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EN FATTIG FnnLJ. 

På andra sidan Lidingöbron, ej långt från 
(Jångsättra herregård, uppe i skogen till ven
stel' om vägen ligger ett litet enstaka hus. 
Gångstigen dit gål' uppför en höjd, på hvilken 
hvarken något tr:id eller någon buskvext synes 
till. Sjelfva stugan ser icke beller senleles 
trefiig eller inbj lld ~ nde ut. Oj man kommer 
från förutnämnde håll presenterar den gaiveln 
mot landsvägen, och man märker knappast den 
låga d: rr, som leder tlli dess inre. JUi:3 om
gifvande uthus låta förm oda att häl' linna~ 
några husdjur f(;r invanarnes bl'qvärnlighet eller 
behof; och den kala höjd hvarpå ljUset är be· 
läget, ett. rof för vindarne, är betäckt af n!!gra 
åkerlappar, men sorn icke höra till lägen beten. 
Det hela tyckes gifva sl<äl rör den förmodan, 
.att det är en b~ckstuga, och att del' bor eH 
inhyseshjon eller en statkarl. Sj äl' det ock 
eHer rättare, del' flur bott en statkarl med sin 
hustru och sir:a barn, elldast de sednare bo 
del' nu; ty hustru,) är enka, seuan i dag :re 
veckor. 

Det är icke rör att ånyo framkalla det bIo· 
diga minnet af den händelse, som der tilldrog 
sig för kort tid sedan, som vi inför allmän
heten försöka denna skildring af Den fattig 
familj)): vi bafva dertill ett annat bevekande 
skäl. Vi ville, i fall det kunde J) ckas oss, 
genom en trogen teckning af på en gång den 
skönbet, godhet och l,ärlek, i förening med den 
nöd, strid och smärtn, som en sådan liten stu ga 
kan sluta inom sina sjunkande väggar, i men
niskoälskande och ädla hjertan väcka deltagande 
för en olyckl ig moder med 3:ne minderåriga 
harn, och bedje dem, att dc b"rmhu tigt ville , 
så vidt möjligt, mildra dc ar mas hittills så 
bårda öde. 

Man går så ofta förbi den fattiges dörr, 
okunnig om buru det är derinom . .. en hus
bonde bor<k aldrig göra det. Han åtminstone 
borde icke vara okunnig om hvad lodtaken 
på bans egor gömma. 

Det girves ett slags fattiga, som i första rum-

I met liro förtjenta af vårt deltagande och vår 
aktning: des~a, som oaktadt att nöden flyttat 
in till dem såsom bes :ändig gäst, sitter till 
bords mp.d dern vid hvarje deras enda dagliga 
mål, och följer deras svigtande steg till det 
tunga dagsarhetet, likväl icke bortbyta yxan 
mot tiggarstarven, eller springa till torgs med 
sitt elände, ulan bära det inom eget bröst, 
rörsaka allt, lida tåligt och i tysthet, samt »torka 
osedda tåren från vissnad kind» - vi mena 
den arbetsamme fattige, och vår berättelse 
hanrlIar om en sådan. 

Familjeradren Anders Andersson, likasom hans 
hustru Christina Larsdotter, var född i Kumla 
socken i Nerike. Han tjenade rörst på Hellby 
gård, Sätlerbo socken, i fem år, sedermera på 
SIdinellaholm i Skånella s:n i sex år, på båda 
ställena såsom rättare och med goda orlof; 
dererter tog han sig ett torp Nygärde i Tf/ehy 
socken, emedan han, såsom han sade, ))en gång 
ville hafva sin egen tOl'fva)). H;)' tr5ffad~s han 
af flera efter hvarandra följande mis~vextår 
och förlornde allt det lilla hw egcle, och nä ' 
hans då varande hll . b ')lldll tog grödan, ti!i be · 
tlickande ar Anderssons irilkade skuld, strId 
denne blott och b~ r samt utan utsigt att kunna 
bibehålla torpet. Han lemnade sålunda den 
egna torfvan, och begar sig med sin familj till 
hufvudsladen, för att å kommissionskontor söka 
sig plats. Efter att härstäde. baCva uppehåliit 
sig omkring 5 .... edor, under hviIken tid han 
genom vedhuggning förtjente litet till m2t åt 
familjen, som snart förökades med ännu et! 
bam, flyttade ban den !l:de Maj sistlidne år 
tiil Li dingön, efter att först, un Jer !lin hustrus 
sjukdom, hafva för husrum m. m. il assistansen 
insatt alla gå ngkläder, med undantag af dem 
de hade på sig, 
U(~n husgeräd, utan kläd(~ r oeh öfriga lifs

