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hiön föll tätt ocli jämt och långsamt i stora, 
il hvita flingor. Inifrån såg det ut som om man 

hängt en blommig tyllgardin för fönstren.
Klockan var straks 9 på morgonen och eleverna 

höllo på att samlas uppe i skolsalen. De som bodde 
'hfi i bygden kommo klifvande med stor möda uppför 
backen i de djupa drifvorna. Våta långt upp på benen, 
röda om kinderna af ansträngningen och frusna om 
händerna flockade de sig i närheten af järnkaminen, 
under det de, som bodde i själfva skolan, utgörande 
Uugefär ett trettiotal, kommo springande ned för trap- 
Pan från vinden.

Skolhuset bestod endast af tre rum -— den stora 
skolsalen på nedre botten samt därofvanpå två långa 
Ulrn under taksluttningen med 14 à 16 bäddar i hvart- 
hera, stälda mellan bjälkarna, som uppburo taket och 
hvilka bildade som en liten alkov för hvar säng. 
Mellan dessa båda rum var en stor förstuga med 

gymnastikställningar. På ena sidan om denna bodde 
flickorna, på den andra gossarna.

Edgreii, Ur lifvet. IV. 2. I



Det hade ansetts som ett ytterst vågadt eksperi- 
ment af Falk att på detta sätt föra fullvuksna gossar 
och flickor tillsammans, och han och hans mor hade 
i början med oro iakttagit de olika könens hållning 
mot hvarandra. Men det hade snart visat si gy att 
kamratlifvet i skolan icke als var egnadt att väcka 
ömmare känslor mellan könen, hvilka tvärtom be
kämpade hvarandra. Vid alla tvister och menings
utbyten höllo flickorna ihop emot gossarna, och om 
någon gosse försökte vara närgången mot en flicka, 
bestraffades han af hela flickkåren.

Margit var nu andra året i skolan. Men både 
Falk och hans mor hade lagt märke till, att hon var 
förändrad sedan i fjol. Hon gick och såg vigtig ut 
och var ej mer road • af de andra flickornas lekar, 
samt hade blifvit loj och ouppmärksam. Lifvet på 
sätern hade sina vådor genom den fullständiga frihet, 
de unga flickorna där åtnjöto och de friarebesök, de 
där mottogo, och gamla fru Falk hade sin tanke för 
sig om hvad som tilldragit sig med Margit, men hon 
ville ej säga något ännu.

Margit var Ullas stora gunstling. De veckor hon 
tillbragt ensam hos henne uppe på sätern hade fram
kallat ett slags förtroligt vänskapsförhållande mellan 
dessa båda, som nog också gjorde sitt till att af- 
lägsna Margit från de andra flickorna. Hon egnade 
Ulla en svärmisk dyrkan och var endast lycklig och 
tillfreds, då hon fick vara med henne.

Alla hade intagit sina platser, man hade sjungit
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en morgonsalm och man väntade nu endast på 
Ulla.

Det var hon, som skulle hålla föredrag denna 
morgon. Hon plägade en gång i veckan tala om 
k°ns.t för dessa oerfarna bondbarn, som aldrig sett 
ett konstverk. Hon hade icke något flytande före
lag, det märktes att hon var oöfvad, hon berättade 
afbrutet och utan plan, men när hon beskref en tafla, 
Sorn anslagit henne själf, gjorde hon det med så 
slående ord och en så skarp uppfattning af det karak
täristiska, att hennes åhörare hade lika roligt som om 
10n berättat en historia för dem. Och dessemellan 
skildrade hon de stora målarnes lif, deras kamp för 
att nå till utveckling, de försakelser, de oftast måste 
genomgå, den fattigdom de haft att kämpa mot, de 
många misslyckade .försöken, ihärdigheten och kär- 
Uken till deras kall. Det var så lustigt att höra 
kenne tala, tyckte de flesta — och så såg hon så 
lustig ut, så olik alla andra, fast hon bar samma 
drägt som alla kvinnor där på trakten.

Men klockan bief en kvart öfver 9, och hon kom 
£1' Falk kastade en otålig blick öfver gården. Han 
kade sökt öfvertala henne att välja en annan tid för 

Sltt föredrag än just första morgontimmen, emedan 
k°n aldrig blef färdig så tidigt. Men det ville hon 

eJ- Hon var alltid bäst i stämning om morgnarna, 
'hnan hon begynt med någon annan sysselsättning.

Nu syntes hon ändtligen på trappan till bonings- 
kuset. Men där blef hon stående en stund och såg
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på snön, som föll så vackert, så tätt och sä lätt. Hon 
hade en sjal öfver hufvudet, som hon nu fälde ned 
och lät det snöa i håret. Så gick hon några steg, 
stannade igen midt pä gården i drifvorna, kramade 
en stor snöboll och stälde sig att kasta till måls pa 
visthusdörren.

En stallkarl kom gående förbi och hon ropade 
dä till honom: Hör Nils — spänn för lilla spidsläden — 
jag vill ut och köra.

Falk kom nu ned till henne på gården.
Kjære — eleverne venter. Kommer du ikke?
Inte i dag. Ni får ta något annat. Jag vill ut 

och köra i det här förtjusande vädret. .
Nej, det er magelöst — ud og kjöre! ut

brast han.
Hon strök honom pä kinden och sade lekfullt: 

hvad är det där för skolmästarminer? Låt alla ele
verna gå ut och kasta snöboll i dag, det är mycket 
bättre än sitta och höra på föredrag, när det är så 
vackert ute.

Jo, det vilde nok blive en dejlig orden, hvis du 
fik lov til at styre i skolen, ropade Falk. Men nu 
er det heldigvis jeg, som styrer, og du er bare en af 
mine underordnede lærere. Altså siger jeg: nu kom
mer du og holder din forelæsning — kjöre kan du 
gjöre siden.

Han tog henne om lifvet och ville draga henne 
med sig in, men hon gjorde motstånd.

Nej, jag har lyckligtvis inte tagit någon fast



anställning hos dig som lärare, sade hon muntert. 
Nu har ingen rätt att kommendera mig.

