 
tå(mobige odfå : ,,::D en  f o m  r å  ber  f i t t  j inne,  ä r  bä t t r e  iin  
en ,  f o m  f täb e r  11.1 inner". S;)erren ffolf nog tiU fift fhJra a(t 
tiU en gob utgång." 

,,(5å tror jag meh", f abe �embt ocf) ffofabe fraftigt g!lm(e 
�Imens ()anb, ,,gråt bara inte Wlaria, aft ffoll b(i bra, nlir 
jag efter något år fommer tiUbafo". 

,,�n är en reblig gosf e," jabe faber �if meb en tår i 
ögat, ,,@ub wä(figne er föra barn. '.Jnte ()ur bu )Sernbt fett 
efter riföom odj ftora ägobe(ar, men ett gobt wa( ()ar bu gjort 
i daa fa!I, bet f äger jag, faft jag är �icfans egen far. S;,on ät 
�itig, ftilla ocf) gubfruftig ocf) fommen i engång tillf annnans, f<i 

· tror jag f äfert, att mår �me låter eber mä( gå, om i få:: 
f om min faliga ()nstru ocfJ jag tagen betta tiff ert rättefnöre: 
,,�Ti a r  t r o g e n  ä f 11.1 e n  i b e t  [ i [ ( a". 
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,,'�acf ffall ni lja faber �if," f abe �ernbt, ,,jag ffoll fomma 
ijåg be bär orbett". 

�ar roecfor f enare firabes i nämbemansgårben botterns 
l>rölfop meb ftor ftåt odJ få f(t)ttabe be ntJgifta till ft)rfobtJn, 
Mr be ffu!Ie börja lefwa f om ,,riftigt fint foff", fa'oe nämbemans= 
mor odJ bet finafte ljon roifte, roar att briefa faffe på f äng om 
morgnarna odJ att göra ingenting ljela bagen lång. �Ut betta 
tabe ocffå mågen, ljm �[omros, (ofwat åt fin T)ustru odJ f wärmor. 

�ernbt ruftabe fig emellertib till fin ref a. <:rit mader ljöft= 
morgon tog T)an afffeb af Wcaria odJ T)ennes far f amt for 
till närmafte ftab. �ärifrån erf)öllo be fnart unbmättelf er från 
tonom, att T)an fått en bra plats på ett ftort fartt)g, f om la= . 
jtabe på utrifes T)amnar; T)an bab Wlaria mara glab odJ roänta 
troget :på ljonom, få ffulle be nog en gång få lefwa LtJcfliga till= 
fammans. �etta bref tröftabe Wcaria öfroer ffilsmäsf an oclj 
�on b(ef fnart åter famma glaba odJ {Jurtiga f(icfa f om förr. 
�ämbemannens f ågo roisf erligen ganffa f nebt på T)enne, ljwarje 
gång be råfobes, men Wcaria roar arrtib Ufo wänfig mot bem 
11dJ f abe a(brig nej, bå T)on bel)öfbes roib arbetet på ben ftora 
giirben. �et roar T)ennes gläbje att arbeta odJ ljwab ljon än 
-0jorbe, förf öfte 9011 alltib göra bet få gobt ljon runbe, tt) få 
�abe 9entte!ll fc.r änba från barnbomen lärt ljenne. 

�ernbt ffref ganffa ofta goba, roänliga bref. �et gicf 
l,)onom roä( i T)änber ,,faft bet i början", ffref lJan, ,,roar fwårt 
för mig, f om a(brig pröfwat på T)årbt arbete, att taga uti meb 
�IIroar, men nu f er jag, att {JroUan fmafor bubbe(t bättre än förr". 

�an ämna be f örfl; fomma T)em efter ett år, men farttJget 
tabe annan furs odJ f om {Jan roar nöjb meb fin plats, ftan= 
11abe T)an mer än troå år borta. iörft när bet (eb till ju(tiben, 
lom T)an [Jem få lirun odJ roäberbiten att be fnapt roille fänna 
igen ljonom. 

'ITörft moro förä(brarna mt)cfet nöjba öfwer {Jans återfomft 
id) fabern talabe reban om att ljan börjabe bli gammal oclj 
fldnta rollle lämna går ben åt f onen. �ernbt ffulle ocff å nu 
marit nöjb att få ftanna på lanbbacfen, men, om ljan tog emot 
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ben ftora gårben, måfte T)an {Jafnia en roärbinna. �ans föra 
'9Jforia roar ljonom trogen f om gufb odJ ljenne men ingen annan 
nvi!Ie ban T)a, bet ftob ljan faft roib. 

'ITör anbra gången tala be ljan om benna f af meb för= 
,iHbrarne oclj f abe, att ljans fulla aIImar roar att gifta fig meb 
IDcaria. Wcobern börjabe bå gråta oclj flaga öfroer, ljuru oltJbig 
ion ljon T)abe ; fabern åter teg förft, men febatt fabe ljan : 
.,,�u må gärna för mig taga f(icfan efter bu tt)cfer, {Jon är få 
-rar, men arf(ös bfir bu, bet ger jag mitt orb :på, @melia odJ 
f!Jennes man få taga emot gårben i ljöft". 

�ämbemannen trobbe lje[t fäfert, att f onett roib benna ljo, 
idf e ffu(le falla till bönbofen, eller genaft änbra tanfor, men 
täri mif stog ljan fig, tt) �ernbt froarabe ljöf(igt : ,,iar må 
,göra, f om ljan roi!I meb fina ägobe(ar, jag ljåIIer Wcaria förmer 
riin all roädbens riföom odJ i fönbag ffoII bet ltJf M för of s". 

'ITabem blef mäfta förunbrab odJ mtJcfet on'o, men orben 
unoro nu engång f agba odJ �ernbt gicf genaft till paftorn. Dm 
·fönbagen ltJftes bet ganffo riftigt för T)onom ocl) ffomaforens 
,bott er od) par roecfor f enare b[efwo be i all ftilIT)et roigba f)emma 
!l]os paftorn. �enne T)abe marit Wcarias ffriftefaber odj fänbe 
,äfroen gamle m3ifen f amt wifte, att ljan roar ett allroarlig, rätt, 
ffoffens man; ben roänfiga oclj läsfmmiga f(icf an 9abe watit 
:µaftorns häfta ffriftffolebarn bet året oclj fått beröm för fina 
om eftertanfe wittnanbe f roar. 9,är ljan nu (äft tuä(fignelf en öf= 
iltler bem oclj få ftabfäft be ras förbunb, tog {)an bem ljwarbera 
i 9anb, önffobe Wcaria (tJcfa oclj f abe till �embt : ,,(fo g o b 
(I u s t  ru f o  m m  e r  f r ått 41 e r r  e n, fom igåg bet min roän, ttJ 
bet f)ar bu i bag fått". 

metta roar paftorns bröllopsta[, ocg �embt fänbe bjupt 
·i fitt T)järta fanningen af besf a orb. 

�era rointem bobbe be unga i f aber �ifs (i!Ia ftuga, 
it) filembt {Jabc ej ens roelat begära ljusrum ljos förä(brarne. 
-41an ljaDe f parat iljop något af fin lj1Jra, få att be nu funbe (efroa 
·utan att Hba nöb, bej sutom (ärbe ljan ffomaferi af fin f roärfar ; 
;{Jan menabe nämligen, att bet aIItib är bra att funna ett {Janbt= 
-.niärf, man met ej, liwab man fon befJöfroa ljär i roärfben. 
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Dm må ren for l,Jan åter ut till fiös, men ej längre än att 
!Jan före ju{ fan be w·ara l,Jemma igen. 

S)öften efter )Sembts oc{J Wcarias bröllop fhJttabe l,Jerr 
)Sfomros emellertib meb 1,Justru ocfJ en riten botter till nämbe::
mam,gårben; f om be nu öfroertogo, meban be gamla fingo bo::
ningsrum i en b9ggning på gårben. &err )Sfomros ffötte tm 
en början fortfaranbe fin lJanbef, men f eban ffog !Jan fig enb�ft 
:på jorbbrufet. Wcånga :påftobo äfroen att, om ej froärfabern nu 
fommit l,Jonom till IJiäf:p, ffulle l,Jan i alla fall fått ffuta met) 
1,Janbefn, få ffra(t 1,Jabe bet gått för 1,Jonom. 

�1u (efbe be bod :präftigt igen, men om nämbemannen 
fällan brufot fe efter utarbetet, få förftob fig [Jans f roärf on ide 
bet minfta bär:på. illlt, l,Jmab lJan (åtfabe förf öfo, ffog illa ut,. 
tl) 1,Jan mor få ofunnig, att l)an· tnapt mifte tiben, bå man ffulle få 
eller fförba ;  ffutfigen fämnabe !Jan a(t minb f�r måg, f om marn 
f äger odj (efbe l,Jrnarie bag få fätjefullt odj öfroerf(öbigt, att bet 
roar f orgfigt att fe. 

@årben, f om unber få många år marit utan en l,Jusbonbe5-
tillftJn� börjabe fmåningom förfalla ; åfrarne buro ufd gröba, 
bitena runno igen odj mosf a wärte :på be ftora ängarna. Sn• 
nan )Bernbt ben fö[janbe roåren ref te ut, f åg l)an nog, l,Jum. 
ijans bambomsl,Jem manmårbabe\3 odJ tafabe äfmen bärom met> 
froågern; men 1,Jerr )S(omros, f om trobbe, att )Sernbt mar gruf::
ligt afunbfiuf :på 1,Jonom, froarabe m9nbigt, "att bet mar bäft, 
l)war odj en ffötte fina egna affärer". 

färnbt l,Jabe ocff å roärf[igen m9det att tänfo :på, bå !Jan: 
nu ftulle förtjäna up,pel,Jälle åt 1,Justru odj en buftig gosfe, för0 

älbrarnes odj gamle morfaberns ftörfta ffott. Wcaria l,Jjä(:pte 
emellertib troget fin man meb lJroab !Jon fonbe odj l)ennes giaba 
jämna (9mte roar lyans bagliga g{äbje. @ärna ffolle !Jan ar::
betat b9gnet om för l)enne odj go13f en, lJan tacfobe innerligm 
@ub, f om ffänft 1,Jonom en gob l)ustru odj ett fitet frifft barn. 

;Den f ommar, f om nu föfjbe, mar omanligt fall odj lJöftm 
bfef m9det bfåfig. ffiforia tänfte ofta meb oro på fin mmt 
odj unbrabe, om bet ide ftormabe ännu mer härute på bet ftora 
ljafmet ; mången natt låg !Jon roafen odj 1,Jörbe, lJuru b(åften: 
tjöt i fforftenen. �on b(ef bärför 1119det gfab, bå l,Jon i noc 
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member erl,Jöll bref från )Bernht, häruti !Jan berättabe, att be 
�tU rooro :på 1,Jemroägen odj om några roedor ffolle inträffa 
i ben ftab, f om låg närmaft l,Jemtraften. ;Dubbelt få fort froängbe 
�aria nu fitt rodlJjul odj fiöng ännu gfobare än förr brebroib 
waggan. , 

@mellertib f örfföto f(ere roecfor odj ben uni:ia l,Justruns 
auäntan bfef alt ifrigare. �roarje gång bet foävte i �ugbörren, 
trobbe l)on bet roar )Bernbt, fom fom odj många gånger om 
.bagen t9fte !Jon fig hJbfigt 1,Jöra l)ans 9urtiga fteg utattför. 
�aria tänfte l)it odj bit, ffutligen erl,Jöll !Jon åter ett bref, f om gaf 
�enne 1uif sl)et, men - en förffräcfög roif s�et. 

)Srefroet roar ifrån fttJrmannen :på bet fart9g, meb 1,Jmiffet 
!)ennes man· refte odj bäri ftob att be några bagar förrän be infu0 

µit i l,Jamn, warit utf atta för en froår ftorm. S mörfret unber 
en l)emj! natt, bå )Sernbt ffulle äntra upp i maften, f nafroabe 
�an odj föll neb :på bädet ; f ansfös odj illa ffobab låg ben raffe 
iiömannen bär odj i f mnma tillftånb förb[ef !Jan, änba tifs be 
wib anfomften till l)amnen fonbe föra lJonom :på faf arettet. 

�llt betta beffref ft9rmannen i fitt bref odj f(utabe meb 
-att fäga, 1,Juru )Sernbt, få fort !Jan fom till fans igen, aftjämt 
frågabe efter fin 1,Justru. 

;Den ftacfars Wcaria måfte f(ere gånger genom[äf a brefroet, 
innan !Jon riftigt fattabe ben f org[iga ntJl,Jeten, f ebatt fatt !Jon 
näftan födrosf ab af bet l,Jårba ffaget odj fonbe l,Jmarfen tafa ef 0 

{er gråta. ;Den gam[e fabern f åg en ftunb bef9mrab :på l,Jenne, 
ieban fteg l)an upp, tog gosfen, fom fåg odj jollrabe i maggatt 
-0dj fobe �onom i moberns famn. ;Då roar bet, f om ffuUe illcaria 
wafoat från fin bomning, l)on trt)fte barnet till fitt bröft odj 
fiörjabe l,Jäftigt gråta. �abern tafobe unber tiben tröftanbe orb 
till 1,Jenne odj mifabe, 1,Juru benna f org roar l)enne fänb af @ub 
tiäff, f om roille :pröfroa l)ennes tro, om !Jon äfroen i ben onba 
bagen f om i ben goba funbe förtröfta odj l)o:p:pas u:ppå �onom. 

<Seban börjabe l)an funbera, 1,Juru l,Jon få fort fig göra 
lät, ffulle fomma till ftaben odj tog fnart fin mösf a för att gå 
till b9n odj ffaffa 1,Jenne 1,Jäft odj förf roen. 9J1aria fobe emeller0 

tib il,Jov fitet ffäber odj matf äcf åt fig od) gosf en odj besf a 
omf orger gjorbe, att l,Jon fmåningom återficf något af fin man° 
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liga 9urtig9et ; 90n roifte, att bet är ftJnb att fötja oförnuftigt 
öfroer något jorbifft odj allra meft i otib. �nnu funbe ju �er= 
ren ,,lå t a  l jus  up:pgå  i mö rhe t". 

%öljanbe bagen 9ert tibigt :på morgonen begåfmo be fig 
på roäg ; f(ere mH lJabe be att åfa odj mot aftonen börjabe bet 
att regna. @os fen, f om roar ett omanligt ftiUa odj fnält barn, 
b(ef nu äfroen trött af ben fånga ref an :på en ffofanbe förra 
odj fCagabe få att W?aria flutligen äfroen fön be fig gråtfärbig, 
men juft hå anfänbe be änbtCigen till ftaben odj 9ittabe, e{Jum 
bet roar mörft, {tJcfligen roägen till fof arettet. <fo älbre fjuf= 
fföterffa fom genaft ut emot bem odj när 1,Jon ficf böra, 9mem 
W?aria föfte bär, fabe {Jon roänligt : ,,�et mar riftigt bra, att 
ni forn, er man ligger bara odj ro:par efter er, men forn nu 
förft in i min fammare odj torfo ebra roåta Uäber för brafan". 
�on tog ftra� ben lilla gråtanbe gosf en i famnen, roärmbe 90:; 
nom roio elben odj labe {Jon om f eban unber bet roarma täcfet i 
fin fäng. W?aria tacfabe 9enne lJjärtligt för 9ennes gobl,Jet, men 
fjälf roi!Ie 1,Jon 1,Jroarfen tänfo på roärme eller 9roila, innan 1,Jon 
fått fe fin man. 6föterffon u:ppftJfbe ocff å genaft 1,Jennes ön, 
ffan odj för be {Jenne in i en f nt)gg fommare. �är råg nu 1,Jennes 
�ernbt of ef odj meb ombunbet 9ufroub :på bäbben. �å 9an fid 
fe fin {Justru (jusnabe {;ans anfigte af gtäbje:  ,,@ub ffe fof, 
att bu fom W?aria", fabe 1,Jan, ,,nu fan jag bö i frib, bå jag 
ännu en gång i benna roärfb fid fe big". fil?aria funbe ej låta bli 
att gråta, 90n barrabe i 9ela hoppen, men förföfte änbå att 
froara glabt, 9ä(f abe från fin far odj berättabe, att 1,Jon tagit 
gosfen me'o fig. �ernbt nicfobe nöjb, ·{Jan tl)ftes ej orfo tala 
ml)det, men roar gfab, bara 9an fåg, att W?aria fatt froar 
:på fängfonten. Dm natten f of 1,Jan oroligt af ,,bara gfäbje", 
f abe fföterffan, iblanb for 9an lJäftigt u:p:p odj ropabe efter fil?aria, 
men, bå {Jan 9örbe {Jennes röft, b(ef 9an fira� lugn igen. 

S rummet, bär �ernbt låg, fans för tillfället ingen annan 
fjuföng än en tio års gosf e, f om 1,Jabe ffabat fin arm ; W?aria 
fid f ålebes (of att ftanna froar 1,Jos fin man odj fföterffan bfef 
f nart få förtjuft i gosf en, att 1,Jon f abe fig albrig 9afwa fett 
ett få fnält barn. 

%örft 9tJfte fäforne ftörfta oro för �ernbts tiliftånb, 9an 
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9abe fått en froår ftöt i 9ufroubet odJ roänftra armen, men ljö, 
gra benet mar roärft ffnbabt. %ör öfrigt 9abe 1,Jan ingen mat= 
luft, f of litet odj {Jabe ftora :plågor, men tålig war 9an odj lfa= 
gabe a(brig. (fo bog, bå flere fäfore warit 1,Jos 9onom för att 
fe :på bet fiufa benet, f abe {Jan f orgf et tm W?aria : ,,91är bu 
gifte big me\:> en ung friff farl, funbe \:>u roäl a(brig tro, att 
bu få fnart ffulle få fe bin man f om en gubbe me\) träben1" 

,, Wlåfte benet bort ?" frågabe 9011 odj fön be, att bet froinb= 
fabe för 1,Jennes ögon. 

,,�a \:>oftomna 9a bere\:>t mig :på \:>et i \:>ag, om jag f eban 
är få ftarf att jag ftår ut bärmeb". 