Wnåder nedsatte de sig sålunda alldeles ut
blottade i sitt nya bem, der deras lir från den 
tiden var en daglig strid med fattigdomen. 
Hushållet bestod af 5 personer, - det minsta 
barnet dog efter några få månader - barnen 
voro små ocb modren hade svårt att komma 
Från dem, så mycket mer som de voro sj ll k-
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liga, i fö'j .l af brist på så väl kläder som till- Cöda sig sjeH. Han bade då alltid med sig ett vilja endast ant) da ståndpunkten hv , rifrån dllt 
räcklig och närande föda. Den medlerstn flic- par kakor bröd och sillar eller ett stop bafre- bör skärskådas och bedömas, detta icke blott 
kan lick dessutom skarlakansfeber och en bul- grynsmjöl ; ja, han med rörde stundom någon rör rättvisans skull, utan ock för att, så vidt 
nad i sina öron, som dag och natt förorsakade liten lyxartikel till sina små: en barnspe{;el miljligt, borttaga flijcken från denne hårdt pröf
henne en olidlig plåga, och hvilket onda ännu med infattning af brokigt papp, en kam eller vad e mans minne, på det att ingen s~ ugga 
icke är fu!lLwmligen botadt. dylikt. Vi nämna detta serskildt emedan det cerifrån må falla in i de ungas o~kyldiba bjer-

J_önerna tyckas icke vara stora der på ön, .. utgör ett talande bevis på mannens sinnelag. tan, som nu begråta den bortgångue, och rör 
det hade väl ändå någorlunda burit sig, om Han älskade sin hustru ocb sina barn ömt, bvilka hans sista handling, den han pliktade rör 
icke Andersson baft den olyckan alt ådraga huru trött ban än var smekte ban alltid vid med sitt lif, synes en kär lekens snarare än cn 
sig sin husbondes missnöje, blifvit jagad från sitt hemkomsten sin lilla sexårige son, Carl August, brottets, ocb för hvilka mod rens vackra ord; 
arbete, samt slutligen och efter förnyade, fast »hans lir ocb bans öga», tog bonom på sitt »jag boppas Gud, som ser allt, bar förlati t ho
fruktlösa försök att få återtaga sina dags- knä och jollrade med bonom. nom» - ännu synas vara oförstå1d .l ; ty de se. 
verken, medelst länsmannens mellankomst Mannen var iclie någon drinkare; han för- ned på den cirka 5 qvarters långa kälken 
rörmådd alt lemna tjensten. Andersson fick slösade icke sin dagspenning, utan det var för som står .tanrör stugans fönster och säga att 
härefter förfiirligt umgälla sin förseelse att vid honom en glad pligt, att sedan han gått C:l tre »det är pappas kälke, den kälkeml; och må in
ett tillfälle haCva kommit något öfverlastad, fjerdingsv5g till staden och arbetat hela dagen, gen af o's gl&mma:' ))det är ~vårt att kämpa J 
eller som kamraterna säga: »lustig» från sta- då återvända den mörka vinterq vällen med öfver- lältare att döma l. 
den, dit b~.n infört ett hölass .. , men icke skottet af sin arbetsrörtjenst till de sina, och I backen nedanrör sitt hem öfverfö tls .4 n· 
hlott han, äfven hustrun måst.e på !Der än ett der - utan annan betäckning än sina fuktiga dersson, enligt hans egen ofta uppr!'-p~ de för
sätt " itlkännas följderna häraf; äfven bon för- slarfvor - lägga sig ned på golfvet bredvid säkran, ar arrenda ' orn på Bo och h: m d räng 
nekades att arbeta för sitt bröd hos sin för den länta sängen der de andra fyra lågol på ett sätt som är alltför upprörande föl' den 
detta husbonde. Erter förnyade böner, att på Mannen barle frost i sina fötter, så att han menskliga känslan för att vi skuile hafva hjerta 
herregål'den få förtjl'Da sina 16 sk. rgs (den jemrade sig af smärta vid bvarje steg; han I att upprepa det här; dessutom är våldsgernin
öfve rerl\komna dagspenningen) på hvilken hon hade sprättat upp örverlädret på sina stönor, I gen redan tillräckligt heka lJ t genom tidning!lr
skulle föda sig och sina små, nödgades de för- på det de pj slru Pe kl ämma såren, det oakt3dtl nt', och blir det ännu mera vid målets ytterli
skjnt~e fremlingarn~. söka sin utkomst på an- gick han d~gligen t~ll (Jc u från staden: det är g.are undersökande och lJeha.ndling. D ' n o~yck
nat ha!1. Mannen "hogg famn", SOlD det heter, goda fem I.lerdlllgsvn g om dagenl lJge fastbands sedermera pa kalken och rördes 
vid Ho enligt kamraternes utsago; och skötte Hustrun har spunnit ull hela vinterD; sedan så till f. d. bär,' d ;domaren i orten för att ~r
sitt arbete, troget och träget ifrån November barnen somnat har hon trampat sitt bjul, ofta re;;teras, men då denne, på grund aC den s\·åra. 
tiil ju!en, då han insjuknade. till midnatten framför spisen, med en gran- lifsfarliga mis;bandling mannen undergått, "äg-