Men du må dog indse at det ikke går an at gjöre 
Schedes — give eleverne et sådant eksempel på lune- 
fuldhed, tog han i alt häftigare. Jeg vilde skamme 
niig ved a(- ]<omme op og sige til dem: min kone 
han ikke forelæse i dag; hun har taget ud at kjöre. 
h*et er jo rent vrövl — det kan jo slet ikke gå an —- 

nar du ved, at du har hele dagen — ja, hele ugen 
dl at gjöre, hvad du vil — og så ikke at kunne ofre 
denne eneste time — —

Stallkarlen kom i detsamma med hästen.
Hvad skal det sige? ropade Falk bistert till 

denne.
Fruen har befälet —
Fruen kan ikke kjöre nu — kom igjen om en 

dme —

Ulla hade redan ångrat sitt infall och förlorat 
a11 lust att fara, men vid detta försök att tvinga 
henne uppreste sig hennes stolthet och hon ville nu 
clf ett slags retsamhet icke gifva vika.

Nej, jag har redan bestämt mig för att köra 
nu> sade hon kort. Du behöfver icke följa med — 
dllade hon till stallkarlen. Jag kör själf — håll 
hara hästen ett ögonblick, medan jag går in och tar 
Pa mig.

Hon kom skyndsamt tillbaka ut i sin svarta far- 
shinnspels samt med en lufva på hufvudet, men Falk 
hade redan gått tillbaka upp i skolan.
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Hela hennes glädje öfver det vackra vädret var 
förbi och då ett par elever, som blifvit försenade af 
snön, kommo gående öfver gården, skämdes hön för 
dem och körde hastigt förbi dem utan att hälsa.

Så var det ständigt nu. Så länge hon lefde en
sam och alltid kunde följa hvarje infall, kände hon 
sig harmonisk och lycklig, men nu var det så ofta 
slitningar, emedan hennes önskningar oupphörligt 
råkade i kollision med hennes omgifnings. Hon hade 
varit så glad, så uppspelt då hon kommit ut på mor
gonen i det vackra snöfallet och hade velat att alla 
andra skulle få njuta liksom hon själf. Hon lade 
aldrig band på någon annan, hon unnade dem alla 
samma frihet, som hon ville ha för sin egen del, och 
hade aldrig några fordringar — men de andra hade 
beständigt fordringar pä henne, Falk först och främst 
men äfven hans mor, de öfriga lärarna, eleverna, 
själfva tjänarna — man skulle äta på klockslag, sitta 
på sina bestämda platser vid bordet, tala om vissa 
bestämda ämnen, som kunde lämpa sig för eleverna, 
läsa vissa böcker. Alt för andra — intet för sig själf.

Det var så -annorlunda mot livad hon varit van 
vid. Ibland sitta uppe hela natten och sofva på dagen 
— gå ut på morgonen och icke als komma hem till 
någon måltid, låta tjänarna vänta på sig, när man 
kom sent hem — alt som det föll en in. Här skulle 
man först och främst taga hänsyn till husfolket, sist 
till sig själf. Ulla erkände att det var rätt, hon be
undrade sin mans sjäfförsakelse, hvilken gjorde att han
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aldrig kunde ha nöje af något som på minsta sätt 
störde andra — men det var bara sa omöjligt för 
henne att likna honom. Hon hade försökt, men det 
Sick icke. Det gjorde henne endast olycklig och ohar
monisk, hon som eljest hade det älskvärdaste, gladaste 
°ch jämnaste lynne. Hon kunde icke göra våld på 
sin natur, rycka sig lös från sig själf, utan att jäm- 
yigten i hennes väsende led däraf.

Men hon kunde icke häller underlåta att uppfylla 
de fordringar, som stäldes på henne, utan att lida 
lika mycket af detta. Hon passade icke till samfunds- 
medlem, det hade hon alltid sagt, hon var skapad 
för att lefva ensam och för att mala — alt annat 
gjorde henne otillfredsstäld.

Hon hade icke målat sedan hon kom till sitt nya 
hem. Falk hade en förmåga att draga alla med i 
det som intresserade honom, och icke blott vid Jökel- 
heim utan i hela bygden intresserade sig alla män
niskor endast för folkhögskolan, hvar man kom talade 
man blott om den, om elevernas framsteg, om planer 
att utvidga den, om dess ställning till politiska och 
religiösa frågor. Ulla rycktes ovilkorligt också med 
häraf och tyckte snart, att målning var nagot sä 
oväsentligt, så onödigt, att det aldrig föll henne in 
att ens öppna sitt färgskrin.

Hon satt och tänkte på alt detta och höll löst i 
tömmarna, medan hästen långsamt och med sänkt 
hufvud stretade fram genom de alt tätare diifvoina. 
h'gen annan än hon skulle fallit pa den idén att fara
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ut och köra för sitt nöjes skull i detta snöfall. För 
det praktiska landtfolkets uppfattning var det ett 
ytterst ogynsamt före i dag; men Ulla hade icke öga 
för den sidan af saken, hon betraktade snöfallet ute
slutande ur estetisk synpunkt, och som det icke var 
stort mer än en vecka sedan den första snön kom, 
hade detta nordiska vinterväder för henne hela ny
hetens behag.

Hon hade dock intet nöje af sin färd nu. Inte 
fins det nagot nöje, som är värdt, att man gör andra 
emot, sade hon till sig själf. I synnerhet inte den 
man haller af. Men sa har man ju också förlorat 
sin frihet lika fullständigt som om man vore ett 
omyndigt barn. Hvad lönar det då att tala så mycket 
om själfständighet och oberoende inom äktenskapet. 
Det är ju meningslösa fraser, oberoende är man bara 
när hjärtat är fritt, när ingen står en tillräckligt nära 
för att bry sig om hvad man gör eller icke gör.

Men det var dock lyckligt att det fans någon, 
som brydde sig så mycket om hvad man gjorde. 
Var det icke i det hela taget bättre än oberoende 
detta, att halla sa mycket af någon, att man ej i den 
minsta smasalc kunde göra honom emot utan att 
lida däraf.