,,�me @u\:> ja, bet är juft bet roärfta", fabe 9Jlaria grå= 
tan\:>e, ,,albrig {Jar jag tl)ft om hig bara för \:>et \:>u roar fto(t 
odj roacfer, bet må bu weta ; efter 9järtat odj finnefoget 9ar ia!J 
fett odj bu 1,Jar roa rit ben bäfta man i roärlben. Dm bu bartt 
inte belJöfbe :plågas få gruf(igt odj jag låge bär i bitt ftälle ; bin11 

. frafter funna odf å bli riftigt f{ut". 
,,�et fon nog lJänba föra 9ustru11

, fabe �ernbt f aUn, 
,,men om få ffer, att jag fnart måfte lämna big odj gosfen, roet 
jag, att bet är @ubs wilja ocfJ bå få wi inte flaga. märnte :på 
9nfroet får man riftiAt fe, 9urn liten ocfJ uf el ben ftarfofte män= 
niffo är odj 1,Juru @ubs maft aliena förmår föra en Il)dligt ocl) 
mät öfrner be ftora bjupen, men förft 1,Jär, när jag fegat fwag 
odj pfågab, l)ar �men :på a!Iroar brutit fönber all min egen 
wilja. �ag l)ar f örftått, 9uru allbeies intet en männiffo af fig 
fiälf förmår ocfJ �erren l,Jar tagit mitt f ö r n u f t  t i ( (  f ånga  
u 11 b e r  t r o  11 s 1 tJ b n a b. ?JJcå bet gå, f om �an roilI ; går jag 
bort, få ffoU @ub fiä(f braga förf org om er, (åter 9an mig 
(ef1oa åter, få roill jag troget tjäna 9onom i alla mina bagar, 
ftt gobt jag bet fon i min bräcfögl,Jet". 

,,filmen", f abe 9Jlaria, l,Jon fön be i benna ftunb en frib, 
f om ide roar af benna roärlben odJ böj be fig öbmjuft unber 
f orgebörban. 

�fter några bagar inträffabe emeUertib en förbättring 
meb ben fjufe odj fnart gåfroo boftorerna l,Jopp om att 9a1t 
ffulle blifroa friif igen. �enet bel,Jöfbe ide l,Jä!Ier få gas af, bet 
börjabe läfos, men aibrig mer ffulle �ernbt funna röra fig utan 
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f/4lµ, faftän bet b[ef bättre ätt man mågat lJoµµas. �npå ttt)= 
året roar !Jan änbtfigen få µafs . raff, att be funbe tänfo µå 
ijemref an ocfJ en g[ab bag roar bet, bå ben [illa fami(ien åter 
befann fig i ffomaforens gamla ftuga. @ubben mm, f om fJefa 
benna ängsfiga tib (efmat bär enfam meb fin f org ocfJ oro, fJabe 
fått näftan f nöljmitt ljtir, men nu mar ljans fröjb att återf e 
barn odj barnabarn odfå få mt)det ftörre. 

�ång tib bärefter mar 5Bembt ännu fortfaranbe fmag odJ 
fraftfös, famt rörbe fig omant omfring meb fin frt)cfo ; men 
�ans lugna ocfJ nöjba finne gjorbe bem alla gobt. '.Desf a fjuf= 
bomsmecfor fJabe marit en bt)r tib för hem, 11äftan alla �ernbts 
�opfµarba venningar ljabe gått åt, bod ftobo be ide i ffu(b ti(( 
någon männiffo odj förf öfte att nu (efma få fparf amt be nå= 
gonfin funbe. 

�fam(e filmen fJabe ftra!: efter imarias ref a till ftaben marit 
uppe fJos nämbemannens odJ talat om 5Bembts o(tJcfo ; fabem 
tabe bå fett ganffo allroarf am ut ocfJ några bagar f enare fom 
11ämbemansmor en fmäll ljeft f ent neb till ffomaforens ftuga oc'f) 
frågabe, om imaria fJaft tiUrädfigt meb µenningar. ?.lcär !jon bå 
fid ett ja  till fmar, fJabe !Jon ftra!; f agt abjö odJ gått igen. 
.,'.De fJafma nog änbå fars odJ mors ljjärtan för big �embt," 
fabe gubben, bå ljan tafabe fJärom. ,,2!1jja far bet met jag," 
fmarnbe ben unga mannen, ,,be rooro goba mot mig, när jag 
roar µojfe odJ a(brig ljar jag ljaft bitterfJet i mitt l)järta mot bem, 
faft iag måfte gå min egen roäg i Hfroet." 

'.Då 5Bmtbt fom fig litet före odJ blef roanare att gå, febbe 
Wcarin fJonom en bag, ett fttJde :på mäg ti!I gårben; fjä[f bröjbe 
�on änbå fmar i ffogen, meban mannen gid in för att fJä[f a 
:på fina föräfbrar. 5Båba blefruo be tnt)det f örffräfta, när be 
iågo lJonom få bfef odJ mager meb frtJcfon unber armen, men, 
när be börjabe befCaga l)onom, tafabe !Jan få glabt odJ unber= 
gifwet om ben aga �erren f änbt l)onom, att be ingenting funbe 
fäga enbaft förunbrqbe fig. 

5Bembt fabe f eban åt fin ljustru, att förä(brame fett be= 
f9mrabe ut fom om be ljaft någon ljemfig forg ; fabems gu[b� 
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ffocfo ocfJ ben tjoda urfebjan moro borta odJ inte f åg ljan fJäller 
be troå gamfa fHfmerbägarene, f om nämbemannen ärft efter fin 
·fmärfar odj f om alltib förr brufobe ftå på ben fJöga Haffb9rån: 
,, '.Du ffoll få fe, att be ras riföom fmu(tit i!Jop," mena be fJan, 
,,gårben f åg odjå riftigt ruffig ut. �fomros tär briefa oclj ntmfa, 
!)ar jag fJört odj �mefö grät få, när jag berättabe, ljuru nöj'oa 
roi moro meb fJmarnnbra". 

5Bernbt IJabe gisf at rätt. '.Det börjabe gå nebåt för näm= 
'bemannens; mågen giorbe nämligen ftora ffulber öfrueraft ocfJ bå 
·f nart nog alla reba penningar åtgått att betafa be f mårafte 
forbringsägarene, ti!Igreps tib efter annan någon fJäft eller 
·�ere nötfreatm:. '.:tlå roåren fom, tåg m9den jorb obrufob, emeban 
bet ej fans fäb att få ut odj fö(janbe årets fförb fofmabe intet, 
få illa rooro åfrarne ffötta. �meiia förftob fig ej alls i:iå att 
·tusljålla, fJon bracf upp, fJruab !Jon funbe få, i foffe odj tröftabe 
iig biirmeb, när mannen - ft1f om oftaft fJänbe - fom full fJem. 
.�ans ftänbiga göromå( roar nämfigen att refa omMng i f od= 
nen meb ben enba bugfiga fJäften !Jan ägbe. '.Det ftob f å(ebes 
,ganfea Hfa till på ben förr få tifo gårben. 

� ffomaforens (ifo ftuoa bäremot, råbbe frib odj trefnab. 
fil5intern fJabe roisf ed igen roa rit btt)g nog, men meb fträng 
lJusfJållning ljabe be bragit fig fram i alla fall. ?.lett fom bet 5Bernbt 
roä( till µafs, att !Jan (ärt fin fmärfars t)rfe, t9 ljroarfen ti!I fjö= 
man eller bagsmätfore bugbe fJan nu mera. � ftället arbetabe 
i)an fföigt meb ftJ( odj bedtråb odj b(ef f nart ganffo ffid(ig ; 
,arbete beljöfbe be a[brig farna, ttJ ben, f om är :punftHg odj or= 
'.oentrig f amt bärtill ärtig, b(ir gärna anfitab af alla. 

illlaria å fin fiba, ffötte få roä( bet [illa !)usfJållet, att 
{>röbet näftan ttJftes förbubbfas i fJennes !)än ber odj, när fön= 
bagen fom, ljabe fJon alltib en ffå( fJmit ro älling att f ätta µå 
llorbet odJ fin o(anfo faffe:panna i f:pif e[n. '.Den (illa trägårbs= 
täppan fring ftugan roar odjå frobigare odj bättre roårbab än nå= 
·gonfin, ftJren!Jäden !)abe rou!;it odj be f må försbärsträna ftobo 
före mibf ommar allbe(es fJmita af bfommor. 

Dm f önbagarna brufobe be roanHgen tura om att gå i 
fy dan, emeban någon alltib måfte wara fJemma odj fe efter 
�osf en, få länge fJan roat få fiten, att !)an ej funbe flii:i:pa me'o. 

2 
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9?är �et roar lSernbts odj gubben )ll5ifs 1ur att gå, brnfobe 9Jlaria 
-::- ba. go�fe1:. f omnat - taga fin pofti!Ia cdj pja(m{1ofen ocg· 
fatta fig :pa barden utanför ftugan, tl:) ljon menabe o fibeles f onr 
fabern, att odf å naturen är · ett &Jerrens tem:pef, bär bet är 
gobt att få :prif a SJonom, när man ej är i 1ififäfie att beföfo 
f9rfon. 

. <fo mader fönbagsfönnibbag fatt Wcaria :på ben madra, 
ffuggi_ga :pfotfen 04) fäfte f(itigt. Sa iå f(itigt fäfte ljo11, att 
9.?n . ide alls fabe märfe tiff, ljuru nämbemannen fom gåenbe· 
forbt odj meb ens ftannabe bafom ftJrenbufforne för att fe in i 
trägårben. 

.&Jan ljabe å[brats ml:)cfet un'oer be fijta åren ocg roar ei 
mer fa fttJf  odj raf f om förr : ,,SJ är ljafwa be få nätt 04) fre'o= 
Hgt", tänfte ljan, ,, men wi på wår ftora gårb lja a(brig någon 
trefna'o ljaft. Sag fan wä{ änbå fö rftå, att bet måfte wara för 
be� wi inte warit f l:Jnnerfigen gubfruftiga af of s, men gam[e 
fIBtfen ljan ljar afrtib ljåUit fig tiff roår SJme, bet ljar ljjä(pt 
ljonom." 

6å tänfte nämbemannen, bär ljan ftob få afiroarjam odJ 
begrunbanbe ;  {Jan ljabe ftannat ljemma från fl:)tfon, emeban ljan 
f(ere bagar fönt fig något oluftig, nu ljabe ljon emeUertib wan= 
brat ut för att fe på ben båiiga åfern, f om aaa tafabe om odj 
få forn ljan på återwägen ()ert of örmobabt att gå förbi fIBifens
ftuga. Bänge ftob (Jan fruar bär :på f amma ftäfie odj fåg på 
be madra bfommorna odj ben räffabe gårben, fåg in genom bör, 
ren i ben fm;gga tref{iga ftugan, men förft odj fift änbå :på ben. 
unga ljustrun, f om fatt odj läfte få onbaftsfuff odj ftma. 9?är 
Wcaria wänbt om bet fifta bfabet af bagens prebifon, tog (Jon 
up:p fin :pf almbof odj börjatJe f eban meb flat röft fjunga ben 
ftöna odj wäHänba iången : 

,,Sefus är min män bett bäfte." 
iJÖrft när :pja{men roar ffut odj Wcaria gått in, wänbe · 

nämbemannen fig om odj börjabe gå ljemåt ; men i ljans fiä{ 
rör be fig få många tanfor odj från benna fön bag börjabe fmå= 
ningom · uppgå för ljonom, bet {jus, f om f 1Jfer ofs in i böbentL 
natt ; (Jan lärbe fig att fatta, ljum 9efa lifroet får ett nl)tt ut= 
feenbe när :  ,,�ejus blir wår bäfte wän". 
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@obt för ben gamle mannen att Sjerren f öfte 90110m innan 
bet bfef för fent för ljonom att wänba om ; tl) ej många wedor 
bärefter infjufnabe ljan i en fwår feber. 6nart fänbe ljan fitt 
ffut nalfas odj f iinbe efter lSembt odj illcaria, meb 9wilfo ljan 
länge tafabe utan wittnen od) ba'o bem om förlåtelf e för ben 
orättroif a l)an begått mot bem : ,,9?umera", f abe ljan, ,,fan jag 
meb all min ånger intet änbra, 11) gårben tm(Jör fna:ppaft mera 
någon af of s. SDet räder inte länge innan alt ljär får gå rubb 
od) ftuob odj bi:iraf f)ar jag lärt mig, att bet jorbiffa arfroet är 
intet, men bet 9imme{ffo få mtJdet mer. SJerren gifme bet åt 
er föra barn i rifofte mått, bet är min fifta bön. Sag 90+1pas 
för roisf o, att bet ffoll gå er roii(, tl) bu lSernbt f)ar nog 
malt ben häfta be(en, att arbeta meb f{it odj gu'osfruftan odj 
bin raffa fJustru iir bet, fom förft bref big bärtm. SJabe ljon 
ej warit få gob · odj bra, ffulle bu ej få mtJcfet brl)tt big ont 
9e11ne, att bu för fJennes ffull lämnabe båbe gobs odj gårb. 
6å roänbe Sjerren min orättroif a mot eber i gobt, nåbig odj 
barmf)rrtig är SJ an, SJonom ware lof odj pris ! '' 

6å förf onab meb @ub odj männiffor fföt 11ämbemannen 
fina ögon till ben fånga fömnen, Up+Jriftigt förjb odj f afna'o af 
lSernbt odj ljans 9ustru, f om gfabbe fig åt, att · ben gamles 
f)järta blifroit roänbt till bem, förrän (Jan bog. 

�tt år ännu ljöU (Jerr lSfomros fig fmar_ på · gårben, men 
f eban gicf bet fåf om nämbemannen förutf agt ; alt ljroab be ägbe 
måfte gå unber Uuboan odj f)efa familjen ftob på bar bade, 
f om man fäger. 

�melia roar affbefes tröfHös, {Jon grät odj mreb fina (län, 
ber. illcannen åter fåtf abe brtJ fig om ingenting odj war lifa 
ljögmobig fom förr ; i grunben fänbe (Jan . fig bocf lifa illa tif! 
mobs f om f)ustrun, il) be f)abe ju intet mer i märlben än tre 
ftacfors fmå barn, f om bagligen befJöfbe mat odj f(äber. 

SDen gamla mobern gicf f om i en bröm, {Jon wme ej funna 
för)tå, att (Jon nu måfte lämna fitt forna .fJem odj äta nå, 
bebröb {Jos anbra. lSernbt tröfta'oe f)enne bå :på alt rois odj 
menabe, att bet ju blott roar till egna barn {Jon iluUe f(l)tta: 
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,,@5å länAe jag fon arbeta", fabe !Jan, ,,ffoll mor ingen nöb 
Hba odj Wcaria ffoll roårba er f om en botter". 

ID,en betta roar näftan bet märfta för ben ftofta gumman, 
att 9011 nu f om en utfattig ftacfore ffuUe fomma odj oe om taf 
öfroer I,Jufroubet !Jos fin f märbotter odj gamle �ifen, l,Jmiffos 
fattigbom !Jon gått få l,Jårbt åt. S)on l,Jabe i alla fall ingen 
annan råb ocq måfte bärtiU ännu mara glab öfmer att ide oe, 
�öfma ligga förf amfingen till laft. 

�err )S(omros' enba utroäg till förtjänft ffu[e nu tuarit 
att börja arbeta i fitt anletes froett, men bet fönbe l,Jan ingen 
IJåg till. &)an l,Jabe arrti'o metat mara l,Jemmannam odj för= 
ftob ej att l,Jmarje rättffoffens man, af l,Juru l,Jögt ftånb ljan än 
är, anfer bet f om fin :pmt odj ljeber att arbeta, få länge fraf, 
tema räcfo. &)an lJabe tagit efem:pel af några förf upna od) 
Mliga fJerremän, f om {Jan - i fin gfi:\bje att få umgås meb fJerr= 
ffap -- gjort förtrolig oefontffap meb odj få trobbe {Jan i fin 
Mrffop, att bet roar grn�igt fint att ratas odj göra ingenting 
l,Jefa bagen i änba. 

� \Jl:merifo, fJabe l,Jan nu fått fJöra, ffoUe man fförba gulb 
titan minfta bråf odj bit oegaf I;an fig bärför, meb några l,Jop, 
tigba ffantar i oörfen; I;ustrun odj 'flarnen· fämnabe !Jan i ljem, 
fonbet, tils I;an ftmbe ffida bem res:pengar. 

;Den ftacfors �melia ftu!Ie nu 11äftan f muftit il;iäl, om 
ej )Sernbt odj IDlaria :på  tuf en f ätt l,Jjä{:pt fJenne odJ be mäms 
löf a f må. Wcobem oobbe emeUertib i ffomaforens tre�iga ftug, 
fommare odj l,Jabe bet få fira !jon någonfin funbe önffo, men 
!änge räfte bet innan fJon funbe förmå fitt ftolta l;järta att er, 
fönna bet. $Dag efter bag oöjbe S)errcn bod i ftiUI,Jet bet fJårba 
finnet odj ffutligen fom ben ftunben, bå !jon gråtanbe funbe 

fäga tm IDcaria: ,,$Du famlar glöbanbe fol :på mitt fJufmub, 
fåf om bet ftår att fäfas i ffriften; jag fJar roa rit I;årb odj elar 
mot big, men bu är aUtib oeffeblig odj glab odj bet faft bu får 
flä:pa buooelt mot förr, f eban jag gamla ffräUe forn i {Ju fet". 

,,@5å bär får mor albrig mer tala", fabe 9Jcaria roänfigt, 
,,min mans mor ffoU mä( mara mig f om en egen mor odj få 
är bet mäl inte mer än rätt, att barnen mårba fina föräl�rar 
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:på beras ålberbom. $Det ftår ju i fotefefen: ,,bu ffoll l)ebrn 
bin faber odJ mober, :på bet big ffall mäl gå". 

�a nog är bet fant", f abe nämbemansmor, ,,men alla 
barn ;änfo inte få, ofta ttJcfo be att be gamla blott ligga bem 
till faft". • 

@ub upphJfe beras fJjärtan", fmarabe fil1aria odj _
mat:e 

b e  feban minnas bet madra orbet : ,,)jötälbrames mälftgnel1e 
'flt;gger 'flarnens bo". 

' 2'rnmt många år fortfor gamle imfen att arbeta tillf am::c 
mans meb fin froärf on, men, när l)an olef ffröplig, brufobe !Jan 
ftulta omfring ute i h:äbgårbstäppan eller fatt I;an.. 

od; 'fle= 
rättabe för fina gfaba, fJurtiga barnabarn, madra beratte(f er ur 
fin bibel, f om fJan fnnbe näftan utantill. 

. . . 
91ämbemattsmor åter, f om i ungbomen a(bng fommtt .rtg 

tm att arbeta, fJabe nu på fin ålberbom af fina egna _ba�n lart 
fig benna m;ttiga fonffop od; m

.
mtera roar .!Jon 

. 
a(bng 1 1Jf s!o: 

lös. 2111 maggabe 9011 meb en fhcfftrnmpa t fJattben bet . �m
fta barnet, än f pofobe f)on till iJnarias långa ;°äfm�.

r ell�r fJ1alpte 
{Jon meb matens lagning ; aUtib l)abe fJon nagot for I;at�ber . od) 
härigenom blef odf å l,Jennes finne nöjbt odj bagen albng .. rang. 