Det är icke lätt för dcll fattige att vara sjuk, qvist till ljus. Den äldsta Ilickan hal' kardat rade deras begäran, fördes ban vidare till Bo, 
helst dl stugan är kall, 3rbetsförtjensten ringa, åt benne, men!. . . del' han lades på drängstugugolfvet tills han 
barnen små. Julafton lnkade hustrun det si- Den stränga vintern, mannens sjukdom, ar- åter forslades bnbufvad och sleJf! usen till sitt 
sta mjölet i två kakor som gräddades på stek- betslönens ringhet ... öfverväldigade slutligen hem. Våldsverkaren släpade bonom uppför 
pannan i spisen ... smält snö den de hemta de de arma! - Striden blef dem rör hård - den branta trappan och lemnade honom utan· 
på backen llt;lI1rÖre utgjorde familjens dryck; vatten och litet mjöl hade under Ilera d2gar vidare förklaring blödande och sanslös, samt 
ty det finns ingen brunn eller källa till lä- utgjort deras enda föda... n..era död än lervande, hos den förfärade hu· 
genheten, - 5' mi ns tone icke någon, som ä r Då gick mannen ut en natt medan de andra slrllll och de j lmnnde barnen. 
åtkomlig under vintertiden. sorvo - det var natten till den 6 sistl. l?e- »Gråt icke ~å», sade ban till busfrun då ban 

Nar mannen blef bättre, gick han till staden bruari. Det var sista gången han suckande återfått bruket af sina sinnen, »tag det icke 
hvarje morgon och högg ved föl' 24 sk. rgs vandrade till skogen. Han gick att på sin C. d, få bårdt - det går väl för sig på något sätt.D 
om dasen, p '\ sådan? ställen der ban fick låna husbondes ego r, utan tillåtelse, hemta ved, den Mann ' n val' så handlerad, att hans kamra
yxa ; ty det var »dags omöjligt att mäkta sig han lärer ämnat [öra till staden på en kälke ter intyga det de ej kände igen bans ansigte,. 
en ogen yxa». lIan högg ved oeh manglade ocb der försälj a. och då han försökte rQsa sig upp, svimmade 
och gick hem bvarje aft{)D med öfverskottet Vi vilja icke bemantla hans fel el ler beglira han af. _ 
af sin c\:>gspenning, på hvilken han äfven måste ett annat lindrigare ord för förbrytelsen; vi När natten 110m, ville han det oahtadt gå u r-