Vägen var smal och elfven brusade djupt under. 
Hästen tog ett skridt för långt åt sidan — och där 
låg släden på kant och det vara nära, att den rullat 
ned för sluttningen. Med ett ryck fick Ulla upp den 
igen, och hon körde nu mer uppmärksamt. Man
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kunde icke längre urskilja vägen — ja, man kunde 
'eke urskilja någonting med snön i ögonen.

Hon kom till en gästgifvargård och bonden kom 
ut och frågade, hvart hon skulle köra i detta väder, 
kki tyckte hon, att det var alt för dumt att fort- 
sätta, vände och for hemåt igen. Det gick litet for- 
tare nu, hästen hade uppenbarligen ogillat hennes 
infall lika mycket som alla andra och var glad, att 
kon kommit på bättre tankar.

Hennes fantasi hade utmålat ett vinterlandskap i 
snöväder såsom något så vackert; men det var ju 
mt;e vackert als, man såg ju ingenting, bergen voro 
försvunna, dalen därnere med elfven var också för
svunnen, inga lufttoner, ingen belysning, allting hvitt 
°ch dödt.

Hå hon kom tillbaka gick hon upp i skolan för 
att höra Falks föredrag öfver Norges historia. Hon 
körde honom alltid gärna, han hade en stor förmåga 
att berätta, den gamla, ärofulla, bragdrika tiden stod 
hani för åhörarnas ögon i lefvande gestalter, det hela 
hlef till ett stort drama med spännande händelser och 
kraftiga och lidelsefulla karaktärer.

Han förstod alltid att hålla elevernas uppmärk
samhet spänd. Märkte han en blick, som ströfvade 
ut på egen hand i salen eller en hviskning, så visste 
kan straks att inkasta en fråga eller göra en vänd- 
n'ng såsom: nu skal I få höre noget rigtig mærkeligt. 
^en nu må I passe godt på — och så hade han alla



Efter föredraget gick han ut utan att ha talat till 
Ulla, som stod uppe vid ett fönster i andra ändan af 
salen. Han var således verkligen stött på henne.

Men en sådan ömtålighet måste man vänja honom 
af med, tänkte hon. Eljest blir det ju ett odrägligt 
tyranni.

Hon hade tänkt, att alt skulle vara godt igen, 
och det hade bara behöfts en vänlig blick af honom 
för att hon skulle lagt armen om hans nacke och 
kysst honom och sagt honom, att hon ej haft minsta 
nöje af att genomdrifva sin vilja. Men när han nu 
gick och visade sig stött, så ville hon visst inte tigga 
sig till hans vänlighet — hon kunde väl inte helt 
och hållet låta sig kujoneras häller.

Det ringde till middagen kl. i, och alla eleverna 
samlade sig i den stora matsalen. Den var, liksom 
hela huset, i gammal norsk stil med stockväggar och 
bjälkar i taket, med en stor spis med öppen härd, 
där maten lagades, samt vackra gamla snidade skåp- 
Två långa bord med bänkar på sidorna löpte från 
ena ändan af salen till den andra. Vid det ena satt 
gamla fru Falk i ett skulpteradt högsäte, och midt 
emot henne en af lärarne — vid det andra into go 
Falk och Ulla hvar sin bordsända. Vid spiseln stod 
ett bord, där maten slogs upp och där flickorna tur
vis tjänstgjorde. Gäster, som kommo till gården, in
bjödos alltid till det gemensamma bordet, antingen 
det var herrar och damer från Kristiania eller en 
torpare eller tjänstpiga från en granngård. Samtalet
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v>d bordet rörde sig kring ämnen af allmänt intresse, 
såsom politiska och ekonomiska frågor, och de unga 
uPpmuntrades ofta att uttala sina tankar fritt och 
°förbehållsamt.

Ulla var vanligen tyst och hade mycket liten 
aptit vid dessa gemensamma måltider. Maten var 
abtid ordentligt och väl lagad, ty gamla fru Falk 
Var en utmärkt husmor, qch hennes hushållsskola för 
flickorna var ett mönster för hela bygden, men den 
Var tarflig och passade icke för Ullas förfinade smak. 
Hon steg ofta hungrig upp från bordet, ehuru hon 
Hdrig ville erkänna detta.

Efter middagen gick Falk upp pa sitt arbetsrum, 
s°m låg ofvanpå matsalen. Det var ett stort rum 
’tted spetsigt tak, i samma enkla stil som matsalen.

Detta rum med vackra proportioner och en be- 
flaglig färgton på de mörka, fernissade väggarna, 
med utskurna fönsterposter samt obetsade, skulpterade 
hämöbler, förfärdigade af bygdens bondsnickare, hade 
* all sin enkelhet en renhet i stilen, som gjorde ett 
tilltalande intryck.

Bredvid detta lågo Ullas två rum, ett arbetsrum 
°ch ett sofrum. Hon hade låtit komma en del af 
s'lla saker från Rom, hade behängt stockväggarna 
tT>ed draperier och lagt mattor på golfvet, hvarjämte 
Uagra låga kåsöser midt på golfvet, ett par antika 
a%jutningar på kolonner samt ett staffli med studierna 
fl an Utskär gåfvo dessa rum en helt annan karaktär 
an det öfriga huset.
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Härinne tillbragte hon sin lyckligaste tid. Som 
Falk var mycket upptagen var det endast korta stunder 
han kunde göra sig ledig och komma in till henne —- 
men dessa stunder voro högtidsstunder för dem båda. 
I dessa rum satte aldrig någon annan sin fot på hela 
dagen, det var deras helgedom och antingen Ulla 
var ensam där eller Falk var hos henne, syntes det 
henne alltid som vore hon honom närmare här än 
annorstädes i det stora huset. Alt det öfriga i huset 
var inrättadt för andra, detta ensamt var för dem 
allena. Om något missförhållande uppstått mellan 
dem, hvilket ej så sällan händt, så hade det alltid 
försvunnit i samma stund han trädt in till henne här.