'iJråti )S(omros fJörbe man ingentinfl, ljan roar 
.. 
odj f orblef 

flotta od; ingen männiifo fun'oe uppl9
.
f a, om __ fJ

an anmt Ief be, 
eller om I,Jan möjligen bött 'Därborta t bet frammai

.
1be lanbet 

�melia fonbe foappaft föria en man, f om enbaft 91ort fJ enne 
befymmer odj f org, men få mydet mer f örjbe l)on

. 
förfuften af 

fitt förra goba.  91u l)abe odf å (Jon fått (ära f:g att aro.eta 
för lifmets u:ppel;lHle, men för fJenne blef bet allttb ett tro�n

_
g 

odj ofonnig famt roår'Dslös, f om 90�·1· roar, ftuU� .. be ofta hbtt 
nöb om ej brobern od; (Jans l)ustru rart bem en fJ1alpfam ljanb • . 
�tt ' barn ben älfte gosfen tog Q.)ern'ot i lära l)os fig, be anbra 
tmå fin;o af förfamlingen litet till ljjälp, få länge 'oe rooro 
minberåriga. 

�melia ljabe en fammare jör bifHg ?Yta .fJo\3 -�tt oeffebhgt 
torparroU, men f om 9011 ei mar orbenthg, f ag bar alt . annat 
än trefligt ut.  @o(fmet blef f äUan ffurabt, fönftret roar fa 'Dun::c 

l 
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fe(t af bam oqi röf, att man fnapt funbe fe ut igenom bet odj 
foMugnen fmart f om fot. SDet roar ej unberUgt, om barnen ide 
trif�es {Jemma, utan fJi±are fprungo i b911. 

�en{Jet odj orbentfigfiet äro troå goba f afer odj på uåba 
f atte 9Jcaria ftort roärbe. �roarje lörbag ffurabes odj fäjabes i 
ffomafm:ens ftuga odj be äffta barnen funbe reban fJjä(.pa mo , 
bern i hetta arbete, tl) {Jär ro an bes barnen tiU att ft,1f sfo meb ett odj 
,annat efter beras frafter. lJärfft granris ftröbbes på go(fmet 
tiU f önbagen, faberns roärftl)g p(ocfobes unban i en fåba odj 
.på uorbet brebbes en rutig buf, f om 9J1aria fjälf fJabe roäft. 

�ernbt IJabe ocff å tiU bet l)ttre f n9ggat upp ftugan odj 
fi9gt en fommare tiU på gafroefat. SDet roar 9J1arias fto!t{Jet 
tienna nl)a fommare, (lär fJabe !Jon en mader bl)rå, uppbäbbabe 
f ängar meb {Jmita täcfen µå odj :garbiner för fönftren. Wär 

mernbt någon gång for till ftaben, glömbe {Jan {JäUer albrig att 
�ämta meb fig· någon liten prl)'ona'o - tiU ,,granna fommaren" 
f åf om barnen foUabe bm, - för att fägna fin {Justru. \.\'en roar 
bet en · mader foffefopµ, än en taf(a eUer något bibelfµråf inom 
glas od) ram. :J:lå f må fog 9J1aria aatib få gf a'ot odj tänfte att 
ingen {Jabe änbå en få bra man f om �ern'ot niar oc{J gläbjetå, 
rar tinbrabe bärmib i {Jennes ögon. 

)Sern'ot {Jabe odf å föpt fig en fl)maffin, få att {Jans ar, 
bete nu gid bubbe[t få fort. �rna männiffor i f odnen miUe 
ocffå fJä(ft [åta göra fig ffopfogg · {Jos {Jon om få att {Jan fJa'oe 
fuUt upp me'o beftäUningar. 9J1en ju mera bet fans, befto g(a, 
bare fmåfjöng ,)Sernbt mib fitt arbetsborb : ,,91är mina gosfar 
(J(i ftora", brufo'oe {Jan f äga, "ffo(a wi få en riftig märfftab 
f)är ; mi ffofri mara få fntiga odj förföfo göra få bugHga ffobon 
wi någon fin funna. SDet är nu juft betf amma {Jmab för arbete 
man gör, om bet är fJögt eUer ringa, blott man är trogen, fä, 
ger gamle far oc{J ben lärbomen ljar jag f örföft !JåUa i minnet". 

,,�ag fommer ifJåg en få mader fång, f om :pasfar in på 
be bär orben", fabe 9J1aria, f om fatt wib fin fpinntocf, ocf) meb 
fin flara röft fjöng 9011 : 

,,stl) �emn fabe : ,,� bitt foU, 
�ät jag big fatt, bu tjäna ffoU, 
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�a mäda, liba för mitt namn 
� bet bu {Jmifor i min famn. 

o far ej efter något ftort, 
SDet (illa ___ för bin �me g1ort -
ir för f)ans öga mera täft .. 11 %t att f)ma'o 1uädbens unbran matt 
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15· .. . bet få är bet", fabe gamle �ifen, bär gan fatt 

•nära /f piter:
r 

odj I ttJärmbe fig, hJ {Jan ma: nu �fta rruf en OU) 

Wlaria glöm be ei att f;Jafma en gob braf a t orbmng at . . fJono;t . 
,,:;'sag f)ar aUtib f agt bet åt er föra barn o� fager e 

.. " fortfatte gubben meb fin fnictga barranbe roft, ,,troget 
,annu, 

O ' b r· är @ubs 
;l,ör man miirfa, bär man blifmit fatt :µa �or ett, a . _ 
·,rnUja odj f eban ifall S;)men albrig öfmergtf�a ��m, _f om fö� 
:tröfta uµµå �onom. S;)an {Jjälper oft i be Jorbtffo tmgen o 

:�an {Jar gifmit of � betta fföna löfte : • . . , b
. 

® ar t r o ' o. f t  intm b ö b en ,  f a  f foH J a g  g i , tu a  t g  
" I 

:J:iff en�  h o n a" .  
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� 4 e1t af 91l)lanbs macfrafte trafter låg mib utfonten af en 
•ti( ftöm bl) en liten förfaUen ftuga. :Den (Jabe urfprung(i, 

gen marit röbmålab, men af åfber, regn odj fnö antagit 
@ f martgrå färgton. Straµµan roar f önbrig odj förfanen, börren 
fneb, fönftren, förf ebba meb en odj annan näfroerruta, fmå odj 
bunHa. C5tugan (Jabe på ena fiban en liten in(Jägnab, omfat, 
tanbe ett föet potatis(anb odj ett gamma(t mof sbe(uµet äpµeUrä. 

�muånarne utgj orbes af en arbetarefamHi : en mebe(å(bers 
man meb l,nistru ocfJ flJra barn. C5tugans inre f öretebbe en an, 
'blid af brift, of n1Jgg9et odj ben ftörfta mantrefnab. C5pifeln, 
imärfob af röf odj fot 1uar flJ(b af for, utbrunna bränber, µo, 
1:atisffo( ocfJ fiff{yufmub, en eller tmå obiffobe gnJtor flJlba meb 
fmutfigt matten, ett µar froarta ffebar odj flefmar f amt en f otig, 
budfig foffeµanna. filcöbfemanget utgiorbes af troänne ruffiga 
fängar, ftåenbe mib (Jmar fin motfatta roägg, ett ranfigt borb, 
en (ångliänf odj troå träpallar. iramför f pif e(n ftob {yuggfubben, 
µå {)minen l)usfabern om fmällarna brufobe fpjä(fo pärtor, eller 
fitta odj röfo fin µipa. o;önfterrutorna rooro tjoda af röf odj 
llam, {ymarför alla föremål f ebba genom bem in{yö(jbes i ett 
flags töden. irån be fmutfiga, iUa(uftanbe fängarna, {ymiffo 
öfroertäftes af en trafig fäll odj froarfefmorna af ett gamma(t 
d:äcfe, framftucfo tmå, tre tofmiga llarn{yufmuben meb b(efo, af, 
tärba anletsbrag. 9Ren - frågar läf aren, {yuruban mat bå 
mobern, fminnan i betta l,Jem? 2!cf, {Jon tuar, fom ofta är fa(, 
Iet, ofunnig, fat ocfJ mårb/3(ös. �on f)abe, enf am ocfJ f örä{bra, 
fös, tibigt fommit i tjänft f om barnfficfo i en llonbgårb. 9Jlen 
för fina båliga anlags, fin fätjas odj l)ågfösl,)ets ffull bfrf {Jon 
bortförb bärifrån, fftJttabe f eban från ftälle tiH ftälle, odj tjäna be 
t)et ena året f)är bet anbra bär. (5[utfigen gifte 9011 ftg meb 
en fattig, fupig bräng, f om mar ma ofannig fom {Jon fiä(f . 

I 
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� början moro fattigbomen ocfJ briften ide få fonnbara 
ei:ieban m�n��n fortfaran�e tjänabe f om bräng ocf) ()ustrun gict 
µa arbetsfortJanft. W?en ba mannens brl)etenffoµsluft ftäi1bigt till, 
t?g ocfJ .bet bfef onbt om förmånliga tjänfter, f amt ()ustrun fict: 
fma manga barn. att Höta, 'oå ftego nöben ocfJ briften in met> 
ftora fteg. 91u mf(9ttabe famUien i ben ofmannäm'oa rHfi:t 
ftugan. �är föfte mannen f om bagforl förtjäna fitt bröb, me"' 
ban ()ustnm ge!tom fpinnanbe brog fin fförf till ()us()åUet. �abe 
gt!'o�fr\tftan, f(tt oc(J orbning ()erffot i ()emmet, få ()abe bet 
�ts)erhgen . ide fett få ut, men besf a bl)gber moro främmanbe 
for ben ftl!a ftugans imuånare. .ltl)rfon mårbsföjabes Hff om 
a�� .�'.m�t. SDe ?.abe icfe i ung'oomen aftat på att bef öfo ben, 
_barfor )lo�. b�� afroen nu främmanbe för bem, ocfJ 'oe förftobo, 
t��e at� bar fofa tröft. mua be fföna allroarfiga lärbomar odj, 
formamngar �e er()ållit unber fin ffriftffo!etib, ()a'oe be meb ung• 
bom ens �anftg� .. f orglM()et oc(J fifnöjb()et glömt bort - ocfJ i 
b� ()us, bur be tJanat, fäfte man mera aff eenbe mib beras arbete än, 
nnb beras tänfe�.ätt_. oqi gubsfruftan. 6å ()abe tiben fftJtt b'ort.. 
W?annen m.�r f ?rf�.�ab oqi förf roagab af oorbentHgt lefmerne, 
b�strut� trott, hfnoJb od) oltJcflig, fnotabe ftänbigt öfroer fitt 
9_arba _obe. ��n anHagabe_ ide fig fiä{f, utan foftabe f om man• 
ftgt ffuf'Den pa @ub ocfJ fma me'omänniffor. - �marf ör ffulle 
�n'ora (Ja .bet f �. bra,. meban (Jon roar få fattig ocfJ ofl)cHig? stun'oe 
tde �-� nfo ffon�a at 9enne? SDet more ju be rifes ff1Jfbig9et 
att .. 9Jalp� be fathge, (Jon för fin 'bel ämna be mif st ide öfmeran"" 
ft.��nga f1g mebc...�rb��e . !_ör beras Hull, be bättre lottabe m å f t e  
lJJ�fpa 9enne. 6a forhonf ben oltJcHiga froinnan i alt bjupare 
efan'oe. 

� betta ol�cHiga 9em mä!:te barnen upp. SDe woro bfefa 
ocfJ 

. 
trananbe, -�t:nanbe rällarroä!:ter, 9wilfo fafna friff luft ocf) 

fofffen. �:n �rita, en tolfurig f(icfo, fåg fftJgg ocfJ f orgfen ut 
meb ett ml) st ltllgammaft uttrl)cf i fitt lilla magra anfigte. �01t 
roar _annars e.tt färfefsfullt barn meb många goba antag, mm 
t)tterhgt wam�arba'D ocfJ förfummab. Bifof å roar 'oet meb be öfriga 
3 . barn:_n, :manne gMf ar ocfJ en riten f(icfo. SDe moro 9ert od) 
l)alfet forroilbabe, f mutfiga, trafiga ocfJ foffitl)gga. SDå fabem roar 
bruden ocfJ mobern uppretab, manfo'oes bet 9ugg od) ffag ocl) 9årba. 
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,or'o; men om någon bättre lo tta'o, wälmenanbe granne tog f\g för 
-0tt göra uiigon anmärfning mot barnen, bå togo f örälbrarne it, 
rigt b era� förfmar od) utforo i bittra orb od) f mä'oelf er mot 
-anflagarene. 

W?eb en bl)lif bel)an'ofing måfte iu be ftacfors barnen föra 
�n f orgHg ti!Iroara. 9.l1e'oan 'oe lJngre barnen, fprungo frinn 
bacforne od) i f ml)g giorbe obl)gber, fatt ben älfta f(icfon, lilla 
�roa, 1uanligtrois f;oi1rru111pen i f ängen unber fönfiret ocIJ titta be  
-genom ben immiga, oflara rntan ut  längs lanbsroägen. �ennes 
1t>acfra, blåa ögon fölibe meb ett melanfolifft uttrl)ct be g91lene 
f olfttålarne, f om lefte på trägrenarne i ben 9ögre upp belägna 
ffogsbacfen, od) ben lilla, muntra uäcfen, f om ffottabe glabt fram 
mellan ftenarna bär nebantör, eUer od fölibe 9011 meb längtans, 
iuffa briefar be glaba ffolbarnen, i om i ftora f(ocfar gingo bär, 
iörbi till ben närbelägna ffolan. \llcf, f)roarför ffulle 9011 enf am 
wara utef(uten från beras frets !? �roarför fid icfe 9011 fomma 
i ffola? ®ar ffolan fonffe blott för be rifes barn? D nei, 
bär g\ngo iu få många fattiga barn af f;ennes jämnåriga ocfJ 
ifeffomrater. �blanb bfefwo besf a tanfor altför öfmerroäf• 
"tliganbe; bå höp 9011 un'oer täcfet, gömbe 9ufroubet i blJnan od) 
f lll)Ttabe. �on 9a'oe ofta bebt fin mor om att få gå till ffofan 
meb be an bra barnen, men alltib fått omänliga, aff näf anbe fmar: 
,,�roab ffuHe bu bär göra, bu 9ar ju 9maden ffor eller ffäbH ! 
'!lefsutom begöfmer bu ide gå bit ocfJ lätjas, tt) albrig 9ar iag gått 
i någon ffola od) änbå 9ar iag fommit min märlb igenom. Ddj 
få bef)öfmer bu ide bli förmer än iag. l5öröfrigt, Hall iag f iiga, 
Ni be bara f)ögfär'oiga, f om gå i ffolan." 6å refonerabe mo, 
tJern od) 9marie infoft af lilia Q;roa nebttJftabes ftriingt. 

Q';ma öfruertäntte mo'oems orb - inga ffor, inga Häber? 
- 3a, bet 1ua.r f ant, 90n f afoabe båba'oera. Dm wintern ficf 
-l)on meft fitta inftängb mellan ftugans ftJra, trånga wäggar, 
eme'oan l)on enbera allbeles f afoabe ffor, eller ocf ficf begagna 
något par ut moberns af1agba, ftora od) l)tterft trafiga. !;'snga 
öfmerplagg 9abe 90n f)äl!er, blott en tunn bornullstläbning, f om 
nöben twang f)enne att begagna båbe rointer od) f ommar. mf 
'llarm9ertiga grannar 9a'oe 9011 9äUer ingen 9iäfp att förmänta, 
.tl) moberns poclanbe, trotfiga f ätt ocl) allmänt fänba 1oår'oslös• 

l 
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9et odJ ofunnig9et, 9abe tiUff utit grannarnes 9järtan äfmen för 
be ftac'fars off9lbiga barnen. '5å 9abe år efter år förgått. Q;roa 
mat nu 12 år gammal od) funbe meb niugg nö'o ftafroct igenom 
fin abcbof. �lutligen, iföljb af (l;roM innerliga böner, :paftorns
i förfamlingen a!Imadiga :påminnelfer 1uib fosför{;ören, att 90n 
ffu!Ie förf öfo fära fig något od) enträgna u:p:pmaningar till för, 
älbrame att fficfo fina barn till ffofon, ranbabes ben ltJc'fHga 
bag för (l;roa, bå 9011 ficI göra fitt inträ'oe i ffolan. U:p:pmärf,, 
famt {;örbe 9.on :på alt f om fabes. �luten od) ffl)gg fatt 90n 
un'oer fmarteme ocf) bläbbrabe i fin biofiffa {;iftorie, betrafta'oe 
fin griffertaf(a eller fin ftidftrum:pa. ®ar bet roäl möjligt att 
iifroen {Jon ffuUe få lära fig något! Sa, 9011 9abe reban lärt fig: 
rita ftrecf od) otl)m:piiga bofftäfroer vå taf(an od; fticfa ftrum:pa. 
- �uru liuft, warmt, f oligt oc{; tref(igt mat bet icfe i ffolrummeH 
@ranrif et :på golfroet boftabe )å ffönt, fönfterrutoma moro, 
få f(ara att man f åg ben blåa 9immelen odJ 'oe flarn f olftråfome 
fifo tl)bHgt, f om {;abe man roarit ute. �å wäggen fnä:pte ben 
ftora ffocian taftmäsfigt ,,tid, tacf." - Sa, {Jon roar lt)cflig, men 
fun'oe ei ännu riftigt fatta att bet roar f ant. �on bef{öt att 
mara m1)det fieffeblig bär 9emma, att mobem ide ftu!Ie tag11. 
l,ienne bort från ffofan. 

II 

�iben gid. Su mera ffolani3 or'oning, feber od) ftid wunno, 
infteg {;os lilla �ma, 'oefto mer ljusnabe bet inom {;enne, iaft, 
tagelf eförmågan ffiir:ptes ocf) begäret efter funffo:per öfobes. 
Snåtmänb od) fluten, f om {Jon alltib warit, börjabe 9011 fmå, 
ningom tänfo öfmer ocf) anftäUa iämförelf er mellan fitt 9em 
od) fina fomraters, meb {;roilfo 90n genom ffolan fom i närmare be, 
röring. �marför roar bet alltib få liuft oc!) glabt i beras 9emr 

men mörft, tungt ocf) 'otJftert i l,iennes ?  
ijn bag tog {Jon mob till fig ocf)  fråga'oe fin  mor bärom. 
,,:Dumma enfall:>iga f(icfo, froara'oe mobem rorefigt, l:>et war 

oc'ff å en fråga ! �egri:per bu ide, att bet är fattig'oomens ffuU, 
be rita 9afma alltib gobt ocf) :präftigt i mär{'oen, men en fatti� 
ftadare l,iar aUtib fmärt ocf) nö'ogas· arbeta åt ben rife få go'ot 
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· till ffiinti3." �e'oan �on f agt betta, gaf {Jon i:pinmodi3{;iu• 

i�� en {;ärtigare fouff meb {;anben oc{; fmå:puttra'oe tör fig fiä{f 

orb f om Q;roa {;roarfrn {;örbe eller förf±ob. Q;fter e1� ftun'o fteg 

901; u:p:p� fttHbe rocfen {;äftigt ifrån fig i rorå_n o� )abe: "Sde 

ibs iug fitta {;är längre ocIJ f :pinna åt b_en -�nala n�mbem�nffa�

Sag är fftJlbig {;enne från förrigt . o� fur )al
,:
be� mtet for 

,;�
u� 

f:påna'o. 91ej, {Jon får alt roänta :pa fttt �a�n. . ,,�1en mor, ��t: 
roänbe �roa fftJgt, ,,nämbemanffon f abe JU t gar, ba ?01:. roar {;ar: 
att bet lm\bffobe meb garnet, oc{; :paftom talabe t f on'oagi3 .. fa 

madert i fin vrebifon odJ f abe, att man måfte mara trogen �f· 

men i 'oet lilla famt tålig oc{;" - - ,,�ig!" afbröt mobem'.. ,,ffaU 

'ou läm mig? sftr bet få 'ou lär big i ffolan?"_ .�ltla {;ap.nabe 

oc{; teg f örffräft öfltler att {;ennei3 älffabe ffola 1f�Ue a�gn:pM: 
'.D1obem gict 11�ör �roa,'' f abe {Jon, �. 'oet {Jon roanbe ftg om t 

bömn, ,,iag går nu till @uftafs SJJqna, om far .�om�er .9em 

oc{; begär mat, få finnes bet fiif oc{; litet foUa :potater t .. ffo:pet� 
f ätt fram 'oet _ {;ör bu !" - ,,'.;ja mor," f abe Q;ma bebrofmab t 

'oetf amma bömn flöt fig efter 'o�n bo:tgå�nbe m��e'..n. 
. .. 