Hessen är gansk~ trovärdig, nemiigen att den I fasta beslut; och detta beslut är af samma Of" I man två varda anställde, alla af kronan och på desslOch andra föl' landtmannen vigtiga redskaper.lal1da ej alltirl dervid närvarande. J hr Elvers' 
nye mUIISlern lhssenpflug straxt bar återkal- sak äfven Förbundsrådets, i öfvertygelsen,alt när bekostoad, ~ väl i afseende å al1öning som ersätt- Prenumerationspriset för året är: i Upsala hos spel lefver den ännu lika fnsk och ungdom-

sängen och lägga sig på golfvet, såsom han var lIan sade, att han icke visste rätt huru det 
van, på dd att barnen skulle slippa frysa der! var. llVi få väl se huru det blir med mig, 
Hans hustru örvertalade honom dock att Jigga men jag grufvar mig för dig, huru du skall 
q var. )uYu är det din turll, sade hon, och kunna berga dig med barnen l" 
barnen smiigo sig ned på golfvet vid spiseln, Då hustrun sade sig vilja komma snart igen 
men gossen, radrens lif, sof vid hans fötter! och se till honom, bad han, att hon skulle d röja 

»Jag vi lle väl dricka något om du hade)), till dess bon slutat sin ullspånad på hvililen 
sade han en gång, men bon bade ingenting. återstod 1 V2 skålpund, så att hon kunde köpa 

Det måtte väl ha varit tungt för hustrun bröd till barnen, i allt fall hade hon så dåligt 
då hon följande dagen bjelplös och förgråten på fötterna, bon skulle derföre bli stilla och 
irrade omkring på den tillfrusna sjön för att icke slita ondt för hans skull. 
fråga de aflägse boende grannarne om råd och Hustrun gick hem, bon slutade sin spånad, 
tänls.ande på de små, som suto darrande på erhöll sina 36 sk. riksgäld ocb gick återigen 
spishällen hemma hos den döende mannen I till staden, såsom aftaldt var. Hon infann sig 

Slutligen träffade hon en barmhertig granne, på la ;;arettet och i sin mans sjukrum, 
berr Z., som, sedan han inhemtat förhålla n- lIon gick till hans säng. 
det, genas't for ned, till Anderssons f. d: hus- ))lIur ål' det nu?" !rågade hon, och tillade 
bonde hvilken föranstaltade om den sarades sedan: lIdet var grufligt hvad du har blifvit 
transp'orterande till härvarande lasarett. hvit i ansigtetl" Den sjuke stirrade på henne 

När fadren bars ned på gården följde små utan att svara, då kastade q vinnan sin blick 
barnen efter för att säga farväl. Sonen gick mol hans hjessa, den bal' grått hår, hennes man 
fram och tog hans hand. . • hade Ivart. Nu trängde sig smningen hastigt 

»Adjö med er far!. .. få se när vi nu träf- på henne och bon ropade: lllIerre Gud, byar 
{as igenl~ är han då !,) och den arma sprang förvirrad 

d b d ·d b ·· fram och åter i rummet. 
Mannens kamrater, som sto o re VI, ar- .. '. d· k k k 

d d k ·· b ' k el h h ns fordna lllIenJJes man ar dod)), sa e sJu va ters an, a e, ras a man, .e na' e nu oc a t h . t d t? 
b d ·· d . b h et' ))ve on JO e e.J) 

bus on e van e sig ort oc gr .•.. Mannen var död och en annan bade intagit 
Det .. måste hafv~ Hrit ~vårt rör ~odre~ när hans sjukbädd. N u började hustrun gråta ocb 

hon folJde med sladan, vlUkande af,ked at ,de hon had att hon sl\ll lle få lof att se sin döda 
små, som stoda qvar i snön - bennes väg glCk man. . 
iifver mannens blodspår, långs bac:'en nedanför ))Han är i hkboden och redan uppskuren)), 
huset. blef svaret, och vaktmä ;t~ren som var syssel-

En barmhertig arbetare tog dock små bar- satt med andra patienters emottagande hann 
nen ned till sig och såg efter dem under mo- icke att visa henne lIket. 
<h·ens frånvaro. Då hon gick tillbaka mötte hon öfverläkaren, 

Detta var thorsdagen. törd. gen gick hu- )lÄ r det du hvars man blifvit ih~ els\agenll, 
lrun åter till lasarettet att besöka sin sjuka frågade h 3n. 