Och därför väntade hon på honom därinne hela 
denna långa eftermiddag, medan hon satt i en låg 
gungstol och stirrade ut på snön, som föll så tätt 
och utan uppehåll, så jämt och så enformigt, att det 
slutligen började göra henne nervös. Höga drifvor 
hopade sig efter hand på den lilla balkongen utan
för, så att hon ej kunde få upp dörren ditut, hvilken 
tillika utgjorde rummets enda fönster. Tjänstflickan 
hade lagt på så mycket i kaminen, att det bief en 
plötslig kväfvande hetta i rummet. Hon sprang upp 
och sköt otåligt på glasdörren, under det blodet ru
sade henne åt hufvudet; hon måste ha luft, hon kunde 
ej uthärda att känna sig så instängd.

Hon fick upp dörren, men den ena glasrutan 
sprang sönder af trycket. Så stod hon en stund och 
sög in den kalla, råa luften i lungorna, tils hon blef
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alldeles utfrusen, så att hon ej längre kunde vara 
därinne med den trasiga rutan. Hon gick och lyss- 

f! nade vid Falks dörr. Han.satt och skref — han hade
a'ltid så mycket att göra. Han redigerade en tid
skrift och ett folkbibliotek, skref dikter och berät
telser, höll politiska tal rundt omkring i bygden och 
hade dessutom dagligen flere timmars undervisning 
1 skolan, förutom hela ledningen — och så skötte ^ 
han ändå själf sitt jordbruk och lade själf hand vid 
en del handtverksarbeten, som drefvos vid skolan.

Han hade icke mycken tid att lefva familjelif, 
Heverna voro hufvudpersonerna i hans hem och för 
dem var han alltid redo att uppoffra sig. Till och 
Wed om aftnarna, efter slutade lektioner, samlades 
både elever och lärare i dagligstuen, man arbetade, 
^äste, sjöng och pratade tillsammans.

Han hade behöft en' hustru hvilken liksom hans 
m°r helt hade uppgått i denna hans lifsgärning. Men 
eu hustru, som framföralt önskade lefva ett personligt 
samlif med honom — som för att få göra detta själf 
hade offrat sin egen verksamhet — för henne hade 
han ingen tid.

Ulla blef ond på sig själf för att hon öfverlem- 
nade sig åt dessa tankar. Gick hon icke där och 
bief sentimental -— det var bara hennes overksamma 
hf, som gjorde det. Hon måste taga sig något för — 
nien hvåd? Måla kunde hon ju icke. Måla i denna 
halfdager i ett instängdt rum — hon som alltid ville 
ha fri Juft och ijus och sol på sina taflor.
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Men var det då icke rent af meningslöst, att hon 
gick här ensam och förspilde sin tid, nu då hon var 
på höjden af sin talang, och då hennes stora tafla, 
den som skulle bli hennes lifs hufvudverk, stod oaf- 
slutad i Rom! Gick här utan att uträtta någonting 
och utan att egentligen behöfvasj

Hade hon icke, när alt kom omkring, gifvit vika 
och offrat sig själf blott för en konventionel pligt- 
känsla. Det naturligaste och riktigaste för henne 
hade varit att tillbringa vintern i Rom och att arbeta 
där på sitt håll, medan han arbetade på sitt — och 
så råkas igen till sommaren, då båda kunde vara 
lediga och lefva för hvarandra. Men i stället för att 
göra detta, som hon alltid känt varit det riktiga, 
hade hon gått och blifvit hans hustru och gifvit honom 
rätt att ställa sådana fordringar på henne, att hon 
icke längre kunde företaga sig det ringaste utan hans 
gillande.

Falk hade liksom Ulla tillbragt en god del af 
eftermiddagen med att grubbla öfver deras inbördes 
förhållande. Äfven han led af den osunda och öm
tåliga ställning,, som vanligen uppstår mellan två per
soner, när den ena gjort och den andra mottagit ett 
stort offer. Känslan af huru mycket Ulla offrat för 
honom gjorde honom svartsjukt misstänksam mot 
henne. Vid minsta ovänliga ord eller tonfall, trodde 
han, att hon ångrade sitt offer, att hon längtade bort 
från honom, och i stället för att då söka vinna henne
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âter med fördubblad kärlek bief hau häftig eller till- 
bakadragen.

Ulla visste det af gammalt. Då hon stött honom 
tillbaka tog han aldrig första steget att närma sig 
henne. Men nu gick det upp för henne hur afsky- 
värdt det var, att de båda, som dock älskade hvar
andra så högt, skulle gå så här en hel dag och vara 
°nda på hvarandra utan någon egentlig anledning. 
Deras ömsesidiga stolthet och tillbakadragenhet syn
tes henne nu så meningslöst dum. Hade hon redan 
°ffrat så mycket för honom, så var det väl en små- 
sak att också offra sin stolthet, så måste hon väl 
framföralt söka hålla fast vid hans kärlek, till och 
«led om det skulle ske på bekostnad af hela den 
rest af oberoende hon ännu kunde ha kvar. När han 
’«te ville ta första steget, så ville hon — hvem af 
hem som haft orätt, kunde ju vara likgiltigt.

Han spratt till med detsamma hon tog i dörren 
till hans rum, och innan hon gått halfvägs öfver det 
stora rummet var han henne till mötes och drog 
frenne in i sina armar och kysste henne.

Du får ikke lov til at være slig mod mig, hvi- 
sl<ade han med upprörd röst. Du ved ikke, hvad du 
S)9r mig, du ved ikke, hvor fortvivlet jeg blir. Nar 
Jeg ser dette fremmede, fraværende blik i dine öjne 
°g så tænker, at du længes væk fra mig — jeg bliver 
s°m gal, jeg ved ikke mere, hvad jeg gjör.