�ltla u:pvtog ånt)O fin bibliffo {;tftone oc{; forf o�te Jortfott('t 

läsningen af Iä�an, iom genom famtalet meb mo?em bhhtnt af�_ru• 

ten men {;ur {Jon än föriöfte {;åUa fina tanfor ttllfamman oc{; )atta 

fig ' in i berätte(f en, få funbe {Jon ide lära fig ben. ���forna 

f{ögo ou:p:p{;örligt ti[ mo'oem oc{; {;emmet . . mct {;marfor �ar 

{;ennes mor fåban? �marför roar {Jon aUttb .on'o oc{; �.refig? 

,f;)marf ör mille {Jon ide f:pinna? :Den befrebhga, go'o�wctabe 

nämbemanffon ffuUe iäfert gifmlt 'oem någon e�tra betalmng, om 

mo'oern bara fhJnbat fig meb {;ennes f:påna'o. �roa fatt . me.'tl 

tårftJlba ögon ocf) tänfte :på {;uru o.fta nämbemanffan gtf�tt 

lJenne en go'o roannbuUe, färff förn�Jöff eller en fo�g :potatis. 

Dfta {;abe {Jon bå f agt till �ltla : ,�Stam bar�, .. bu _tlJde�. ?� ett 

roarmt ocf) tadfamt {;iärta, förblif allttb en gob, )n�U f(tda, f.�r) �f ot! 
lära big nl)ttiga arbeten, bfif f(itig o� orben.tltg, .. o� trab tcfe � 
bin mobers fotf:pår''. md, {;uru gärna rotUe {Jon tde fol1a benn� n:a

ninA! �on ffnlle lära fig alt {;roab f)on någonfin blefroe . t :
tll• 

fäll� till ! �on roille Tära fig f:pinna, roäfma ocf) llJ, o� f a ffolle 

{;en miifltla åt främman'oe ocI; förtiäna m1)det :penningar, ocl) 

bå f,ion fått :penningar, få ffulle {Jon laga u:p:p ftugan. �on 
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ff�.rre föpa n�a, Har? f�nfter, (åta mura en ng, 9roit fpije( ocfJ 
_!Oafwa mJa tacfen :pa f angarna. Zänf om jag nu ffulle förjöfo 
lpinna på nämbema11ffans b[år, meban mor är borta, få ffulle 
�?11 f nart få fit� ga:n färbigt. B9cffig odj gfab öfnier fitt :på, 
tntt fatte 9011 ftg nnb roden odj förföfte fpinna. Wten 0, we 
�on war ide man bärroib, tråben löpte tjod odj ojämn frin� 
tullen. ,,�wab ffaU mor fäga," tänfte cr:roa förffräft, bå {Jon efter 
. en ftunb1:1 fåfänga bemöbanben fteg upp odj betraftabe fitt wärf. 
,,3ag får Iof att taga bort bet ojämna garnet, annars wanfos 
bet ftr9t .filct, om mor änbå wiUe lära mig f pinna !  Wten jag 
wet, 9urn Jag får fära mig. Sag ffall gå tia Wcarias mamma 
o� boebja �enne fä�a . mig. 

0

�011 gör bet fäfert gärna odj bå få 
�t baba (�ra ofs . 1Ptn�a, babe Wcaria odj jag. $Det blir roligt". 
��a fatt annu mtb f:pn:nrocfen odj jämfobe om rurren f amt för, 
f ofte taga �ort b�n trab . 9011. fpunnit, bå börren öppna bes odj 
ett :par f ma, traftga poJfor mftörtabe. ,,Safå, bu fpinner :på 
r�ors r�d," utbraft ben älbre meb ett iffpari!,lt (eenbe, - ,,jag 
ffoll mmf ann ffroallra på big, få får bu ftr9f." - ,,6froallra 
ide, .ltafie, :på f9fter cr:1:1a, 9011 är ju arrtib få fnäll emot ofs", 
i�be ben l)ngre af :poJforne, 9rol(fo, f om fä faren fonffe reban 
1J1sf at,. mor�. @ma� bröber. ,,4)mar �an i warit?" frågabe @roa, i bet 
tl�� nagrn/go11b(td _betr�ftabe beras wåta, trafiga, nebfmutfabe 
ffober. ,,f.l.bt 9a want wib bäcfen oc() fångat föjor," fabe stalle, 
,,odj ilCnton p(umf abe i/' berätta be 9an ffrattanbe, ,,fe bara, 9uru 
tmt ftgfer." @ma betraftabe be(taganbe orobern: ,,6tadars 
?2!nton, . �u 9�r ingenting tort att taga på big, tg bu 9ar inga 
anbra ffaber an bem bu 9ar :på big. �ara bu ej bfir fiuf, bå 
bu få frgfer, bet är reban 9öft odj wattnet är fofit". mu fan 
foga min jacfa p,'i big," föreffog ben äfbre brobern, ,,be�� är torr 
oc() få fan bu fägga big att f ofroa, tg bet är f nart froäfI. - Wte1; 
troar är mo:?'' ,,�on gicf till @uftafs Wtina". 11�roab ffulle 9oit 
��s ben . (ebmgen?" - anmärfte stalle. ,,[)for är arrtib m9cret 
wam, ba {Jon roarit {Jos @uftafs Wtina", fabe �foton. 11�.Ren fäm, 
nabe 9011 ide någ�n mt1t åt ofs ?" frågabe starre åter. ,,9,ej", 
ft�arabe cr:':1a b:brofroab, ,,mor tafobe wif st om några falla po, 
tater o� htet fi�, f om finnes i ffåpet, men bet ffulle jag fägga 
fram at far, ba 9an fommer 9em." @ma öppnabe, unber bet 
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9011 taiabe, ffå:pbörren ocfJ f åg efter. ,,9,ej, l)är finnes icfe mera 
än far äter", f abe f)on, ,,men 3 ffofen få en bit bröb, ttJ f>röbet 
räder åtminftone en weda ännu, 9örbe jag mor fäga i bag." 
,,\llf), ide bef)öfroer bu f:para fiffen oc() :potäterna åt far," f abe 
Stafie, ,,tl) jag fåg 9onom f)os fträbbarens, båbe {Jan ocfJ ffräb0 

baren woro reban fufia, i å att ide will ljan 9a någon mat i 
froäll, nog lägger _9an fig att f ofroa, när 9an fommer {jem . 
®ore roi bara roäl i f äng, ocfJ ffulle ide mor fomma f)em bef s, 
förinnan, tg bå börjar 9011 träta på far oclj bå bfir bet ffags, 
mål igen." ,,fil?en 9roar är '2!nna i bag, jag 9ar icfe fett till 
f)enne fen i morfe," f abe filnton. ,,4)011 gid till nämbemannens, 
oc() ffulle ftanna bär några bagar för att taga upp potäter," 
fabe @roa. ,,$Det roar bra bet", menabe stalle, ,,bå få roi igen 
potäter, ttJ nämbemansmor brufor alltib ge gob bagspenning." 
,,3 funnen ocffå gå bit," föref(og @roa, ,,tl) niimbemanffan fa'De 
i går, att 90n be{löfroer få 1119cfet folf, 9011 bara fon få." 
S'talle ffra:pabe fig i f)ufroubet oc() funberabe, bet war juft ej ro, 
ligt att l)e(a bagen ftå ,på foä ocfJ taga up:p :potäter, men '2:cn, 
ton, f 0111 war mera ftillfam odj beffebHg, bef{öt fig genaft för 
att följanbe morgon gå ocfJ erbjuba fig till nämbemannens. �arnen 
:prata be ännu en ftunb l)it ocf) bit. q](ötsligt bf ef roo be af brutna. 
$Det 9örbes tunga, ojämna fteg i förftugan odj en perf on 
trefroabe f roärjanbe odj fmågräfonbe för fig fiä(f efter börr9anb0 

taget. ,,$Det är far !'' ropabe an:a meb en mun. q]ojforne 
f :prungo förffräfta till f ängen odJ göm be fig unber tädet, (illa 
@roa brog fig barranbe unban i en rorå wib fönftret. 6trar 
bärpå ö,ppnabes bönen odJ en ftorwuren, illa Häbb forl �aggfobe 
in i ftugan. $Den (uggflitna mösf an f �tt baf i nacfen, l)året 9ängbc 
ftri:pigt neb i pannan, oc'fJ be biobfprängbå, glasartabe ögonen 
ftirrabe meb ett till 9älften fånigt, till 9älften onbffefurrt uttr9cf 
omfring fig. ,,�wab," ffref {Jan, ,,är ingen 9emma!" Sntet 
f mar följbe. �amen f mögo fig t9fta ocf) barranbe enbaft bjupare. i 
fina gömmor. $Den brudne gräfobe ocfJ f roor en ftunb öfroer ben 
frånroaranbe 9uMrun oc() barnen, foftabe fig f eban :på f ängen odj 
war efter några ögonblicf bjupt inf omnab. 9'u förft wågabe 
@wa !ämna fitt gömftälle ocf) gosf arne titta be fram unban tädet. 
,,$Det war bra att far f omnabe, innan mor forn," f abe Stafie. 

3 
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,,:tlär . fommer �on," fJmiffabe �ma, f om ftob mib fönftret. � 
betf amma inträbbe mobern. �on fåg uppfJettab oclJ onb ut. 
,,Saf å, ben follburten ljar änbtngen f(uppit 9em. '5foba att 
jag ej ()amt 9em, förrän (Jan f omnabe - (Jan ffuUe minfann 
fått ()öra orb odj inga mif or. eiupa upp alt {)tnab (Jan förtjänar 
mib Hogsf)l)gget. Sag fJörbe nog af @uftafs ID1ina, fJuru (Jan 
oclJ ffräbbaren [efwat om. SDet �M icfe mibare mat i f)uf et än 
några bröbfofor i tafet. �marifrån ffofa mi få fiff odj potä= 
ter odj Uäber åt barnen till mintern. �ag ifulle fiälf befJöfma 
föngor odj en but - @uftafs 9JHna mäfbe fåbant präftigt fJa(f= 
l)lle åt fig till minterf(äbning, men få fficfor ocffå fJennet\ man 
alltib f)em µenningar. %mat är bet meb mig, arma ftacfore ! " 
:tlänuib braft (Jon ut i fJög[jubb gråt. stll)fifo fcener moro ide 
omanliga i ben [illa ftugan. SDe bägge gotif arne brl)bbe fig bär= 
för icfe ml)cfet om bet, be [lJf snabe en ftunb till mobems f(agan, 
odj infomnabe feban fJeit fugnt. �ma bäremot, f om mar ett 
fonsHgt barn, blef arrtib bjupt gripen af bl)lifo uppträben. .x'.)on 
ffuUe få gärna me(at tröfta mobern, men toågabe ide fäga något. 
--- SDå mobern icfe tl)ftes tafo till fJenne, fläbbe äfmen ljon 
af fig, fobe fig oc1,) f 119ftabe fig f afta till fömnti. 

III. 
@mas brinnanbe törft efter fonffaper, f)ennet\ flit, {1ennet1 

ftilla f aftmobiga toäf en gjorbe f)enne omt9ft ide allenaft af ben 
mänliga lärarinnan odj fomraterna, utan af ge(a b9ns inmånare. 
.x'.)on mar tjänftaftig odj mäniig mot alla, ärHg odj trogen i bet, 
9011 fJabe om fJiinber, odj gicf ftiUa ur rnägen, bär 9011 icfe fae= 
9öfbes. �aa, f om fähbe mobern fönoånabe fig öfmer ben flitiga, 
fromma, ftilla bottern. 

@enom ffofons lärboma r oclJ e!;emµe[ oclJ genom fin egen 
ffar.pa iafttage[fefönnåga fJabe � ma fommit unberfunb meb, att 
bet icfe mar riföomen, f om framfollabe trefnaben i fJemmet, utan 
att bet mar gubsfruftan, orbning odj flit, f om gjorbe bet. SDet 
t9bfigafte e!;empe[ fJärpå f åg 90 n ljM en llllJdet fattig fiömatttl= 
enfo, mober till ben förut omnä mba lilla 9Jcaria, ljennes tära= 
fte fo1nrat; 
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S ljennes ftuga mar alt ibet orbning. @olfmet mar ren= 
,fforabt odj beftröbt meb friift enris, fpife[n fJmit odj renfopab, 
när bär ide brann efb, odj be fmå fönfterrutorna moro f om 
ipegfor. Öfmer f ängen moro aUtib farebba ett rent fofon oclJ ett 
1ljett täcfe, odj ben fattiga gumman mar fjä[f ftäbf e ren, f)e[ odj 
'bfib att fe uppå. :vå �ma ibfonb om lörbags= eller f önbags= 
ifmäUarne mar :på faef ör 90s lilla 9Raria, brufobe bennas mor 
nebtaga från lj9llan ben ftora MMn meb mäsfingsfoii:ppen odj 
fof a för be faåba faamen. �ntrl)cfet af besf a fmäUar mar obe= 
·ffriffigt fribfu!It - ocfJ ofta tanfte @ma meb en fucf : ,,acf, 9mar= 
för är bet icfe få äfmen 9emmma 90s ofs !" illcen bet roar icfe 
,ofta 9011 ficf tillåtelfe ait gå till Wiarias f)em, il) ljennet\ mober 
!unbe icfe tåfa ben orbentliga, 9eber1iga enfott, f om a!Itib t9ft 
.odj ftilla gicf an bra ur mägen odj albrig meb bliba ögon f åg, 
att man talabe onbt om fin näfta. SDärför moro befören i 
·�.llcarias ljem bubbelt föra för Q';ma. Q°;nfon oc1,) hennes botter 
f ågo gärna ben fnäUa ocfJ ftiUf amma flicfan fomma. :ven förft= 
i11ämba fönbe ett bju.pt be(taganbe för bet ftacfars manmårbabe 
barnet odj ben f enare ljabe marmt fäft fig mib ben alltib mänliga 
,ocfJ flitiga fomraten. 

)illisferligen mar �roas fJem icfe mera få otref{igt, f om bå 
mi i början af benna beriitteff e f örfta gången faetriibbe bef t\ 
tröfM, tl) ju äfbre. @mo falef, befto ifrigare förjbe ljon för att 
,alt mar i orbning bär inne. �on ffurabe goffmet tmättabe fönfi= 
ren oclJ f opabe f:pifeln. �011 ljabe fina Momrrufor i fönftren: 
en macfer, ljmit peforgonie oclJ en ml)tten. Sa, (Jon ljabe ocffå fJaft 
ett rofenträ, men bet ljabe fabem en gång f om bruden i mre= 
l:ie�mob foftat mot börren, emeban ljan tl)fte, att bet ftob i mä= 
gen. @ma tänfte feban ofta meb fafnab µå benna mä!;t, f om 
�on fått af :paftornt\ botter odj f om 9011 få ml)cfet gfobt fig åt. 

:votterns flit oclJ funffoper unbgingo ej fJäller mobern. 
$Jon lJfbet\ öfmer bem odJ ffröt i granngårbarna öfmer fin f nälla 
odJ Hofo botter. 6fuUe �ttJa 9aft anlag för egenfor(ef ocfJ 
�ögmob, få ffuUe mobernti oflofo beteenbe 11tl)cfet ffobat henne, 
men (Jon ljabe ett ftiUfamt oclJ öbmjutt finnelag, f om ic'fe tJfbet\ 
öfmer be ringa funffo:per @ub fatt ljenne i tillfälle att er9ålla. 

\På bet ta f ätt uppmä!;te �ma till en gob ocfJ ä[fffig 16 
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ang f{icfa. $Den fftJgga biicfen l,Jabe förf munnit odJ ögat fått ett 
fugnt, ftilia, l,Ja(ft roemobigt uttrl)cf - :präge[n af en f orAlig barn==
bom. 3 ffofan lJabe !jon utom bo föga funffo:per, f amt ffrifning odJ, 
räfning tifmen [ärt fig ffäffigt begagna ftJnåfen odJ fföta ftrump==
ftic!orna. 6:pinna IJabe I,Jon (ärt fig af fin mor. iör att öfma: 
fig i. f ömnab, brufobe 9011 gå till IJerrffol)en eller till någon af 
1uärbinnorna i btJn odJ begära ftJarbete, odJ om aftnarna bå 
lä!:orna ro oro unbanftöfobe fatt I,Jon f{itigt roib nå{en. �e" 
tafatinnen utgiorbes beis af matmoror, lJmitfa fommo lJeia famiiim 
till gobo - eller ocf af någon Hten ffant, f om feban an män::: 
�es till ffäber åt be l)ngre 11Jffonen, få att äfroen be funbe lie" 
f öfa ffoian. 

IV. 
$Det roar mibf ommar. 60Ien ffen ffart. 69rener odj rof or 

boftabe, f9rfffodorna rlngbe oc'9 orge[n fpefabe ljärliga pf aimer 
i fl)tfan. $Det Iåg en Iiuf1ig frib öfmer IJeia naturen. 'tienna 
ftilla, IJeiiga f abbatsfrib IJmifobe ocf öfmer en ffocf nattmarbsung, 
bom, f om juft nu träbbe ut ur fl)tfan. :t'roänne unga fticfor 
l,Jabe ffilt fig litet från be öfriga. :Den etta af bem mar f märt 
odJ fin meb of efa an[etsbrag odJ ffora, wemobiga ögon, IJmiffa 
meb ett lja[ft brömmanbe uttrl)cf bficfabe in i ben blåa r9mben. 
�n ftilla frib Iåg utbrebb öfmer lje(a ljennes wäf enbe. :Det mar · 
�roa. :Den anbra f{icfon roar l,Jennes barnbomsmäninna Wcaria. 