man. Han låg i en säng, håret var afrakadt ))Ja, n u är det slut", svarade hustrun i sitt 
och snö betäckte hans hjessa. Då för ett ö- hjertas ångest, ))och lIvad skall jag göra?D 
O'onb!ick kompressen lyftades från ansigtet, för- ))Du skall gå t.ill landskansliet, laga att du 
~ndrade sig hustrun öfver hans förstörda ut- får tala v id landsböfclingen , ocb då får du bjeJpll. 
seen,ie. Hufvud et var en g~ng större än förr Q vinnan gjorde så. Hon väntade der länge 
och »ög'111':l..1.;·nu )) så fl'amsb jllln1 att han , icke och det hörjade mörknil,. "hon tänkte på de små 
fö rm ådde l) f lä upp ögoTlloch.\'n , men han Jgpn- och var betänkt på att y~nda derifrån med 
Uil,de IIHll1e p j rö,;ten. oför r littadt ärend e; slutligel.l j fiel, hon tula vid 
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landshö ~dillgen. lIon sade honom sin nöd och 
erhöll två riksdaler riksgäld. För de 36 sk. 
hon medfört hemifrån samt 24 sk. rgs af dem 
hon fick på landskansliet köpte hon nu bröd, 
hvilket bOB förde med iig hem jemte de åter
stående penningarne 1 rdr 24 sk. rgs. Då bon 
kom hem möttes hon på backen af de små som 
greto och berättade, aU länsmannen varit der 
och sagt, att rad ren var död; ))är det sannt?" 
ropade de mot henne. 

»Ja, det är visst sannt det, kära barn ... vi 
ä' nu ensamma! ... )l 

))Herre Gud, om vi nu inte få bo qvar utan 
få ligga i snön och frysa ihJell ... )) ropade de 
alla på en gång, och mod ren fick undertrycka 
sin egen sorg och söka trösta barnen så godt 
hon kunde. 

Fadren sorver nu utanför Kungsholms tull, 
och de efterlefvande hafva sålunda ej en gång 
den trösten, att då de gå till och från sin soc
kenkyrka få se kullen hvarunder hans ben 
hvila I 

Dag från dag har den ensamma qvinnan dra
git sin sorg och med öm hand vårdat de små, 
emellan det hon, såsom fågeln, flugit ut att 
hemta näring åt dem. Men ännu har försam
lingens pastor icke besökt dessa arma örver
gifna, dem en så stor olycka öfver gå tl. 

Må vi här fråga på hvilken grund de stora 
anspl'ål, en på oför"i tligh et cch aldrig svigtaude 
rättsk affenhet hos den fattige obildade, på hvil
ken grund, säga vi, dessa anspråk h vila, då den 
upplyste vårdar sig så litet om dem? 

Vi hafva uti denna beskrifning med nit und
vikit att närmare ingå i sådana delar af den 
tragiska historien, som komma att blifva före
mål för den förestående brottmålsundersöknin
gen ; ty meningen med denna teckning är ej 
att ockra på känslofullheten; vi hafva också på 
stället sök t göra oss noga underrättade oon san
ningsenligheten af allt som b!ifvit anfördt. Sa
ken är för öfrigt r edan förut känd. 

Den sorgliga hufvudtilJdragelsen lästes snart 
i hufvuds!a dens tidningar, och barmhertiga hafva 
skyndat att t rösta och hjelpa d~ olyckl ige, hyar
fönll311 de troligen fö rgåtts i sin nöd. 

De hafva sett enkans stilla undergifna sorg, litet kläder. En insamling har äfven för sam
hennes arbetsamhet och kloIIa beteende, hen- ma ändamål blifvit föranstaltad i hufvudstallen, 
nes kärlek för sina barn, och hennes röl"tröstan hvilken uppgått till omkring 133 rdr 16 sk. 
till Gud, och alla som sett detta, ömma för bko. 
hennes nödställda belägenhet. Af dessa penningar har huStl'llll, af de 28 rdr 