Det var det samma som alltid. Det var förgäf- 
ves hon sökte rycka sig loss — hon kunde icke.
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Det var icke yttre band eller konventionela hänsyn, 
som höll henne fast — det var bara det att hon 
älskade honom mer än sin frihet, mer än sin konst, 
mer än sig själf. Hon kände, att banden, långt fran 
att lossna, beständigt tilldrogos alt stramare. Hvad 
hjälpte det att lifvet var fullt af uppgifter och arbete 
och framgångar för henne, då hemmet i alla fall blott 
kunde finnas där, hvarest hjärtat fann hvila och fred-



amla fru Falk, hvilken var en mycket impulsiv 
natur och ytterst svag för alt, som var vackert, 

hade straks blifvit helt förälskad i sin sonhustru. Hon 
hade i hela sitt lif alltid varit förälskad i någon, och 
hon förklarade genast hon såg Ulla, att hon var »det 
s°des.te i verden». Sedan hade hennes stämning väkslat 
flera gånger, ty så fort hon såg sin son förstämd, 
hlef hon mycket ond på Ulla, men när han blott såg 
lycklig ut, visste hon icke hur hon nog skulle kunna 
Vlsa henne sin ömhet. Hon var icke det minsta svart- 
sJl'k, liksom hon öfverhufvud taget aldrig tänkte på 
Slg själf. Att se alla lyckliga omkring sig var hen- 
lles enda önskan, men om någon var ovänlig mot 
en annan och sålunda störde samvarons frid, var hon 
ntan förbarmande för den skyldiga. Elever och tjänare 
höllo alla varmt af henne, men hade på samma gång 
stor respekt för henne. Också lärarne voro mycket 
ladda att ådraga sig hennes ogillande — och den 
hlla rödmosiga, trinda gumman med de tindrande 
huina ögonen och de snabba rörelserna, var en i hela 
hygden högt uppburen och vördad personlighet, som

Edgren, Ur lif vet. IV. 2. 2
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alla frågade till råds i vigtiga angelägenheter, och 
hvars alltid bestämda och afgörande omdöme tjänade 
till rättesnöre för många familjers handlingssätt pa 
flera mils afstånd.

Falk och hon voro ej alltid af samma mening, 
men de undveko hälst att stöta ihop, emedan 
båda voro häftiga och envisa. Modern hade dock 
alltid bevarat ett stort inflytande på honom och var 
den enda i hela hans omgifning som kriticerade 
honom, hvarigenom hon bildade en nyttig motvigt 
till den beundran, som annars omgaf honom i hela 
bygden.

En gång under hösten inträffade en händelse, som 
föranledde en allvarlig sammandrabbning mellan Ulla 
och modern.

Fru Falk, som länge haft ett misstänksamt öga 
på Ullas favorit, Margit, kallade henne en dag plöts
ligt in till sig i enrum och hade ett långt samtal 
med henne. Margit kom storgråtandé ut därifrån och 
då Ulla tog henne med sig upp på sitt rum bekände 
hon alt för henne. Det var han, Gunnar, som Ulla 
hade sett första morgonen på sätern — han brukade 
ofta komma till henne om lördagskvällarne och hon 
höll så förfärligt mycket af honom och så — och 
så — hade hon råkat i olycka. Och nu ville gamla 
fru Falk skicka henne hem till fadern, men förr ville 
hon dö än hon ville komma till honom, för han hade 
alltid varit så gräsligt hård mot henne, och han ville 
hon skulle gifta sig med en rik bonde, som var enk-
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hng och som hon icke kunde tåla — och om hon 

mte finge sin Gunnar, så ville hon dö.
Ulla smekte henne och förklarade, att hon skulle 

U stanna hos henne och icke behöfva komma hem 
MI fadern — och att Falk nog skulle utverka, att 
hon blefve gift med Gunnar.

Men som Gunnar Ulfven var en tredje son, hade 
han inga utsigter att få egen gård och grund här 
hemma, och Ulla föreslog derför, att han skulle gifva 

Slg af till Amerika och söka sin utkomst där, och 
ha han fått något att lefva af, skulle Margit och bar- 
llet komma efter honom dit. Till dess ville Ulla 
hehalla dem hos sig.

Men då fru Falk fick höra detta förslag, satte 
h°n sig energiskt däremot. Hvart skulle det leda 

°m skolebestyreren på detta sätt uppmuntrade en 
thevs lättsinne. Det vore just ett skönt eksempel för 
hUa skolan.

Men Ulla frågade om det vore ett bättre eksempel 
att skicka flickan hem till fadern och låta honom 
Minga henne till något så omoraliskt som att svika 
Sln kärlek och gifta sig med en annan.

Falk, som annars aldrig plägade vara obeslut- 
Sam> tvekade länge mellan Ullas och moderns mot- 
satta yrkanden. Han reste till Margits far och an- 
vände hela sitt inflytande för att öfvertyga denne om 
c'et orätta i att vilja gifta bort henne med någon 
aruian än den, till hvilken hon redan själf gifvit sig. 
Men böndernas uppfattning om denna sak var så



—rjpr

W? LI F VE'F.

grundskiljaktig från hans, att det icke var möjligt 
att öfvertala gamle Åsen, som var en af de myndi
gaste gårdsegare i hela trakten. Margit skulle aldrig 
med hans vilja bli gift med en fattiglapp, som yngste 
sonen på den i alla fall obetydliga gården Ulfven, 
och gick hon icke in på att taga den rike' bonden 
på Helgestad, som var nog hederlig att stå vid sitt 
ord och vilja taga henne, oaktadt hon hade barnet, 
så fick hon söka sig bort till tjänstpiga eller hvad 
hon ville, på Åsen skulle hon ej vidare få sätta 
sin fot.

Efter detta samtal gick Falk helt öfver på Ullas 
sida. Modern gaf också med sig. Gunnar skickades 
till Amerika med penningehjälp af Falk och Ulla, och 
Margit fick stanna. Men fru Falk öfvervakade henne 
strängt hela tiden och tillät henne icke att vara till
sammans med ungdomen vid skolan. Hon hade fatt 
ett stort misstroende till henne och påstod, att hon 
var lättsinnig af naturen och att man ej vidare kunde 
lita på hennes dygd.

Detta var det enda tvistefröet mellan Ulla och 
fru Falk. Margit var oskiljaktigt förenad med Ullas 
käraste minnen och öfver hennes bild hvilade som 
en återglans af sommardagens klarhet och högfjäl
lets högtidsstämning. Hon ville aldrig tro annat än 
godt om henne, och Margits förbehållsamma och för- 
sigtiga väsende syntes henne vittna om en djup 
natur.