'tie f ö[jbes åt ett ft9cfe af mägen. :t'iganbe gingo be bägge: 
unga f{icforna roib ljmaranbrM fiba. �åbos ljjärtan tl)ftes upp==
ftJiba af tanfor på ben tib, be mJfs genomlefmat. (S[utrigen ftan==
nabe illcaria mib en liten bimäg, f om Iebbe till lJennes IJem. 
,,�roa", fabe !jon i bet l,Jon till afffeb fattabe famratens l,Janb, 
,, ffoia mi icfe mara tillf ammans i eftermibbag ?" ,,Z50, bet ffo!a 
wi roifst," froarabe Q:roa; ,,när jag ätit mibbag, få fommer 
jag efter big. �i ffofa gå tia nämbemannens madra bjödIJage". 
Wlaria nicfabe ett gfabt odJ mänfigt bifall, f amt roef af på bi, 
mägen lJemåt. �roa ftannabe för · att inmiinta fina förä[brar� 
lJroilfa i bag :på lJennes innerliga bön äfroen marit i f9rfon. 
9Jlobern l)abe ftannat mib f9rfporten för att :prata meb ett 
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grannfroinna, fabern f åg l,Jon icfe, f)an l,Jabe förmobligen gått 
�em förut. 

91är ben enffa mibbagen roar unbanftöfob, far odj mor 
.gått ut l,Jroar :på fitt l,Jåll, odJ be min bre ftJffonen f prungit att 
Iefo meb grannbarnen i ffogsbacfen, tog �1ua n9a teftamentet, 
f om fJon förzjin f{it erl,JåUit af :paftorn i ffriftffofan odj gid till 
':JJ1aria. :Det roar i bag få fJögtibsftilla i enfons rma ftuga. 
mrommanbe \:.rönnar odj f päba, gröna biörfor ftobo IJär odj bär 
fring wäggarna, enrif et på bet n9fturabe go[fwet boftabe få frifft, 
.odj en bufett roi(ba n9:ponbfommor od,J madra ftJrener ftobo i en 
.gfosbud på borbet, fJroiUet Wcarias fonfirmationsbag till IJe0 

ber roar pr9bt meb en f nöf)mit finnebuf. €nfon fjälf jatt mib 
OCJorbet meb ben ftora bibeln up:pf(agett framför fig , 9011 9abe 
juft Iäft ett ft1Jcfe bärut för W?aria, bå �ma intriibbe. ,,@ub� 
frib," fJälf abe enfon od,J rätte wänfigt ben inträbanbe f)anben. 
,,,:Det roar fnält att bu fom. 3 9an watit få lång tib tiUfam, 
mans bagligen båbe i ffo(an odj ffriftffoian, od) fått lära få 
1119cret mJttigt odj gobt, 9miffet alt @ub [åte länba er till mä(, 
fignefje. :Det är biirför ide mer än rätt att i nu firen benna 
iebet fJögtibsbag i f)maranbras fällffo:p. ,,Z5a, ja," tillabe l,Jon 
efter en ftunb : ,,3 fommen nu ut i märlben odJ fån lJärefter 
'fjä(froa f roara för ebert göranbe odj fåtanbe, men rommen if)åg, 
�roub jag nu fäger eber : iörblifroen arrtib fromma odJ tätt, 
- fMfens, �itiga ocg arbetf amma, od) moren ärliga od) trogna i 
bet, 3 l,Jafmen för l,Jänber, få fommer bet för misf o att gå eber 
auäl i wärfben." Cfnfon fåg roiD besfa orb få fJög odJ allroar, 
fig ut odj 9e1mes ögon l,Jabe en förunberHgt Har glans, få att 
ilJ1aria odj �ma ftif(a nebböjbe fina l,Jufrouben odJ inom fig gjorbe 
fromma löften att alltib förblifroa få. �fter att ännu en liten 
ftunD l,Jafroa l)rntat meb enfon ftego be bägge f(icforna u:p:p odj 
.gingo till ben af �roa förefiagna f)agen. 

91ämbemannens björrl,Jage låg nere 1uib fjöftranben. :Det 
war · forn fagbt i bag mibfommarbag odj l,Jefo naturen lJabe pnJbt 
fig i fin ffönafte ffrub. �olM t9fte fig icfe i mannamlnne f;Jafwa 
�aft en få mader mibf ouunar. fillt mar få grönt, lummigt odj 
frobigt. 3rönnarna gungabe f afta fina af boftanbe l,Jroita bfom, 
mor öfroerl,Jöljba grenar, odJ blödarna l,Jiingbe fina fånga, f(o, 
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figa fmiftar änba ncb tilI maden. SDe ljusgröna Iöfmen giitt• 
rabe i f oiffenet odj f ågiarne ffögo jubfanbe från gren tilI gren. 
Otariga mångfärgabe bfommor framtittabe ur bet faftiga gräfet 
på ängarna, odj rågen på åfern bö(jabe i fånga, bjupa mågor 
för be fätta winbffäftame. ,,6er bu ljuru wadert ljär är," f abe
Wcaria, bär be ftobo på en mofsbe(upen ffippljäU mib fiöftranben .. 
irnmför be111 Iåg ben f o(beltJfta ljafsrnifen f 0111 en ffimranbe
fpege(, b(ott bå oc'(J bå fruf ab af en fätt winbfåre. �jörforn!l 
IJ.äng�e fina grenar neb i mattnet odj ben gröna f äfroen bugabe
fig bJuvt för be fmå böljorna. ,,3a, låtom ofs fätta ojs ljär",. 
fabe �roa. SDå be futtit en ftunb fabe !jon : ,,12.lcf om bet ätibti 
alltib wore mibfommar." ,,�roarför ffulfe bu önffo bet ?" frå• 
gabe illcaria. ,,30, jag tl)cfer att a(t bå är f.å roacfert odj ffont,. 
bå är ocff å männiffan gfttbare odj fättare tiU finnes, odj bå är
bet ocff å rättare att wara go'o odj göra gobt, men om ljöften,. 
bå bet regnar odj ftonnar oqi är mörft odj om rointern, 'oå bet 
är follt bå, bå är bet få froårt odj" . . .  �roa afbröt fin tank, 
gång. �n ljeI ljär af f orgfiga barnbomsminnen - bl)ftra ljöftar 
.odj långa, enformiga rointrar br.ogo förbi ljennes fjäL ,,0ag: 
åter", infölf ill1aria, ,,tl)cfer om ljöften odj rointern, tl) bå ljinner 
mor mara ljemma odj bå fitta roi alftib om froäUarne od), 
arI1eta tillf ammaus; mor brufor bå berätta ljiftorier från fin ung• 
bom - eUer .ocf Hif er jag för ljenne från någon liof, mm 
0111 fomratne är !jon aUtib på arbete !jos främmanbe". ,,0a, 
bet ljar warit ljert annat meb big", f abe @roa Iifjom litet 
troefonbe. illcaria f örftob, att {gwa ft)fta'oe på be liebröff iga för• 
ljåUanbena i fitt ljem odj fattabe beftaganbe ljennes Iwnb. 
,,®et bu �roa, ljroab mor f äger : �on tl)cfer, att bin mor icfe
mera är få onbfint odj trätgirig f 0111 förut, odj att eber HUa ftuga 
nu b lifroit få uppftäbab, tiU odj meb trappan odj gårben äro, 
renfo:pabe - odj bet är bin förtjltnft, fäger mor". ®ib besfa 
orb ffingrabe ill1aria fina armar föriefsfullt frini:i @roas lja(s. 
�roa robnabe öfroer berömmet. ,,3ag ffoUe få gärna roUja ftanna. 
ljemma någon tib oqi :PtJf Ma om far oc!) mor f amt ftJ åt ft)fto: 
nen .odj förföfo få bem i fMan", fabe !jon, ,,men maten räder· 
!de till för få många. 3 ljöft rommer befsutom ft)fter mnna ljem,. 
1 0111 i 2 år tjänat fom barnflicfa, för att i fin tur gå litet i: 
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ffofan. ill1in pfan är bärför att föfo mig någon tjänft. ®et 
bu", fortfor !jon bärefter me'o ftråianbe ögon, ,,jag får nu äf: 
men fära mig wäfroa. 3ag talabe ljärom bagen meb näm, 
bemanffon odj !jon bab mig fom111a bit på en tib, få ffuUe !jon 
(ära mig. ®ar bet ide bra roänHgt gjorbt af ljenne ?" ,,3a 
roif st. �ör bu, �ma, bht mor liorbe mara bra glab öfroer big. 
'.tä11f {mru ntl)cfet bu lärt big på besf a 4 år, bu gått i ffofon. 
3ag fänner ingen af ffofflicforna, f om ftJr få fort oc'(J bra, fom 
bu odj f om fticrar få ffinft ftrumpa. Ddj när bu nu får fära 
big roäfrna, få är jag öfroertt)gab om, att bu fnart blir ortens 
f(infofte, meft anföabe wiifroerffo", fabe 9.lcaria ffrattanbe. ,,Wf,Jå, 
illcaria, icfe går bet få fort för en ntybörjare att fomma i 
ropet för att mara en fticffig wiifroerffo", menabe �roa, - ,,bär• 
tm befJöfs mångårig öfning, fan jag tro". ,,ill:f,J, jag ränner big 
nog. ?.lciir bu en gång fommer i farten, få Nappar bu tm roäf 
:på rnäf", ffrattabe 1.JJcaria. ,,illcor fJar odfå !ofroat tära mig 
rnäfrna, tl) jag fommer att åtm inftone tHstuibare ftanna fJemma", 
f abe 9Jcaria. ,,®et bu", tmabe ljt111, ,,jag fJar tänft börja flJ ffä• 
ber, ttJ jag ljar en fåban luft odJ faUenljet härför. SDå jag 
ljär .om bagen talabe meb mor biirom tl)fte (Jon bet mara en gob 
tanfe, ocfy fJon (ofroabe fjälf fJiälpa mig, tl) !jon ljar i fin ung• 
bom roarit oqi är ännu, f om bu met, en mtJdet f näU f ömmerffo". 
ilicforna :pratabe ännu en ftunb om lJroarjeljanba. 6(utfigen 
f abe (gn,a, i bet !jon uppffog fitt ntya teftamente : ,,�nu !ja roi 
futtit tänge nog odJ :pratat, (åt .of s nu (äfa litet tiUf ammans 
ocfy feban gå ljern". 91iir f{icforna fäft för ljroaranbra ljroar fitt 
fopite( odj befsutom ett .ocfy annat bibdfpråf, forn färbefes tiU: 
tafat bem, " fabe 9Jcaria : ,, {groa fåtom ofs fomma öfmmns att 
ljroarje afton oc'(J morgon täf a, om icfe mera, få ljiifft ett par 
werf er från ro åra ntya teftamenten. ®i funna wä( albrig i Hf: 
roet få jå bråbt om, att wi ej ffolle ljinna meb bet." ,,3a, bet 
ffola roi göra", fabe (gma gfobt odj rätte roiininnan 9anben. 
,,Eiå mtycfet tib måtte roi wäf aUtib fJafroa, om ej annat få ftiga 
roi fitet tibigare upp, ocfJ när wi iå ofltl (äja, få lära wi .ofs f mån in• 
gom några bibelfvråf utantiU, odJ bem fu1111a wi (äf a ur minnet, 
ifaU wi någon gång bfifroa fi11fo oc'(J ej orfo (äf a, eUer annars 
omöjligt få tillfälle biirtiU. OdJ nu ill1aria måfte roi gå fJem." 
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,,�ör (l°;I\Ja", fabe mobern, bå benna fö(janbe morgon ffulle 
gå till nämbemannens för att lära fig wäfroa. ,,'llu !)ar ide 
omtalat, l)mab nämbemattffon foftuat big i rön, för att bu ffoll 
10äfma åt l)enne". ,,Bön?" upprepa be &roa litet för(ägen, ,,icfe 
rnar bet fråga om någon fön. Sag får ju mat oclj får bef ss 
utom lära mig, är icfe bet nog? �ag är ung oclj oman oclj 
fan wä( · förbenffull icfe få fnart göra qenne någon mJtta". 
Wcobem !ätt (l°;ma fnapt tala till ff ut, innan l)on ut for i l)äftiga 
förebråe(fer öfroer botterns enfafb oclj nämbemanffons f 11ifen9et, 
f om [ät ben fattige ar(1eta för intet oclj få wibare. 'llet roar 
enbaft meb möba @roa förmåbbe (ugna mobern oclj förft, feban 
9011 föref peglat 9en11e, 9uru m9cfet 9011 i en framtib funbe förs 
tjäna, om 9011 färbe fig wäfma, ficf 9011 tiUåte(fe att gå till 
nämbemannens. 

. 6ommaren roar förgången. (l;ma 9abe f om Wcaria förut" 
f pått, anroänbt ben f(itigt. 91ämbemanffon f)abe a(t ffä( att 
1uara nöjb meb fin efero. 5;}011 9abe fogt upp 9e[t forta mäfmar, 
:på bet (l;ma ffulle 9in11a meb. ffere oclj bef sutom fomma i tillfälle 
att fära fig otifa ffag af mäf11ab. �on 9abe äfroen fått mäfma 
åt fig fiä[f en bomullst9gsffäb11ing, 9martill nämbemanffon ffänft 
f,Jenne garnet. 

'Ven f(itiga, färaftiga f(icfan mar allmänt 0 111t9ft i b911. 
(l°;n fru i grannf ocfnen, !)minen f,Jört 9enne omtalas, fom ett bag 
till nämbemattnens oclj bab att få 9en11e i tjänft till fig. (l;wa 
mar genaft mi!Iig bärtill, oclj be öfmerensfommo, att 9011 ffulle 
tillträba fin n9a befatt11ing om 9öften. (l;roa ftannabe några 
wecfor i 9emmet, innan !Jon börjabe fin tiänft. �on mille �jäfpa 
fin mor meb att foppa oclj foga f9ffonens oclj faberns ffäber. 
�en beffebfiga nämbemanffan 9abe gifmit 9e11ne åtffi!Iiga f(äbess 
plagg, 9milfo 90n ttu änbrabe oclj fogabe upp åt fmåfl)ffonett 
till ro intern. filf fin 9jäfpf amma, miHmiliiga lärarinna i ffolan 
9abe 90n färt fi� att fiälf flippa tilr be enflafte oclj mattfigafte 
ffäbespfagg, 9roUfet nu oclj frambe[es fom l)enne mä( till paf s. �mm 
måfte (i;ma tafa meb mobem om en f af, f om låg fJenne marint om 
9järtat, nämligen flJffonens ffo[gå11g. 91är !Jon förft fram�ä[be 
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fin begäran, t9fte mobem, att bet funbe mara nog meb bet [illa 
be reban fått lära fig, f amt anförbe f)uru fmårt bet more för 
l;enne att ffoffa bem ffäber oclj unberljålla bem i ffofon. ,,mf 
f,ar bin", flöt ljon fitt ta[, ,,ljar iag ingenting att roänta, il) 
�l\tn f uper upp art, 6mab ljan förtjänar oclj fnart får jag föba 
�onom ocffå". 6eban Q°;ma fofmat fficfa en be( af fin fön åt 
mobem för anffaffanbe af bet nöbroänbigafte, få gaf benna 
fh!Higen fitt bifall till ljenne, bön. 

�ma 9abe en aftonff9m11ing fort före fin afref a begifmit 
{ig tm Wcaria, för att taga afffeb af benna fin bambomsroäninna. 
i& f,Jemroägen f åg 90n några farfar, ljmilfo gingo ett ftgcfe 
framför 9enne, ffäpa på en mänffög mare(f e. 'llrifmen af en 
obeftämb aning ff9nbabe l,J-On framåt oclj f åg till fin förffräcfe[f e, 
att bet mar 9ennes far. �an 9abe bruden oegifroit fig . ifrån 
b9tt, f nafmat öfmer en ften, fallit oclj ffogit fig m9det illa. 
illcebroetsfös bars !Jan nu 9em. 'lle närmaft fö[janbe bagame 
bragte f org oclj bef9mmer öfmer ben lilla familjen. 'Ven af 
br9denffap förfmagabe mannen o(ef allmarfamt fiut 91u mif abe 
fig �roas milba, mefo natur i fin roadrafte bager. �maden 
natt eller bag mef 9011 från faberns bäbb. �on roar aUtib till 
�ambs att jämfa 9ans fubbar, räcfo 90110m en br9d matten, bå 
febern bränbe 90110m - eller tafa några mänliga orb till 9onom. 
@tt lJar gånger, bå fabern roar rebig, ljabe 1Jon till oclj meb fått 
(,äjfa för 90110m ur bet föra n9a teftamentet. 'llesf a ögonb[icf 
fän be 9011 fig obeffrif(igt (9cflig. Wcobern gid unber besf a bagar 
fl)fsfonbe ut oclj in i ftugan, eller od roar 9011 !Jos någo1t granns 
tminna. ,,Sag gisf abe art, att bet få ffuUe gå", f abe 9011 ibfonb 
me� bitter9et b1icfonbe åt f ängen, bär mannen [åg. ,,S'tanffe 
är bet få gobt, om 9an bör, t9 någon n9tta fon 9an änbå ide 
mera göra, oclj jag ffulle till f(ut få föba 9onom odfå." ,,D, 
imiir, mor, tafa ide få !" bab �roa gråtanbe. ,,stanffe ffulle far 
bfi,f,wa annor[unba, om ljan nu bfefme friff." ,,�an blir afbrig 
a.n.norhinba", ti:Jar moberns forta f mar. 
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�nu ftuUe @roa ref a. �on fJabe tiUffutit fin fars ögon 
od) fett fJonom föras bort i f9rfogårbens t9fta gömma. @rås 
tanbe rätte [Jon ·fJanben åt mor od) fl)ffon, odj gid nt)a ffiftett 
af fitt fif tm mötes. 

V. 