Qvinnan vid sitt arbete och de små barnen som hon sjelf förvaltat, användt 4 il 5 till inlö· 
k;ing spisbärden, ofta med. de .~akna. fötte,rna sandet af de kläder som lmder hennes sjukdom 
pa golfstenarna, mannens gangklader fran hVllka förliden vår belåntes nemli O' en /~ rdr sjelfra 
bustrun borttvättat blodet - hans syask med lånesum'man och 18 sk. i · rlln"ta. De öfriö3 har 
sybehör och verktyg - ty han lagade sjeH hon förvarade på säker hand. 
sina kläder och ~amilje~s skodon - ~ans Det är emedlertid lätt alt inse, det under 
psa!mbok och .. en. h.ten ~alke som han. »pa en förutnämnde omständigbeter, och oaktadt bu
ledIg stundll for~ardlgat at so~en, den h.~la sp~- struns goda hushållning, detta understöd är 
geln som han kopt .och medfort en qvall fran alltför otillräckligt för enkan med trenne barn, 
statdent~ hkutstruns sp,~nl r oc1k med detfvallctkrr~ gf~r- hvaraf det äldsta, nickan Sofia Albertina, är född 
n~ , s IC ·S rumpan va OC) ?mso.rgs u or ar- 1839, den andra Angusta Kristina 1841 och 
dIgad, allt vittnar om ,0rdnIDgssm~~, snygghe.t, sonen Carl August 1843, så mycket mer som 
arbets!lmhet och dughghet, o~h annn aldrig hon i fölJ'd så väl af svält och k la som ock 
har nagon af detta lilla hushalls medlemmar r d d k.... Y , 
·tt t k' b d l' t . b ··db· f a essa se nare vec ors forskrackelse och sorg, 

ga u n og yg en OC) tIgg SID ro It a f·· 'l ' t d l f . f d k f b b 1 

d D t 'll ' h d . If l·· t . b 01 Ola en e a Sill or na ra t oc e,sa , an ra. er J ar mo ren sJe ar sIDa arn 
att läsa och under hennes frånvaro styra om Det är derföre vi bönfalla hos ädle välgö
smågöromålen derhemma. Men hon har äfven r.are som aldrig tyck.~s t~:ö ltna att bjel'pa olyck.
lärt dem synnerli"3.st genom e"et föredöme liga, om ett understod for denna fattIga falDlIJ, 
tålamod, ~ndergifv~nhet och förnÖjsamhet. D~ t~.ll an~kaffandet af husrum, husgeråd, kläder, 
äro benne ömt tillgifna och försöka ofta trösta sangklader m. m. 
och uppmuntra henne. De gåfvor, som för ofvanstående ändamål god. 

F ii r påg ra dagar sedan kröp lilla gossen upp hetsfullt beviljas her1ll(), kunna inlemnas å Af· 
till fönstret och s~g utåt vägen som han ofta tonbladskontoret vid Mynttorge t, der de motta
brukade: ))förr har jag tänkt det var pappa, gas och redovisas. StocldlOlm d. 4 Mars 1850. 
som kom, men nu kommer han intet.)) ))Tala TIf_ ,. 
icke derom, bun, jag blir så ledsem), bad hans 
mor. ))Jag menade bara, att det är bra nu, 
alt lian slipper gå på sina sjuka fötten), sade 
den lille kloke och smålog mellan tårarne. 

Då man vet och ser detta allt, känner man 
liksom en stolthet på qvinnans vägnar vid be
traktandet af dessa torftiga husgeråd: några 
pallar, en ' nästan tom säng, en tunna, en gryta, 
en hylla med ))leksakeJ")) (glasbitar och hIppa!") 
ol'h framförallt dessa täcka , ömm3, god hjertade 
och böjliga barn, hvilka 'en gång, vi hoppas 
det, skola blifva sin moders glädje. 

A f de personer som dessa dagar besökt henl'le 
hal' hon erhållit sammanräknadt 28 fdr rgs i 
kontanta penningar, samt diverse matvaror och 

FJNTL1GT SVAB. En tysk tidning berättar, alt 
vid ett tillfälle uti ett större samq\'Um i PaHb i UD· 
gern ett samtal hade uppståt t om gcnelal Arlbur 
Görgcy. dervid en dame som yarit bans beundra· 
rinna, hade m1'cket irrigt utbredt sig öfrer hallS ston 
för tjenster såsom vetenskapsman. En annan dame 
hade dervid infallit: Ja! det måste man tillstå att 
han beyisat sig yara en slor kemist, då han kunnat 
med fn s~dan hastighet ujlplösa b ~!a den Ungerska 
arme"u. 

- Af Philalite Charles bar n)ligcn ett bidrag 
till franska sedernas historia u:komml', undH iiI. ln: 
))Eludes sur les hommrs et les rr.mllfS ou 19 sicc!c)). 
Char' es synes genom delta arbete Yilja förv~r rya sig 
den led iga platsen i fransk9 akademien. 
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