Hon liknar vidden, där jag först såg henne,
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Plägade Ulla säga. Hon har tystnadens poesi öfver 
s’tt väsende.

Ulla hade också en särskild anledning att hysa 
deltagande för Margits nuvarande belägenhet, ty hon 
skulle äfven själf blifva mor. Med sin vanliga för- 
måga att hålla verkligheten på afstånd från sig, ända 
dis den tog henne helt fången, hade hon under de 
första månaderna glömt sitt tillstånd, det spelade 
mgen roll i hennes drömmar, och då hon tänkte på 
nästa sommar ertappade hon sig jämt med att tänka 
s'g ströfva fritt omkring med Falk i fjällena eller 
Segla med honom uppåt Vestlandet ini de underliga, 
djupa fjordarna.

Men i den mån hon blef tyngre och mindre rör- 
kg, fmgo hennes fantasier en annan karaktär. Oak- 
Udt hon icke trodde, att hon skulle dö och icke hade 
nägon oro för det som förestod, fantiserade hon dock 
mycket om döden. Hon såg sig själf ligga kall och 
kflös där; hon förestälde sig så lefvande sin mans 
väldsamma sorg och det lilla barnets hjälplösa läge. 
Hon tänkte äfven på när underrättelsen om hennes 
död skulle nå konstnärskretsarna i Rom — hvilken 
bestörtning det skulle framkalla — hvilket allmänt 
beklagande af att en så berömd konstnärinna blifvit 
ryckt bort så plötsligt! Och med hvilken pietet man 
skulle betrakta hennes halffärdiga tafla, den skulle 
utställas och alla skulle finna det sorgligt, att ett så 
Hfvande konstverk blifvit ofullbordadt.

Hon tänkte också på sin kusin, Eglantine, och
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gjorde upp för sig, att Falk skulle gifta sig med henne. 
Hennes lyte var visserligen ett hinder, men ingen 
kunde älska honom med större ömhet än hon, och 
så hade Etty i många fall en viss likhet med henne 
själf, som skulle göra henne dubbelt kär för honom. 
Och för hennes lille gosse skulle hon blifva den bästa 
mor. För barnet skulle det ej möta några svårig
heter att förstå den döfstummas underliga tal, som 
skulle låta lika naturligt för honom som det vanliga, 
ja ändå naturligare, kanske som det enda riktiga 
skulle det låta för honom, då det var hans mor, som 
talade så. Och Etty skulle snart lära sig att på dessa 
mjuka barnaläppar läsa lika lätt och flytande som i 
någon bok.

Denna sista föreställning uppehöll hon sig länge 
vid, den syntes henne' sä vacker, att hon riktigt för
älskade sig i den och började fundera på att måla 
den. Modern i förgrunden i full belysning, hållande 
barnets hufvud mellan sina händer, med de stora 
ögonen i spänd uppmärksamhet fästa på den lilla, 
uttrycksfullt grimacerande munnen, liksom sugande 
lifsens ord från dessa läppar — och så i bakgrunden 
en grupp barn i sällskapsdräkt, alla otåligt väntande 
på det tillstånd, som den lille håller på att utverka 
af den döfstumma modern, hvilken ej förstår hvad 
något annat barn säger än hennes eget. Hon blef 
så rörd öfver dessa fantasier, att hon begynte gråta. 
Men då Falk frågade henne, om hon var bedröfvad,



EN SÖMMA R SA GA ■ 23

svarade hon snyftande, att hon tvärtom var mycket 
glad.

Det var hon också. Hennes sorglösa, hoppfulla 
natur höll henne uppe hela tiden, och hon följde blott 
1T>ed en viss spänd nyfikenhet den mystiska utveck
lingsprocess, som försiggick med henne.

Falk betraktade henne som en verklig hjältinna, 
clå han såg hur fjärran all ängslan eller pjunkighet 
Var från hennes sinne.



|lm örsta April lemnade eleverna skolan och kort 
därefter födde Margit en gosse. Ulla fick icke 

oroas, hvarför hon hölls på afstånd, tils alt var lyck
ligt öfverståndet. När hon kom in i rummet märk
tes ej längre några spår af att här föregått en kamp 
på lif och död, utan hon såg blott den traditionella, 
vackra tablån — det nyfödda barnet vid den unga 
moderns bröst, och hon begynte längta efter att hen
nes dag också snart skulle komma.

Hela hennes intresse samlade sig nu kring den 
väntade stora tilldragelsen så uteslutande, att hon 
icke mer kunde begripa hur det var möjligt, att hon 
ännu för några månader sedan gått och längtat till 
Rom och till sin målning och tyckt, att hon för- 
spilde sin tid här. Förspilde sin tid, när något så 
märkvärdigt och underbart skulle försiggå med henne. 
Falks och hennes samtal rörde sig nu också bara 
kring detta ämne. Han vågade knapt aflägsna sig 
på en timme från hemmet af fruktan, att något skulle 
inträffa medan han var borta, han lade märke till den



Minsta förändring i hennes utseende och såg på hen- 
nes besvärade, trötta gång med den djupaste rörelse.

Ulla ibland skämtsamt klagade öfver, att hon 
Plågades af att vara så oskön, bestred han ifrigt detta 
0ch förklarade, att han icke visste något i verlden 
s°m var skönare än kvinnan i detta tillstånd.

Dette, at hun har al lidelsen for slægtens for- 
°§else, mens vi har bare glæden, det gjör mig så 
ydrnyg. overfor enhver kvinde i denne tilstand, at 
Kg synes, jeg vilde kysse hendes fod, sade han. Jeg 
bar aldrig forstået, at der kan findes mænd, som ser 

n°get uskjönt i dette — for mig er det det skjön- 
lleste og heiligste udtryk for kvindens væsen.

Ja, du har alt lite anlag för madonna-dyrkan, 
sade hon leende.

