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M.ALAREN PER HORBERG, SOM EFTER SIN
dod vunnit stor berb'mmelse sarskilt for sina altartavlor,
roade sig pa lediga stunder med fiolspel. Han kompo-
nerade sma danslatar, sarskilt polskor, som pa hans
tid allmant dansades. Hiir meddelas hans julpolska,
om vilken jag hort en spelmanshistoria beriittas.

Del var sjalva julafton. Per Horberg hade kom-
mit hem efter att ha fullbordat en altartavla i nagon
kyrka. Lycklig over att ater vara i sitt torftiga hem
med pengar pa fickan till jul, ville han i toner ge luft
at sitt hjartas kanslor, varfor han tog fram sin ka'ra
fejla och spelade med liv och lust. Men har, som ofta
i livet, skulle storande forhallanden snart grumla hans
lycka. Per Horbergs hustru var en ratt strang gumma
och forstod sig icke alls pa det skb'na vare sig det

giillde konst eller musik. Hon var dock rnycket man
om sitt hus, och det behovde hon sakert vara, ty den
nu beromde malaren var av sin samtid ej alls forstadd
och fick oftasL endast en spottslyver i Ion for sin mo-
da. Den kanslige Horberg, som uteslutarde levde i
och for konsten, behandlades rnycket karvt av sin kara
halft. De bodde pa och innehade en liten gard med
dithorande ladugard. Nar malaren som biist var inne
i sina musikaliska fantasier, hordes genom de veka to-
nerna gummans strava stamma: »Se efter brodet i ug-
nen, medan jag gar ut till lagarn!» Intet svar. Gum-
man gick och var ute en god stund. Nar hon kom-
mer tillbaka till koket, moler henne lukten av
brant brod fran ugnen. Det var julbrodet, som blivit
forstort, och da hon maste vara rnycket ra'dd om Guds
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