%tJta år woro förgångna. filli återfinna @roa fJos f amma 
wänriga fru i grannf odnen, [Jos fJroHfen fJon tagit tjänft. �ts 
figt, troget od) f amroetsgrant fJabe fJon förrättat fina åfigganben. 
�on f)abe troget fJåUit fin öfwerensfommelf e meb 9Raria att 
fJroarje morgon odJ froäU fäfa, om icfe mera, få åtminftone ett 
:par werf er från tttJa teftamentet. Del) fJon f)abe alltib tib bärs 
tia. �uru mångafJanba än göromålen woro, få fans bet boet 
alltib några ögonblids lebigfJet för 9enne att läf a. ':vet 9iinbe 
någon gång, bä 9011 fya'oe ogu'oaftiga odj fiittfinniga fo mrater, 
att besfa fJånanbe fJennes gubsfruftan tanflö� fabe : ,,Wå, @roa 
läfer roii1 nog för ofs allef amman". \På b9lifo otb froarabe 
@roa olott meb en ftiUa förebråenbe blid. �on tt)fte, att 90n, 
för fyroa.rje gång 90n läfte, fid mera frafter att blifroa bättre,. 
odj mera nöje att förrätta fina ftJf slor. \Sin lön be1abe 9011 
i trenne befor. iör ben ena af besf a befat föl)te 90n be nöb= 
roänbigafte f!äber [Jon be9öfbe, ben anbra belen labe f)on å fibo 
för fin mors odj fina fl)ffons täfning, od) ben trebje - f örroa= 
rnbe 90n för oförutf ebba befJof. 91är en fåfäng fomrat en gång 
ffrattabe åt 9ennes enrfa, t)tterft anfl)råfslöf a garberobe, odj, 
frågabe, f)roarför i all roärlben 9011 ide fö:pte fig fina roacfra 
f(äber, när [Jon änbå fJabe få ftor lön, froarabe @roa : ,,3ag, 
fJat min gamla, fattiga mor oc'f) mina tJngre ft)ffon att tänfa :på 
- odJ befsutom 9ar jag ju be nöbroänbigafte fläbet jag befJöfs 
mer. 3ag 9ar några omgångar ftatfo, änbamåisenliga unb er== 
ffäber od) Uäbningar, jag 9ar fJela, ftarfo föngor odJ ett marmt 
öfroetplagg för rointern, f)roab beljöfroer jag mera !" ,,3ag mes 
nabe . bara", froarabe fomraten förlägen, ttJ f)on ljabe odf å en 
gamma( orfeslös mor, f om 9011 aibrig gifroit något åt, utan af 
ljroHfen [Jon troärtom mottagit, f)roab benna genom fitt arbete 
förtjänat od) funnat gifroa fyenne, - ,,jag menabe bara, att 
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om bu ftulle anro
0

iinba fyefa 'oin lön till fläber, få ftulle bu få 
få m9cfet, odJ bef sutom wactra od) fina, meban bu nu �Utib be= 
gagnat, grofroa ocl) f)emrnäfba l)fagg". ,,�roab ffulle 1ag meti 
be fina ffiiberna göra", froarabe @roa. ,,me l)asfa icfe för mig 
- eller i allmänf)et för mått ftånb. me f)emgjorba iiro m9cfet 
ftarfare od) roarmare od) fiimpa fig bäft för wårt arbete. 

@roa btufo'oe äfroen fiii1f förfär'oiga fina fläber. SDå fJott 
aUtib flinft od) fJurtigt gjorbe un'oan fina l!Jisfot, få fia !jon 
iblan'o, 'oå 9011 begär'oe bet, af fin roänliga roär'oinna en liten 
friftunb, ja ftunbom en {)el eftermi'o'oag. SDesf a Iebiga ftunber 
anmänbe 9011 att flJ od) foga fina tläber, odJ bå fJon ftäbje tog 
tiben i aft, f amt meb luft odJ if)ärbigfJet grep fJroarje arbete 
an, få ficI 9011 alltib tiUriidlig ti'o för fitt eget arbete. �ott 
roar gfab att {Jon fått lära fig f lJ od) fåie'oes icfe bel)öfbe tafta 
bort fina l)enningat l)å onö'oiga arbetslöner. Ofta märfte {Jon 
att famraterna gåfmo ut till någon af btJns fömmerffor fJroarje 
f(äbespfagg, tmru obettJbiigt bet än roar, att ftJs. <fo ftor be( 
af betas infomft gicr f åiebes åt tm arbetslöner för beras fiäber. 
9Rången af bem fonbe flJ ganffo bra, men be ib'oes id'e, be 
.µratabe ocIJ ffrattabe l)äUre meb l)roaranbra, odJ tt)fte arbetslönen 
mara få ringa, att be nog funbe betafo ben. - \På 'oetta fätt 
fJa'oe @roa re'oan tjänat i 4 år. 9Jlången f)usmo'oer blicfabe mel) 
1nä1befJag l)å ben f1itiga, aHroarliga flicfan, f om få träget od) 1 aft= 
mobigt förrättabe fina M�lor. ID?ången jämnårig närma'oe fii; 
l)enne meb aftning odJ roänffoll, ocl) mången tJngling tänfte me� 
roärme l)å f)roilfen bugiig od) orbentlig roärbinna 9011 jluife bfa. 
i ett eget, litet fJem. 

@roas ItJdligafte ftunber 1noro, bä fJon ett :par gånger om 
å:ret ficf tiUåtelf e att bef öfo fin mor. �on mebf örbe bå l)etts 
ningar åt f)enne f amt en Iiten gåfroa åt ftJifonen. ':vå roar bet 
jube( i f1Jffonfretf en od) {)roat odJ en trängbe� fring @roa för att 
fe f)enne od) {)öra f)enne berätta något om fig fiälf. 9Raria fid 
roi'o besfa tiU fäUen ocffå allti'o ett beföf. ':ve oå'oa rolininnorM 
f amfl)tåfobe bä gfabt om gemenf amma föra minnen i enfons 
lilla ftuga. ':.vesf a fmå utf{t)gter till f)emmet 1noro färbeles roä(= 
göranbe för (groa, l,Jon tog f e'oan antib meb friffo fraftet ocf) 
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ntJtt _ mob igop meb fitt arbete, gfab ocl) tadf am mot @ub för 
troarJe bag f om förgicf. 

VI. 

2lter ga några år förgått ocl) åter ftår naturen i mibf ommar= 
��:tb . • Q;tt fttJde neb.ano� btJtt låg e'.t täd ntJuppbtJgb bonbgårb. 
:Ro�mafab meb grotta fonfter ocl) borrpofter f åg ben (eenbe 0� 
m�Jubanb.� ut, bär ben näftan ge(t ocl) f)ållet bolbes af lummiga 
grona �ra�. ?Rönnar ocl) ftJrener gabe mibf ommaren till fJeber 
:prl)bt. fig t Momfterffrub. 3 ben lilla trägårbstäp:pan frobabes 
P�.tatts ocl) an bra rotroä!:ter. fil(t roar få prtJbfigt, ftäbabt ocl) 
1�alorbno.bt. _ .Q;n ftma frib tt)ftes groHa öfttJer (Jefa guf et. i rams 
for .ben :enJfura'o.e trappan låg frifft granris od) genom en föen 
t:.eff tg forftuga . mfom bef öforen i en ftor rtJtnlig lioningsftuga, 
t.�r alt ttJar. ffmanbe bfanft ocl) rent. )llii'o bet öppna fönftret 
fangft .fram t ftugan f utto ttJib ett röbmå(abt borb en ung bonbe 
�eb fm fJustru. �an göll en uppffagen :pfafmbof framför fig 
va bor bet ocl) läfte gögt en :pf a(m om f ommarens fägring odj 
��l'os gobget. iramför 90110m fatt ga11s unga gustru meb neb= 
boJbt fJufttJub vdj 9opfnäpta f)änber ocf) (tJf snabe på be fföna 
.orben. - \Pf a(men roar f(ut ocf) be bägge maforna futto tl)fta. 
�et .. roar få 9ögtibsftilla bärute. iåglarne froittrabe jubfonbe 
1 trana en Iätt ttJinbffäft rörbe ben ftora b1ommanbe rönnens 
grenar. 1J1ågra 91tJita bfab föllo genom bet öppna f önftret neb 
:på bor bet. $Då f åg ben unga f)ustrun upp. 3 be roacfra b(åa 
.ögonen meb bet memobiga uttr9cfet ocf) be begagliga, (ugna an= 
letsbragen ig:nfänna roi (Ufo Q;roa från ben fattige arbetarens ftuga. 
�011 fJ.abe gatt framåt i f(it ocf) äbfa bl)gDer ocf) f(ut(igen genom 
fttt fitlla� mH�a rnä!en rou1111it en ung rebbar bonbes gjärta. 
$Den trefltga garbe11, Jom (åg tnbäbba'o i mibf ommarens grönffo, 
roar 9en11es gem . . Q°;ro� bröt förft t9ftnaben. ,,�uru mt)det", 
u.�braft 9011, ,,gar Jag eJ att tacfo @u'o för, fom fatt mig i till= 
fulle �tt bef ö�a en ff�(a ocl) inf)ämta lltJttiga funffo:per. �mab 
tabe Jag �ant, om Jag ide fått färn mig något !" ,,Sa, f abe 
m.?111:en,. tillfälle� att f önuärfma fig lärbom är en af be ftörfta 
walgarnmgar roi gaf1ua att tacfo @ub för, tt) genom ben lära 
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wi fänna ide ofott arbetets ttJälfignelfe, utan äfttJen ttJärbet ocf) 
nt)ttan af funffoper". ,,3ag tror", fabe @roa tanffurrt, ,,att många 
männiifor ide roore få fattiga ocl) oll)dliga, om be fiara fått 
Iära fig något. illcen många f örälbrar f ätta ide fina barn i 
ffofa, iftJ1mer9et om be fiä(froa ide fJafroa luft, odj ide ftJ!3fels 
f ätta be bem f)emma lJäller meb något. Sag minnes nog, guru 
grannbarnen odj ftJffonen förr fprungo omfring odj gjorbe obtJg" 
ber, ocl) guru föriHbrarne jagabe ut 'oem, bå be tl)fte bem mara 
i ttJägen ljemma. illcöbrama f afna luft ocf) i9ärbig9et att [ära 
fina barn bet lilla be fiäffttJa funna. 91är roi ibfanb (lemma 
wille göra något, få förbe mor ut of s oclj f abe: gån ebra färbe, 
ide funnen � ännu göra något, nog fär turen ännu fomma 
till er att träla odj f{äpa. 3ag fotmer f(ere af mina jämn: 
åriga, fJroilfo ide fingo gå i ffolan, utan f prungo omfring änba 
tHs be b(efwo få ftora, att be funbe antaga någon tjänft .  91u 
roarbt beras tib upptagen af tjänfteåligganben odj be ljunno ide 
roibare lära fig något. illceb njugg nöb funna be bärf ör f pinna 
odj fticfa ftrumpa. \!Ht f)mab be företaga fig går långf amt oclj 
tafatt. $Det är f ii f orgligt meb bem odj ide fJafroa be luft meb 
I,Janbarfiete gäller - fina fläber odj ftrumpor gifma be ut att 
ftJs odj ftidas". ,,91og är bet få", gemälbe mannen. ,,5.t:ill ftor 
bel är bet möbrarnas fe[, f om ide fJålla barnen till arfiete . .2åt 
mara att förä('orarne äro få fattiga att be ide 9a något annat 
arfiete att gifroa bem, få funna be åtminftone [åta bem taga bel 
i be bagliga göromålen, fåfom att biffo, f opa, fJämta in roeb 
odj få roibare. \På hetta f ätt ffulle be foftras upp till bugliga män= 
niffor, meb färlef till arfiete odj ntJttig f tJsf e[f ättning - odj häri= 
genom ffttlle be ocffå unbgå mången ofl)cfo odj freftelfe i framtiben". 
,,®et bu", f a'oe @ttJa, ,,besfa bina orb påminna mig om tttJänne 
orbf pråf, f)milfo mi f om barn ffrefroo i wåra ffolf)äften, bet ena 
ItJbbe :  ,,iåfäng gå Iärer mtJcfet onbt", odj bet anbra: ,,.2ätjan 
är alla (afters mober". 

@roas fromma roäfenbe odj outtröttliga omf org om be fina 
9abe äfroen f(utrigen roärfat gobt på mobern. 

�on roar numera en arfietf am oclj rnänfig froinna, f om 

.,: 
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nöjb meb fin fott, bobbe froar i ben lilla ftugan jämte fin l)ngfta 
botter. (0tugan 9abe genom @roas odJ 9en11es mans förf org 
blifroit upputfab, od) roar numera treffigare od) befroämare än 
förr. @roas bägge bröber rooro ute i tiänft. ;ve 9abe, tacf 
roare Q;roa� omf orger, en fort tib njutit unberroisning i f olfffo(an 
od) upproutit till - bugHga 1)1tglingar, af 9roilfo mobern 9abe 
ml)den g!äbje. ;ven gamfa froinnan ta(abe ofta om fin egen 
förfummabe upµfoftran odJ fin oförmåga att uppfoftra fina 
bam. �011 förebrå'obe fig fjälf bittert betta fel. Dfta f a'oe f)on 
till fina barn, att bet roar 9e1mes ofunnig9et, fätja odJ trät0 

ll)ftnab, f om orfafot att mannen fallit få 'Djupt unber br9den° 
ftavsfaften. �fmen 9011 9abe nu, e9uru f ent, !ärt fig ffotta 
gubsfrurtan od) mJttan af ffolbilbning. 
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�rabe .2anbsmän oc'() .2anbsmaninnor ! 
:Det är f äfert befont för be · f(efta af ·@ber, att benna feft 

anftäfts till förmån för en fwenfl: folf9ögfl:ola i ®eftra 91l)lanb. 
9J1an 9ar meb anlebning 9äraf anjett bet Iäm:pligt att infeba ben 
meb ett fort förebrag, f om fl:ulle gifwa @ber en något få när nog: 
grann föreftällning om 9wab en folf9ögfl:ofa egentligen är. �e: 
ban af namnet 11fo1f9ögff0Ia" funnen 3 förftå, att bet är fråga 
om en ftola för menige man; men bet är icfe fråga om en foU: 
f f o l a  utan en folHJ ö g f f o la, b. tu. f. en ffola, ber man lär fig 
någonting . utöfwer bet forn man lär fig i en foffffola. %olf9ögffolan 
är bocf icfe någon egentlig fortf ättningsfurs till forfffolan, utan 
en ffola för fig. :Det är ml)cfet önfffigt att ben, f om f öfer inträbe 
i foff9ögff0Ian, bef �förinnan genomgått foffffolan, men bet är icfe 
allbefes nöbmänbigt att 9an gjort bet. :Det är icfe ()eller meningen 
att någon ftra� efter fitt utträbe ur foffffofan ffoll gå in mib fo[( 
9ögffolan, tl) foff9ögffofan är en ffola för fu[[rou�na l)nglingar 
oc'() f(icfor. 

%off9ögffolan är ide gamma[ i mårt lanb. :Det är enbaft 
tre år feban ben förfta egentfiga foff9ögffolan öppnabes 90s ofs; 
bet tuar i �orgå. :Def sförinnan fans i �angaf ala cn tuäfffola, f om 
f mån in gom utbifbat fig till en finfffpråfig foff9ögff ola för f(icfor. 
Dm (löften 1891 inmegs en anbra fmenfffpråfig foff9ögffola i 
ijsbo oc'() en trebje i �ronobl) i Öfterbotten ; oc'() i ben allra när: 
mafte framtiben fomma f(ere nl)a folf9ögffo(or att öppnas, bels 
f menfff pråfiga, bels finfffpråtiga 1 ). 3 :Danmad, 91orge oc'() (6werige 
ber emot 9a folf9ögffolor marit i tuedf am9et unber många år odJ 
arbetat meb ftJm1erlig framgång. :Det är a[tf å ide något nl)tt oc'() 

1) �å betta förebrag !Jeforbrabei3 till trl)ctet, 9abe fl)ta mJa finfff:prå• 
liga folf9ögffolor !Jötjat fin ruetffam�et. 

-- 3 -

� opröfroabt företag roi inlåta of s på;  tui meta reban 9mab fo[f: 
· ·· 9ögffolan buger till. Dd) erfaren9eten från eget (anb uppmuntrar 

äfmen på bet beftämbafte till inrättanbe af alt f(ere nl)a foU9ög: 
fl:ofor. 9J1an 9ar nu anf ett tiben mara fommen att få till ftånb 
en fåban jemmäl i någon af ®eftra 919lanbs f ocfnar oc'() 9ar be: 
f(utit, att benna i 9ufmubf af ffulle fomma att lifna 9J1ellerfta 919: 
lanbs folf9ögffola, f om finnes i @sbo. Sag ffaU berför till förft 
beffrifroa för @ber benna inrättning, få att 3 fån Hart för @ber 
bet, 9marom frågan gäller. 

:Det räcfer icfe lifo länge att genomgå en folf9ögffo(a f om 
att genomgå en foffffola. ?lfrbetet mib 9J1ellerfta 919lanbs folf: 
9ögffo(a mibtager ben 1 nomember oc'() upp9ör ben 1 maj. :Der 
arbetas aftfå enbaft ett 9a(ft år i fenber, oc'() be, f om marit ber 
få länge, be9öfma icfe mera återmänba. :De få naturfigtmis fomma 
tillbafo näfta 9öft, om be få önffa, men bet är icfe nöbmänbigt, 
tl} fttrf en är enbaft 9a(fårig. 3nträbesafgiften är tjugu mad, oc'9 
något för9ör ( e�amen) forbras icfe. 3 folf9ögffofan intagas båbe t)ng: 
Ungar oc'() f(icfor, 9roiffo i be f(efta ämnen arbeta gemenf amt. 9J1an 
fJar gjort foff9ögffolan till en f amffo[a för bägge fönen, icfe en: 
baf t berför, att bet ftäller fig billigare, utan if 9nnerfJet emeban 
man anf ett bet mara nl)ttigt för bem ljroarbera. :Den f om föfer 
inträbe i fofffJögffofan gör bet i be allmarligafte affigter, oc'() 
unber fåbana omftänbig9eter fon f amarbetet enbaft merfo wä(gö: 
ranbe, f porranbe oc'9 f öräblanbe. %ram för art lära fig be båba fönen 
berigenom att ffänfo fJroaranbra fin aftning. 

3 frågen: 9mab [är man fig i folfljögffofan? Unberwis: 
ningsplanen upptager många ofifo ämnen. :Den upptager mo: 
bersmåfet. .2ärjungen lär fig att be9anb[a f menffa f pråfet i ffrift 
oc'() tar. 3 meten alla i fJuru många fifroets förfJållanben bet är mig: 
tigt att funna ffrifroa fitt mobersmåf få felfritt f om möjligt, oc'() 
bet är icfe minbre wigtigt att mib möten, fommuna[ftämmor oc'() 
anbra tillfällen funna · uttrl)cfa fig muntligen få, att anbra lätt 
funna uppfatta 9mab man menar. Unbermisningen i mobersmå: 
fet upptager äfmen läsning oc'() förflaring af roåra förnämfta lite: 
ratura[fter, färffHbt �unebergs fofterfiinbffa bHter, f om fJniarje 
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mnn odj froinnn i bettn lanb bör fännn. Del) ben upptager ännu 
någonting mera. (fo{)ronr af @ber f;Jnr f;Je[t fäfert i tibningnr odj 
böcfer f{erfn[bign gånger träffat på orb, f om � icfe förftån. �et 
är meftabds [åneorb från utlänbffn fpråf, f om rounnit burffnp i 
rof enffnn. (fo timme i mecfnn egnns /it förfrnring af f åbnnn orb, 
få att [ärjungnrne f ebermern, bå be möta bem, icfe mera äro ofun, 
niga om {Jronb be bettJbn. 