En natt blef Ulla häftigt illamående, och man
skickade efter barnmorskan. Det gick öfver igen,
men detta anfall hade skrämt henne. Hon hade aldrig 
varit sjuk, aldrig- vetat hvad fysisk smärta ville säga, 
°ch denna hennes första bekantskap härmed beröf- 
vade henne med ens modet. Hon ville icke säga 
bli Falk att hon var rädd för smärtan, då han hela 
bden förut beundrat hennes mod, men hon framka- 
s*-dde, att det skulle vara så mycket lugnare att vara 
1 Kristiania vid den väntade tilldragelsen, emedan 
lïlan då kunde ha en skicklig läkare att tillgå — om 
lldg°t skulle hända barnet!

kalk tyckte ej om detta förslag.
Hvorfor skulde det være værre for vort barn,

EN SOMMARSAGA.
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end for alle de hundrede tusinde andres, der födes 
på landet, sade han. Du ved, jeg holder ikke af at gjöre 
denne forskjel — det er netop veien til at gjöre folket 
misfornöjet med sine kår, hvis man viser dem, at man 
ikke vil lade sig nöje med det, man synes er godt 
nok for dem. Vort barn skal ikke blive nogen liden 
prins, men et ganske almindeligt bondebarn.

Ulla tog illa vid sig öfver detta motstånd, fol
ket — det var nu hans käpphäst — för det var han 
färdig att uppoffra både hustru och barn.

Jag tycker, att det helt enkelt är dumt, sade 
hon och fick tårar i ögonen, att underkasta sig ett 
lidande, som man inte behöfver. Då man kan fä 
kloroform — hvarför skall man då pinas i onödan-

Var det på det, du tænkte, inföll han. Du talede. 
jo om barnet. Hvis du for din egen del önsker — jeg 
har ingen ret til at pålaegge dig en lidelse, som du 
ikke vil underkaste dig. Jeg har naturligvis ikke den 
mindste ret til at forlange, at du skal handle efter 
mine principer.

Ack om du inte hade så många principer ända, 
inföll hon. Jag har inga andra, än att man skall 
göra lifvet så lyckligt man kan och följaktligen också 
spara sig alla onödiga lidanden.

Du bagvasker dig selv, ropade han. Du får slet 
ikke lov til at sige sådant noget om dig selv. Du 
behöver ikke at kalde det principer, hvis du ikke 
vil — men du skal ikke påstå, at du bare har sel- 
viske motiver for dine handlinger, thi det er ikke sandt-
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Og jeg er vis på, at du meget godt forstår, hvorfor 
Jeg er itnod denne Kristianiafærd. Jeg er vis på, at 
du forstår betydningen af at styrke andre med et godt 
Tempel. Når man vil leve for folket, som jeg, lig- 
&er der en stor betydning i at have de samme 
g heder og de samme lidelser, som det.

Ja, det är lätt att säga för den, det icke gäller, 
lnföH Ulla. Men om det vore du själf, som skulle 
§a igenom (Jet — —

Men hon ångrade genast livad hon sagt och af- 
öt sig, då hon såg hans blick flamma upp af vredebr,

sorg.
Du skal- ikke være usand mod dig selv, utbröt 

han. Du ved, at det ikke er sandt, hvad du der siger.
ved, at jeg ikke er sådan em — en — usselryg, 

SOrn du vil gjöre mig til. Du ved, at jeg tusinde 
gange hellere vilde lide selv, end se dig lide.

Hon var för tillfället så känslig och ömtålig till 
kynnet, att hon var färdig att brista i gråt öfver hans 
haftighe^ men hon försökte dock att skämta bort den.

Du är verkligen inte den rätte att retas med, 
Sade hon och lade armen om hans hals, du tar allting 
Sa förskräckligt allvarligt. Naturligtvis menade jag 
Inte så illa.

Men du får ikke lov til at tale således — hver- 
hen for spgg eller for alvor — du ved ikke, hvor 
£h®nseslös du krænker mig — det er en sa skam- 
meIig, så afskyelig tanke, dette, at jeg skulde ofre 
dig for mine grundsætninger, men spare mig selv.
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Du är en sådan skolmästare, fortfor hon att skämta, 
så man vet inte, hvad man törs säga till slut. Ett 
halft ord — ett förfluget skämt — och straks brusar 
du upp och spänner dina ögon i en, så man blh 
riktigt rädd, och ljungar fram ditt: det er usandt — 
du får ikke lov til at sige det —

Ja, jeg kan ikke hjælpe for det. Jeg elsker dig 
så grænseslost, at et eneste uvenligt ord fra dig blir 
for mig noget så forfærdelig alvorligt —

Du är en tyrann —
Nej, hör — der siger du atter et af disse ord, 

som ingenting betyder for dig, men som virker pa 
mig som... Er jeg en tyran? Det er jeg i alle 
fald ikke med vilje. Jeg vilde för være din slave, 
end din tyran — nej, din slave vilde jeg da hellei 
ikke være.

Jo, du vore just en liten nätt slaf. En slaf, som 
dundrar som åskan och flammar som bliksten vid 
minsta ord af hans herskarinna, som misshagar honom- 

Men jeg kan ikke tåle, at du siger, jeg er en 
tyran. Jeg respekterer din frie selvstændighed så höit 
— men endda — ja, jeg er vist lidt af en tyran 
alligevel, thi, jeg ved det, min kjærlighed er grænses- 
lös fordringsfuld. Jeg kan ikke tåle en skygge af 
mistro eller uvenlighed —

Ja, du är äkta, sade hon med ett beundrande 
leende.

Men Falk var, som Ulla hade sagt, en så för
skräckligt allvarlig natur, när det rörde hans känslo-

UR LIFVET.
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kf, att allting fick orimliga proportioner. Och han 
kunde ej glömma hennes tanklöst framkastade ytt- 
rar>de. O aktad t han visste med sig själf, att det ej 
fans något lidande, som han ej hällre skulle påtagit 
s*g än sett henne uthärda det, frågade han sig dock 
°upphörligt, om han själf skulle skyndat att söka 
läkarehjälp i Kristiania, om han blifvit sjuk. Han 
blef därför riktigt glad öfver en olyckshändelse, som 
h'äffade honom en dag, då han var ute och åkte i 
karriol och välte i en brant backe, så att han på nytt 
skadade sitt ben, hvilket aldrig varit fullt återstäldt 
sedan äfventyret vid simningen.