� foU{)ögffofan lemnns roibnre unberroisning i fäbernesfon: 
bets {Jiftorin, i bet roigtigafte af menniffof(ägtets allmänna {Jiftorin 
f amt i be fogar odJ författningar, f om närmnft beröra lanbtmnn: 
nen, b. ro. f. fommunn[förfnttningnrna. �esf a uppräf as icfe punft 
för punft, utan beras {)ufroubbrag förhJbHgnG genom [åtf nbe fom: 
munn[ftämmor. @n gång i roecfnn unber roårlerminen {Jålles mib 
9Jcellerfta 91tJ[nnbs foU{)ögftoln fommunn[ftämmn. �et är natur: 
Hgtrois icfe en tiftig fommuna[ftämmn, bet ffall enbaft föreflälla 
en f iibnn, b. ro. f. bet går till nllbe[es f om tuib en tu edlig forn: 
munn[ftämmn. Qärjungarne äro {)tunt i fin tur orbföranbe ocfJ 
f efreterare, {)ronrigenom be rära fig {)uru man ffnll [ebn orbet oc'(J 
{Juru man ffnll uppfättn ett ptotofoll. � ä[bre, font fie[fron mntit 
meb om fommunn[ftämmor, roeten nog att betta ät gobn rärbo: 
mat. � fotf{Jögffofon lär man fig äfroen bofföring, icfe enbnft 
{Juru man i nllmän{Jet ffnll föra täfenffnper, utan äfmen {Juru 
man ffnll uppgöra fontraft, föpebref oc'(J annat bt)Hft; oc'(J bå lär: 
jungarne f ebnn återroänbn till finn {Jem, föra . be meb fig mallar 
eller formurär till fiibnna fMfroelf er, {JroHfn be fielfron gjort oc'(J 
febermera funna nnroänba roib be{)of. 

� fofff)ögffofons unbermisningspfon ingå roibare geografi, 
räfning, fältmätning, ritning, nntudära oc'(J {)elf orärn. @enom 
bet fiftnämbn ämnet er{)åller lärjungen en f öreflällning om men: 
niffofroppens bt)ggnab odj förrättningar, om tuilforen för {)elf ans 
bemnranbe, om föboämnens f nmmanfättning, om ben förfta {Jjelpen 
wib olt)cfsf all m. m. �et är i nllmänf)et mt)cfet lättare att före: 
fommn fjufbomnr än att bota bem ; od} man fan förefommn många 
fjufbomnr,� om man lärt fig att tiftigt inreba fina boftäbet, att 
pii ett lämpligt f iitt anwiinbn föboiimnena odj att fföta fin fropp. 
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iör att be unga!! {Je[f a icfe ffnll taga ftnba af bet trägna arbetet 
i fotf{)ögffofon {)nr man ber äfmen infört gt)mnnftifen, b. tu. f. 
froppsöfningnr, f om bilbn en motroigt mot bet ftillafittnnbe lif: 
met i ftolf alen. IDngHngnme ftJsf e{f ättns bef sutom meb flöib i en 
f ätjfHb f(öjbf a(, ber be (ära fig att förfärbign nllef;Jnnbn enflare 
möbler od) rebffap. incfornn åter unbenuif as i fönmnb odj anbrn 
nt)ttiga {)nnbnrbeten. Qebign ftunber egnns åt fång. �et {)nr 
mifnt fig att ben enftämmign f amfången, i {)roHfen alla beltagn, i 
{)ög grab bibrngit till trefnnben inom ffofon, od) ben ffa[[ {)elt 
f äfert fpriba trefnnb omfting fig äfroen i {)emmen. 9Jcan mat ocff å 
betänft pli att i 9Rellerftn 91t)lanbs foU{Jögffola införa unberrois: 
ning i jorbbruf odj mejerHära, men åtffilliga allmogemän hJcfte, 
att be f{efta af be manliga lärjungnme rebnn före fitt inträbe i 
ffolan torbe mara mer eller minbre {Jemmnftnbba i jorbbruf, oc!J 
att be, (Jroilfa f ätjfilbt önffabe födofrn fig beri, {)nbe tillfälle att 
göra bet wib någon lanbtbrufsffoln. �eremot {)ar man en gång 
i tuecfnn unber be tre förfta månnbernn få falla be biffusfionsmö: 
ten, till {)wilfa äfroen utom ffolan ftåenbe perf oner brufo infinna 
fig. fmib besf a möten nff)anbfos nllmämtt)ttign frågor af oHfo 
f{ng: ben ena gången utbt)ter man åfigter om rotfrufters obfanbe, 
ben nnbrn gången om {)äfl: eller fårffotf el, om nt)tter(Jet, om för: 
(Jiillanbet mellan {Jusbönber odj tjenare o. f. ro. @nmle, erfarne 
jorbbrufare mebbela {)ärroib ofta gobn lärbomnr odj erfnren{)ets: 
rön till ntJUa för båbe gamla odj unga ; odj bet {)nr roif nt fig, att 
roib besf n möten ffo(f nfen är nllbe(es full af folt 

� fen f ålunbn, att man roib foU{Jögffolan lär fig många n9ttign 
fnfer. 9Rnn rär fig bättre fönna odj förftå bet lanb odj bet f nm{)älle, 
i {Jroilfn ml lefron, od) in{)emtnt bef sutom funffnper f om bHfron till 
gagn i bet nllbnglign Cifroet. 9Ren folt{)ögffolan lägger icfe ute: 
f{utnnbe an på att mebbela egentHga funffnper. �en offer minft 
Hfo mt)cfet att gifmn en l)ögre bHcf för lifroet i nllmän{)et, att riftn 
be ungas finnen på bet, f om är äbelt odj gobt, att uppamma 
fädef till fäbemeslanbet oc!J att roäcf a {)åg f öt bilbning. � fun, 
nen förftii, att på ben forta tiben af ett {Jalft /it ingen fan bU 
fullärb, icfe ens utlätb i något färfföbt facf, {)uru �itigt (Jan än 



I 

I 

,_ 
J 

- 6 -

arbdar. (fä gammalt orbfpråf fäger: (Jefa Hfroet är en ffofa. � 
Oclj för att arbetet i benna ffo(a ffall gifroa goba fförbar forbras ·· 
gobt utfäbe. %orff)ögffofan gifroer gobt utfäbe :  ben bibringar be 
unga en (efroanbe {Jåg för bifbning oclj roetanbe, oclj ber benna 
{Jåg engång finnetl, är bet feban fått att förfofra fina funffaµer 
genom (Mning af böcfer oclj tibningar. cm annat orbfpråf fäger: 
hmftap är maft - ja en maft f om ffänfer ftörre roä(ftånb, en 
maft fom ttJgfar roåra onba böje(fer, en maft f om gör ofs tia 
hJcfrigare, bättre oclj mJttigare menniffor. 

stanffe någon af @ber miUe fråga mig : får man något em: 
bete, bå man fommer ut från f orf{Jögffofan? 91ej, bet får man 
icfe. :tlen f om gått genom ett fo(fffollärarefeminarium blir fofö 
ffollärare, ben fom gått genom en jorbbrufGffo(a fan �b1i infpeftor 
:på någon egenbom, ben f om gått genom en forf{Jögffo(a blir {Jmab 
{Jan marit. S, fä.ber odj möbrar, be{Jöfmen icfe mara räbba för, att 
om S fän ben @bra barn tia fo(f[Jögffofan, be ffofa öfmergifma 
@ber, bå be (emnat ffofan'. S be{Jöfmen icfe mara räbba för att 
be ffo[a öfmergifma @bert ftånb oclj bli {Jerrffap, att be ffo(a anfe 
fig för fina att pföja på åfern eller fföta forna i fabugårben, att 
be fto(a (emna @ber utan fJje(p roib arbetet :på å(berbomen. 91ej, 
S be{Jöfmen fannerligen icfe mara räbba för bet. :tlen f om gått 
genom foff{Jögffo(an {Jar icfe berunber f amfat fig få ml)cfet fttnffaµer, 
att {Jan funbe lifnära fig meb bem ; {Jan måfte arbeta på f amma 
fätt f om förut, {Jan mänber tiabafa till fin faberG {Jemman eller torp 
oclj börjar åter meb fina {Jänbers arbete. i!Ren, fen S, bet är fJuf: 
mubet f om ft1Jr a(t arbete, oclj bå bet finnes funffa:per i {Jufmubet, 
arbeta äfroen {Jänberna bättre. :tlet {Jar mif at fig i :tlanmarf oclj 
91orge oclj @=Sroerige, att be bönber, f om genomgått forf{Jögffofan, i 
rege(n äro be meft företagf amme oclj framftåenbe jorbbrufarena ;  
o clj  bet finnes ingen fats f om få inffär:pes {Jos färjungarne mib 
en fo[ffJögffo(a f om ben, att art arbete är förtjent af lifa ftor aft, 
ning, bet må mara arbete meb fiä(en eller arbete meb froµpen. 
ffi.lerffig bilbning oclj roerfliga funffo:per göra icfe menniffan {Jög: 
färbig. :tlen, f om lärt fig någonting roet fje(f {Juru litet {Jan met, 
oclj att {Jan !)ar intet att I)ögfärba$ öfwer. ;t)erför funnen � 
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mara öfroertl)gabe om, att om S f änben @bra barn tia folffJög: 
ffofan be ffo(a fomma betifrån icfe allenaft f om bättre menni[for, 
utan iifroen f om bättre arbetare. 0ng fon fann er Hg en icfe gifroa 
@ber något bättre råb än betta : fänben Q;bra barn till foUIJög, 
ffo(an, om S b(ott !)an råb bertill; S ffolen fjelfroa {Ja ftörre 
gläbje af bem, oclj be ffo(a tacfa oclj mä(figna Q:ber. 

Sag met att betta råb för närroaranbe icfe är få fått att 
fö(ja. ffi.lägen till @sbo är (ång, oclj :på närmare [Jåll finnes icfe 
någon foff{Jögffofa. i!Ren bet gäller nu att få en f åban tia ftånb. 
Öfmera(t i m.leftra 911)lanbs bl)gber {Jåller man f om bäft :på att 
inf amfa mebe( för betta änbamåL %öretaget är ftälbt :på aftier. 
%ör {Jmarje aftie betafas tjugu marf förfta året, femton marf anbra 
året oclj femton marf trebje året. :tletta är för mången en be: 
ttJbanbe utgift, f om öfmerfti.ger tillgångarna, oclj bet går berför an 
att f{ere :perf oner förena fig om en aftie. \På betta fätt fan man 
meb en {Juru liten ffärf f om {Je(ft bibraga till bet goba företaget. 
:tlefsutom mottagas äfroen anbra fmärre bibrag meb tacff am{Jet. 
Ungefär 10,000 mad äro reban infamfabe, men bet beljöfroes �inft 
flJra gånger få ntl)cfet. @=Senafte (anbtbag anf,Jöll om ftatsbtbrag 
för inrättanbe af foff{Jögff ofor : alla fl)ta ftånben enabes om benna 
begäran. i!Ren regeringen torbe {Ja gifroit aff1ag . %infanbs foU 
{)ar fagt, att bet mm {Jafma foff{Jögffofor ;  bet ffall mifa, att bet 
fan få f åbana äfmen utan ftatens mebeL �1) bet met, att foUets 
bifbning är bef s framHb. 

�ag ffoll f äga @ber en faf. �mab tron S bet är f om {Jar 
gjort att 1i froet i betta fattiga fanb {Jögt uµpe i norben geftartat 
fig få :pafs brägfigt för ofs menniffor? �mab tron 3 bet är f om 
{)ar förmanbfat öbemaderna tia börbiga åferfäft oclj gjort {Jafmet 
till en infomftbringanbe näringsfälla? �mab tron S bet är f om 
gjort, att mi {Jittias funnat (efma få trl)gt oclj fritt i betta lanb� 
att {Jär albrig funnits några förtttJcfare eller förttl)cfta, att rot 
ega måra förträffliga fogar oclj mått fria fam{Jällsfficf, f om (åter 
foffets röft {Jöras ? So bet är bifbningen, bet är mår anbliga 
obling. Utan bifbningen {Jabe betta lanb ,fegat öbe oclj roi fie(fma 
{Jabe marit elänbiga oclj förtrampabe oclj föraftabe marelf er. 3 
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tveten alla, att man på be fifta tiberna ide (eftvat Hfa ttt)gg i 
betta fonb f om fött, 3 tveten att en tvifs oro infmugit fig i fin: 
nena. �utu ffo(a tvi fötftvata of s ?  �utu ffo(a tvi tvärna två ta 
fogat od) tvärt faml)ä[sffid? So, roi ffofo fötfroata ofs meb famma 
mebe(, genom l)tvHfet roi etl)ållit besfa fogar, betta f aml)älisfticf. 
®i ffo(a arbeta på att f ptiba meta bHbning öfroet Canbet, roi 
ffo(a föfo göm bet f(ägte, f om nu toä[et upp, meta bHbabt, meta 
funffapstilt, meta foftedanbsä(ffanbe än roi fie(froa äto. �etta 
ät ett CagHgt f ötf roatsmebeL 3 fönnen arra till roätttepligten. 
3 roeten l)roHfa uppoffringar af tib, atbete oc(l pengat mått foCf 
ifCäbbe fig, bå bet bef(öt att b9gga fafernet odJ att f änba fin 
taffafte ungbom bit att e[erceta mibt unber btåbafte atbetstib. 
%oCf et tog ftiroilligt på fig besf a bötbor, emeban bet roifte 
att bet roar nöbtvänbigt föt fiibernesCanbetG fötfroat. �åroä(, bet 
finnes äftven en annan, en an blig roärnepCigt, fom tjenar f amma 
änbamå(: fäbernesCanbets fötfroar. �enna roärnepHgt fu[göt fo(: 
fet, bå bet inrättat foCfffofot od) foCfl)ögffo(or od) f änbet fina barn 
bit att unbettvif as. 

, 

Det i be ska arbetets 

�ätt. 



Det är svåra tider vårt ro1k, äfven på det ekono
miska området, under de senaste åren genomlef�at. 
E n  tryckande penningebrist har gjort sig kännbar 
öfver hela landet. Främst har den , ·likt en svall
våg från den ogynsamma penningemarknaden i ut
landet, träffat den större affärsrörelsei1, industrin 
och handeln, men derifrån sträckt sina · verkniri�ar 
vidare till den mindre näringsverksamheten, småin
dustrin, handtverkerierna och detaljhandeln . Tungt 
har den drabbat äfven jordbruket och särskildt 
skogshandteringen. Men den har gjort sig förnim
bar långt utöfver det egentliga affärslifvets råmär
ken . Den · har hemsökt eller gjort sig påmind lika
väl i den förmögnes ståtliga hem i hufvudstaden 
som i skogstorparens hydda i ödemarken . 

Hvad lär oss en dylik företeelse'?  Hvad be
tyder detta, att en penningebrist, som närmast och 
först drabbar den stora affärsrörelsen, hastigt gör 
sig förnimbar genom ett helt folks olika lager '? M� 
vi till frågans utredning tänka oss några exempel 
på huru penningerörelsen i verkligheten gestal
tar sig. 

Minskad efterfrågan å trävaror i E ngland vål
lar, att särskilda stora träfirmor derstädes ett år 
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inställa eller starkt begränsa sina trä varu-köp i 
Finland. Härvarande exportfirmor täfla då om de  
j ämförelsevis obetydliga ordres, som ingå, och un
derbjuda hvarandra i prisbillighet. Prisfallet bi
drager sålunda ytterligare att minska den inkomst 
de erhålla. 

Närmaste följden är att träexportörerna måste 
i.nskränka sina skogsköp. Miljoner mark, som eljes 
årligen tillfallit j ordägare rundt om landet och sär
skildt vid de stora vattenstråtarne genom försälj
ning zf jordlägenheter eller skogar och skogslotter, 
uteblifva. Skogsafverkning, stocksläpning, timmer
flottning minskas ;  den arbetsförtjenst de årligen 
gifvit åt tiotusende personer knappas .in eller upp
hör helt och hållet. Sågverkens arbete minskas eller 
inställes. Arbetarne afskedas eller måste nöj a sig 
med förkortad arbetstid och knappare dagspenning. 
I det stora flertalet fall utan besparingar för mor
gondagen, nödgas de och deras familjer inskränka 
sina lefnadskostnader till det minsta möjliga samt un 
derkasta sig svåra umbäranden och nöd. De kunna 
följaktligen ej på samma sätt som förr genom sin 
konsumtion bringa förvärf åt andra näringsidkare. 
De i närheten bosatte bönderne, som förr bland såg
verkens arbetare haft en säker afsättning för sina 
jordbruks- och mejeriprodukter, finna ej längre 
köpare för hela sin produktion ; de sänka sina pris, 
nöj a sig med mindre vinst, men måste dock, med 
erläggande af försändningskostnader, skicka åter
stoden af sina varor till försäljning till · andra orter. 
Också landthandlaren får allt färre besök i sin bod , 
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hans varor gå ej åt såsom förr ; .för att kunna sälja 
måste han bevilj a kredit och får icke på utlofvad · tid 
in sina fordringar. Han å sin sida råkar i �vårighet, 
då han bör infria sina förbindelser emot de större 
handelshus, derifrå:n han tagit sina varor. S amma 
känning af penningebristen och den minskade ar
betsförtjensten hafva de handtverkare, som hvar 
inom sitt yrke förut tillgodosett arbetarebefolknin
gens och den öfriga allmogens behof af kläder, 
skodon, byggnadsarbete m. m. Äfven för dem 
minskas tillfällena till arbete och förtjenst. 

Det anförda är en liten bild af de verkningar 
ensamt den minskade afsättningen af trävaror har. 
Hvad detta för landet i dess helhet betyder, inses, 
då man betänker, att skogsprodukterna äro vår 
viktigaste exportvara, inbringande år 1 900 mer 
än 1 10 miljoner mark. De ingå såsom .en hufvud
post i vårt folks allmänna hushållning och äro den 
viktigaste ressursen för betalningen af de varor, 
vi hemta från Ryssland och utlandet. Antagom 
att utförselvärdet af trävaror något år nedgår med 
blott en tredjedel mot det vanliga eller det påräk
nade värdet. För landet gjorde detta, enligt 1 900 
års export, en inkomstbrist på 37 miljoner mark. 

Likartade företeelser möta ofta nog våra blic
kar på andra ()mråden af ekonomisk verksamhet. 
Ett stort handelshus t. ex., som från utlandet im
porterar betydande mängder af vissa varor, hvilka 
höra till den allmänna, hvardagliga förbrukningen, 
har i följd af misslyckade affärsspekulationer råkat 
i trångmål. Den ökade kredit firman . skulle be-



höfva beviljas icke af bankerna, hvilka sjelfva be
sväras af inträdd penningebrist och icke erhålla 
påräknade tillskott af depositioner. I sin svårig
het att fullgöra egna förbindelser nödgas firman 
m ed stränghet indrifva sina tillgödohafvanden hos 
den mängd smärre detaljhandlande, hvilka från 
densamma taga sina varor. Dessa råka i sin tur 
i förlägenhet, de nödgas att med ringa eller ingen 
vinst realisera sina lager, emot höga räntor och 
tunga betalningsvilkor upplåna penningar, hvar 
blott sådana stå a_tt fås, samt från sina kunder in- _ 
kräfva räkningar och fordringar. Så  går betalnings
tvånget allt längre i städse vidare kretsar, ökande 
de svårigheter den allmänna penningebristen i och 
för sig framkallar. Inträffar så, att det stora han
delshuset nödgas likvidera, blifva återverkningarna 
inom dess stora krets af handelsförbindelser så 
mycket ödesdigrare. Konkursförvaltningen begyn
ner omedelbart, utan vidare bevilj ande af förlängda 
betalningsfrister, drifva in utestående fordringar. 
På den stora konkursen följa många mindre, och 
dessa draga åter andra efter sig. I spåren på dem 
komma utmätningar, tvungna försäljningar till un
<lerpris af fast och lös egendom, nödvändigheten 
att betala borgesförbindelser, som under vanliga 
förhållanden ej syntes erbjuda någon fara, o. s .  v .  
Den ekonomiska ofärden sprider sina svallvågor 
allt längre ut, fördelande dem i allt vidsträcktare 
kretsar. Mången, som aldrig anat möjligheten deraf, 
blir sålunda genom flere mellanhänder lidande på en 
för honom fullkomligt främmande affärs obestånd. 

5 

Å andra sidan . sträcka sig äfven framgångarna 
och förkofringen på ekonomiskt område städse vida 
utöfver den ofta nog trånga krets, som i första 
hand blifvit af dem delaktig. Antagom t. ex. att det 
lyckats Städernas i Finland hypotekskassa att från 
utlandet på fördelaktiga vilkor upptaga ett 30 mil
joners obligationslån. Då dessa miljoner gifvas ut, 
får en mängd fastighetsägare tillfälle att till banke_r 
och kassor återbetala motsvarande belopp i lån, 
som de förut till högre ränta derifrån erhållit. 
De billigare nya fastighetslånen göra det för gårds
ägarne möjligt att utan förlust sänka hyrorna.  
Men de billiga fastighetslånen kalla äfven till lifs 
talrika nya byggnadsföretag, hvilka skänka arbets
förtjenst åt skaror af arbetare samt afsättning åt 
en -massa för byggnadsindustrin behöfliga artiklar 
af olika slag. Den ökade tillgången på bostäder 
bidrager tillika att ytterligare framkalla ett sjun
kande af hyrorna, - en fördel sålunda som kom
mer den stora massan af hyresbetalare till godo. 
De miljoner åter, som frigjordes från fastighetsbe
låning och återströmmade till banker och kassor, 
bidraga i sin mån tiU fyllande af penningebristen 
samt till en nedsättning af de möjligen . . ansträngt 
uppdrifna utlåninggräntorna. Dessa miljoner äro nu 
åter disponibla och gifvas ut till främjande och 
underlättande af ekonomisk verksamhet på skilda 
områden och till olika d_elar af landet. Så  bere
das nya tillfällen till nyttigt arbete. och nya källor 
öppnas till förvärf för vida. samhällskretsar. 
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Hvad · här exempelvis nämnts antyder huru i 
vårt folks ekonomiska . lif den: närmaste vexelver
kan råder mellan olika sarµhällslager och hb.ru 
vexlingarna på detta område sträcka sina verk
ningar vida utöfver de kretsar, som af dem först 
träffas .  Det är icke möjligt, att en samhällsklass, 
ett yrke eller en ort skulle blomstra, medan utom 
densamma råder motgång och nöd. Vårt folk 
bildar också uti ekonomiskt afseende ett helt. Om 
en lem lider, kännes det af alla .  Den framgång, 
som på ett håll vinnes, kommer också andra till godo. 

Då nu så är, förtjenar det väl att tillse, huru
vida denna viktiga sanning är tillbörligt känd inom 
vårt land och om vi, d. v. s. alla folkets skilda lager, 
högre ej mindre än de lägre, inrättat vårt ekono
miska  lif efter de anvisningar den är egnad att 
gifva oss. 

De oändligt mångartade konsumtionsbehof, hvilka, 
ett kulturfolk i närvarande tid har, kan det icke direkt 
genom egen produktion fylla. Det är i mångt och 
mycket hänvisadt till hvad andra åstadkomma. . I  
sjelfva verket kan man skönja e n  stor, allmän ar
betsfördelning . emellan olika folk och länder. Det 
är såsom om naturen sjelf genom olika klimat; ortsbe
skaffenhet, geografiskt läge med flere förhållanden 
skulle hänvisa skilda nationer att särskildt vinlägg.a 
sig om vissa näringsgrenar, i1iom hvilka de hafva 
naturliga företräden framom andra. På sådana 

' 
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fält vinna de det rikaste utbytet af sitt arbete ooh 
lemna -;ina medtäflare långt bakom sig. Så t .  ex. 
kunna Nord-Amerikas Förenta stater, säkert ännu. '. 
under en lång framtid, från sina · väldiga odlings
marker sända till Europa spanmål, kött och hudar 
till sådana pris, som underbjuda hvarje konkurrens. 
Englands industri har viktiga betingelser till blom
string i sina · omätliga stenkolsgrufvor samt sitt cen
trala öläge. I odling af te och råsilke har äririu 
intet land kunnat uthärda täflan med Kina. I år
hundraden hafva Frankrike och Spanien haft nä
stan privilegium på att fylla Europas källare med 
de finaste viner. Svenskt järn, norsk fisk, finska 
trävaror och ryska skinnvaror äro sedan gammalt 
kända exportartiklar från norden. 

Men af detta sakförhållande, att naturens gåf
vor i olika mått och på olika sätt äro fördelade 
bland länder och folk, följer ingalunda, att hvarje 
nation borde uteslutande egna sig åt de näringar, 
hvilka äro så att säga densamma närmast och lofva 
den bästa afkastning. De räcka icke till för alla 
och, äfven om man k unde tänka sig en sådan ensidig 
folkhushållning som häraf blefve följden, vore den 
dock icke önskvärd. Historien visar tvärtom, att 
ju noggrannare, ju fullständigare ett folk har för
stått att draga nytta af alla sitt lands olikartade 
naturförmåner, ju mångsidigare det utbildat sin · 
arbetsskicklighet och sin ekonomiska styrka i deras 
upparbetande, ju bättre dess jordbruk, skogsskötsel 
och bergsbruk, dess industri, skeppsfart och handel 
stödja hvarandra, desto kraftigare bygger det sin 
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ekonomiska ställning, desto rikare kan dess andlig;:i 
odling .utvecklas. 

Men det är ingalunda blott de egentliga nä
ringsidkarene och affärsmännen,. hvilka i sin verk
samhet kunna och böra taga angifna synpunkter 
till ögonmärke. I väsentlig mån håller den . stora 
allmänheten sjel:t' i sina händer det inhemska nä
ringslifvets öde. Det är den in4emska . masskon
sumtionen, som i sista hand bestämmer detsamma. 
Qfverallt _är det så, att industrin i främsta rummet 
måste räkna . på afsättning i eg<;it land. Den in
hemska. , marknaden för det inhemska arbetet är 
<;Ierför en grµndregel, som d.et gäller att städse och 
öfverallt komma ihåg . . 

Mångfaldig nytta bringa vi, när vi följ a 
denna regel. Våra fabriker och handtverkerier 
kunna arbeta och utvidga sig, tryggade f?r att få 
sina alster sålda .  Den vinst de göra, -:- och oskä
lig, blir denna ej, derför sörjer nog den utländska 
konkurrensen, -. kommer tillgodo den mängd af 
egna . landsmän, som stå i industrins tjenst. De 
som anskaf,fa nödiga råmaterial, arbetarne och deras 
familjer, kontorspersonal, tekniske ledare, ingeniörer, 
uppfinnare, korrespondenter, agenter, återförsäljare 
m. · fl . ,  . alla få de hvar sin , andel, större eller min
dre, af det _ arbete och den förtjenst t. ex. en indu
striel inrättning kan med sina inkomster bereda. 
Man kan gå ännu längre, i spårandet af den nytta 
en sådan inrättning medför. Den ger verksamhet 
åt . ,  våra inhemska försäkringsbolag och banker ; ökar 
trafiken på våra jemvägar och vår post ; bereder 
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�r.aktinkomst åt finska . fartyg ; den ger sitt bidrag 
till landets tullinkomster vid import af utlän�sk 
rå.vara ; den betalar . dryga kommunala utskylder ; 
u,nderhåller kanske en eller ett par skolor för fa
brikspersonalens barn o. s. v. De penningar denna 
fabrik . inhöstar vid försäljning af sina alster ?Stanna 
i landet» .  På tusende vägar, genom tusende hän
der komma de åter tillbaka till de många, .som 
genom sina inköp gifvit fabriken dess inkomster. 
Och under denna rundgång hinna samma pennin
gar underlätta en mängd aff�rer, betala gjorda .ar
b.eten, väcka till lif� nya företag och sålunda på 
mångfaldigt sätt komma det inhemska näringslifvet 
till nytta. 

Vi gagna vårt land då vi gyrma det inhemska 
arpetet. 

Tyvärr har denna , sanning .ännu ej på långt 
när hunnit så tränga in i vårt folks medvetande, 
som . önskligt och nödigt vore. Det är t. o. m. ej 
så .länge sedan vi tvärtom kunde allmänt iakttaga 
en öppen böjelse att , föredraga det främmande 
framom det inhemska, och, denna böjelse finnes, 
om än minskad, ännu kvar . ,i alltför stor grad. 
Ofta se vi dessutom, också <ler icke ett dylikt be
st.ämdt för.eträde gifves . utländska alster ändock 

· tanklöshet och gammal vana verka i samma riktning. 
Hvad detta betyder för vårt folk, det kunna 

v;i se ur statistiken öfver vår handel med Ryssland 
och utlandet. Den säger oss hvilka varor vi från 
utlandet och Ryssland inköpa och i hvilka mängdel· 
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detta sker samt å andra sidan hvad v i  i gengäld 
sända ut nr landet. 

Främst hafva vi att lägga märke till det be
tydande öfverskott importen utvisar gentemot ex
porten. Medan de importerade varornas värde år 
1 900 utgjorde 270,7 miljoner, deraf 99,2 miljoner 
kommo på importen från Ryssland och 1 7 1 ,5 mil
j oner på varor frän utrikes ort, uppskattades vär
det af de exporterade varorna till endast 197 ,  7 
miljoner mark. Af denna export kommo 57,2 mil
j oner på Ryssland och 140,5 miljoner på utlandet. 

Vi köpa sålunda betydligt mera varor från 
Ryssland och utlandet, än vi dit försälj a. År 1 900 
var bristen i vår handelsbalans, såsom synes, ej 
mindre än 73 miljoner. Det fattiga Finland är så
lunda en god kund för andra länder. Men sin 
egen fördel beaktar landet ej lika väl. Sannt är 
visserligen, att anförda stora summa på 73 miljo
ner ej betyder detsamma som en i lika grad ökad 
skuld till Ryssland och utlandet. Den betäckes 
åtminstone till väsentlig del genom högre prisbe
räkning å exportvarorna vid försäljning, genom 
fraktfart m. m .  Men allt detta medgifvet, måste 
med bedröfvelse erkännas, att vårt folk i hög, ja  
alltför hög grad i sin nationalhushållning försum
mar den gyllene regeln att sätta mun · efter mat
säcken. 

Vår viktigaste import artikel är spanmål och 
mjöl. Importvärdet af dem var år 1900 icke min
dre än 7 1 , 1 miljon ;· ensamt från Ryssland impor
terades för 47 miljoner. Rågmjölet kostade 27 
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miljoner, deraf det ryska 24, 1 miljon . Hvetemjö
let, som ändock måste anses i väsentlig grad ligga 
utanför nödvändighetsvarornas krets, drog en kost
nad af 1 9,6 miljoner·, hvaraf 7 ,4  miljoner kommo 
på det ryska hvetemjölets konto. För utländska 
frukter · och bär betalade · landet år 1 900 5 miljoner 
mark, deraf 1 ,4 miljoner för ryska äppel. Ladu
gårdsprodukter och vildt samt tillverkningar af kött 
och fläsk kostade uti importvärde 8,5 miljoner, 
hvaraf på Rysslan'ds anpart kommo 5,8 miljoner. 
Hufvudposterna inom de ryska varorna voro färskt 
kött och fläsk för 3,4 miljoner samt ägg för 1 ,5 
miljoner. Dryckesvaror importerades för 8,6 mil
joner. Tobak för 7 ,7  miljoner, deraf från Ryss
land 3 , 1 miljoner, nästan endast oarbetad tobak. 
Kaffeimporten steg till 14 , 1  miljoner, deri icke in
beräknadt kaffesurrogat, af hvilka den ryska ciko
rien kostade 0,3 miljoner ; sockret och sockertill
verkningar kostade 9,5 miljoner, hvaraf det ryska 
råsockret ensamt steg till 8,4 miljoner. 

Vända vi blicken till alster af industri och 
handtverk mötas vi af häpnadsväckande höga vär
den för särskilda importerade utländska varor. 
Väfnader importerades år 1 900 för 1 4, !1  miljoner 
mark, deraf från Ryssland för 5,4 miljoner. Bland 
de ryska väfnaderna ,utgöres hufvudposten af  bil
liga enfärgade eller brokiga bomullstyger, med 
ett importvärde af 3,7 miljoner mark . Garn , tråd 
och :rep importerades för 8 miljoner, väsentligen 
till förarbetning uti inhemska fabriker. Däremot 
lemna de betydande mängderna af importerade 
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»färdiga kläder och diverse manufakturvaror af 
spånadsämnen » ej tillfälle till vidare bearbetning 
uti eget land. . Denna varugrupp hade år 1 900 ett 
importvärde af 5,7 miljoner, hvaraf 2 , 1  miljoner 
kommo på importen från Ryssland. . Häri ingå 
sydda kläder med 3 ,5  miljoner, deraf från Ryss
land 1 ,4 miljoner, mössor · och hattar med 0,3 
miljoner, strumpväfveriarbeten med 1 ,3 miljoner. 
Men · ännu en massa andra beklädnadsartiklar 
hem ta vi i betydande mängder från utlandet ; 
importen af läderskoplagg steg år 1900 till 1 ,8 
miljoner, hvaraf för ryska och polska . skodon 
till 0,8 miljoner ; dertill kommo ryska filtskor 
för 0,2 miljoner ; handskar importerades för 0,2 mil
joner. Men särskildt stor är importen . af galoscher, 
som steg till 2 ,4  miljoner, h emtade uteslutande . från 
Ryssland.  Lägges härtill, att vi . från andra länder, 
förnämligast från Ryssland, importera mängder af 
sådana artiklar som tvålar, ljus, läderarbeten, pors
liner, tryckta bilder, t. o. m. snickeriarbeten, säng
kläder o. dylikt, visar allt detta i huru oväntadt 
hög grad vårt folk vant sig vid förbrukningen .af 
utländska varor, äfven <ler det gäller .förnödenheter 
för det hvardagliga lifvets enklaste behof. 

Lifsförnödenheter· och njutningsmedel, kläder 
och bohag hemta vi från utlandet eller Ryssland, 
ofta nog äfven <ler eget land kunde bjuda lika 
godt. T. o. m. våra barn · vänj as genom utländska 
leksaker att vända sina blickar från det inhemska. 
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Här kommer i betraktande en omständighet 
af icke ringa betydelse. Det är ingalunda fallet, 
att de utländska varorna alltid genom större värde 
eller billigare pris skulle, som man säger, »tala för 
sig sjelfva » .  Till drras stora afsättning och vida 
spridning uti Finland medverkar i väsentlig grad 
den omstäRdigheten, att en god del af vårt handels
stånd gynnar dem på de inhemska varornas be
kostnad. Bristande nationel känsla, förklarlig ofta 
nog deraf att de ej äro finnar, leder dem att ring
akta det finska arbetets alster eller · gör dem åt
minstone likgiltiga för detsamma . Den utländska 
varan står ofta mycket lättare och med mindre 
omgångar att fås , än den inhemska, som ännu ej 
hunnit vinna en stor och säker kundkrets samt 
talrika,  påpassliga ombud. Detta vållar i sin mån ,  
att der försäljarne sjelfva ej hysa intresse för det 
inhemska arbetet, dess alster af dem ej föras i 
marknaden. Sålunda kunna handelsmännen sjelfva, 
- både de, som sälj a sina varor i fasta butiker, 
samt de, som bjuda sina varor ut i kundernas hem, 
- på ett mycket verksamt sätt motarbeta det in
hemska · arbetets lifsintressen och dermed i roten 
skada folket sjelft, som dock i sista hand skall 
lefva af detta samma arbete. · Dertill kommer ännu, 
att den vinst de på sin handel göra tyvärr i allt
för m ånga fall går ur landet. De förmögenheter 
de slant för slant samla ihop läggas i oändligt 
många fall icke ned i nya företag, som skulle 
skänka landets egna arbetskrafter ökade tillfällen 
till verksamhet och förvärf. Det visar sig tvärtom 
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med all möjlig tydlighet, att de ej sällan komma 
till en användning, som ej blott icke ät nyttig för 
eget land och folk, · utan direkt skadlig. Också i 
fråga om . .  han delsvinsten gäller det derför att se 
till att denna vinst, som årligen stiger till tiotal 
miljoner mark, må komma landet och ej utlandet 
till godo. 

De förhållanden vi ofvan berört i , fråga om 
industrin och handeln i vårt land äro ur foster
ländsk synpunkt en farlig svaghet. Med vanans 
makt rotfästes ända ned i folkets djupa led före
ställningen om förträffligheten och oumbärligheten 
af det utländska. Deraf alstras ringaktning för det 
som eget land och eget folk förmår på industrins 
och arbetets fält åstadkomma. Och' denna ring
aktning sträcker snart .nog sin söfvande och för
svagande inverkan vidare på andra områden. 

Motsatt borde förhållandet vara. Aktning för 
ärlig och duglig inhemsk näringsflit, kärlek till 
dess alster borde vara ledande grundsatser för 
hela vårt folk. » Den inhemska marknaden för 
det inhemska arbetet» ,  sådan må vår lösen vara ! 
Den tillämpas med stränghet och konsekvens af 
stora mäktiga nationer, sådana som t. ex. Tyskland 
och · England. Oändligt mycket mera vägande skäl 
har ett sådant ringa, svagt folk som det finska att 
minnas den bjudande nödvändigheten att stärka 
och samla . sina ekonomiska krafter� Den fattige 
har ej råd att skänka bort det lilla han äger utan 
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att dermed öka eget armod. Detsamma gäller ett 
folk, som sjelft om sitt land erkänner, att det » är 
fattigt, skall så bli för den som guld begär » .  För 
att icke i nutidens stora täflingskamp nationerna 
emellan på handelns och industrins område falla 
ett offer för öfvermakten måste vårt folks alla la
ger och klasser troget hålla samman, stödjande det 
inhemska arbetets goda  rätt att lefva och utveckla sig. 
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