Ulla blef orolig, då hon såg, att han hade svårt 
gå, och som det var uppenbart, att ortens läkare 

eJ kunde upptäcka den egentliga skadan, yrkade hon 
På, att han straks skulle fara in till Kristiania. Själf 
kade hon nu uppgifvit denna resa — det var redan 
fet sent för henne att våga sig ut.

Og jeg skulde forlade dig netop nu, utbröt han. 
^ej> ikke om det så gjaldt at frelse livet.
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(jet var så tyst i det stora timmerhuset uppe pa 
backsluttningen. Tjänstfolket smög på tå- 

Kokerskan stod vid spisen, men handskades med 
grytor och fat så ljudlöst, att det såg ut som oin 
hon vore i det sofvande slottet, där alla hade insom
nat midt under sina sysslor och behöllo sina ställ
ningar i tusen år.

Margit satt nere i dagligstuen med sitt barn- 
Hon fick ej vara i sitt rum på vinden, för att det ej 
skulle höras in i Ullas sängkammare, om barnet 
skrek.

Gamla fru Falk smög på tåspetsarna af'och an 
mellan dagligstuen och köket med händerna upp" 
lyftade och oupphörligt hyssande åt alla håll, i det 
hennes ansigte förvreds i de lifligaste grimaser fot 
att riktigt inskärpa hos alla att vara tysta. Vid det 
minsta ljud, äfven om det var så svagt, att det omöj
ligt kunde tränga upp i öfre våningen, tilltogo hen
nes ängsliga och bevekande grimaser och hennes 
hyssande åtbörder med händerna. Och då plötslig1 
midt i denna tystnad Margits -gosse upphof ett högt
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skri, störtade hon emot honom och lade handen på 
kans mun, så att han var nära att kväfvas, under 

hon med en hviskning, som var mer genomträn
gande än många af de ljud, hon sa ifrigt sökt ned
tysta, förebrådde den stackars oskyldiga Margit för 
kåde otacksamhet och hjärtlöshet emedan hon ej kunde 
hålla sitt barn tyst, då det gälde Ullas lif.

Men det hade också varit ett så förfärligt dygn, 
sista, att det ej var underligt, om alla i huset 

v°ro litet nervösa. Ingen hade fått en blund i sina 
dgon hela den natten.

Ulla hade blifvit sjuk på eftermiddagen och barn- 
m°rskan skickats efter. Hela natten hördes korta, 
Obrutna jämmerop genom hela huset, och på mor- 
§°nen kom ändå barnmorskan ut och förklarade, 
att det ej hade gått framåt utan läkaren måste efter
skickas.

Falk var förtviflad. Hade de rest till Kristiania 
kunde hon sparats detta gräsliga lidande. Och att 
nu öfverlemna både hennes och barnets lif i händerna 
Pa denne föga skicklige landsortsläkare, när man 
kunnat haft de bästa specialister att tillgå. Han 
Sjorde sig de våldsammaste förebråelser, och han 
kunde ej hälla ut vid Ullas sida hela tiden, medan 
man väntade på läkaren, utan flydde för hennes ån
gestskri intill modern, där han kastade sig framstupa 
Pcl soffan och snyftade, som om han ännu varit det 
kdelsefullt känsliga barn, hvilket så ofta gråtit vid
he:nnes bröst.
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FIvis hun dör, så har jeg intet andet at gjöre 
end at dö med, sade han till den förskräckta och 
förtviflade modern.

Läkarens ankomst, operationen-, glädjen öfver mo
derns räddning och fruktan att barnet blifvit kiämdt 
eller lemlästadt — den ena våldsamma sinnesrörelsen 
hade följt på den andra, tils nu slutligen denna full
ständiga tystnad lagt sig hvilande och lugnande öfver 
hela huset.

Ulla sof i det ena rummet, Falk i det andra. I 
det tredje var barnmorskan sysselsatt med barnet. 
Och mellan dem alla tre smög den gamla modern 
på tåspetsarna, hyssande med händerna, bevekligt 
grimaserande till alt hvad som ännu var vaket och 
i rörelse i huset.
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|)et var sommar med långa, heta dagar och 
korta, ljumma, ljusa nätter. Ulla hade en 

hängmatta under granarna, som på ena sidan kantade 
c'en lilla gårdsplanen vid Jökelheim. Där låg hon 
°ch hörde på bruset af forsen, drömde eller läste, 
medan Margit gick och sköt de båda smä gossarna 
1 en korgvagn på sandgången utanför huset.

Ulla var ännu svag efter sin ovanligt svåra barn
ung, och det låg ett dämpadt vemod öfver hennes 
väsende, som icke liknade henne. Hon kunde icke 
dfvervinna en känsla af afsky och fasa, vid tanken 
Pa> hvad det var hon gått igenom. Hennes första 
bekantskap med fysiska plågor, med en svår sjuk- 
Sangs hela vederstygglighet var henne ett så oskönt 
0ch pinande minne, att det altjämt störde henne och 
blandade sig i hennes glädje öfver sitt friska och 
välbildade barn. Att möderslyckan, denna den mest 
P°etiska, mest besjungna af alla känslor, skulle vara 
Grenad med något så vedervärdigt som det, hon 
rnask uthärda, syntes henne så afskyvärdt att hennes 
hela .själ uppreste sig häremot, och det föreföll henne

Edgren, Ur lifvet. IV. 2 3
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som om detta minne för alltid skulle kasta en skugga 
öfver hennes lycka.

Hvad som ytterligare förvärrade dessa fantasier 
var, att det som skulle vara en mors ljufvaste pligt, 
att gifva sitt barn näring, for henne var förenadt 
med svåra smärtor. I följd af hennes ytterliga svag
het efter operationen hade man ej kunnat straks lägga 
den nyfödde till hennes bröst, utan Margit hade fått 
gifva honom hans första föda. Men när Ulla sedan 
skulle taga honom till sig uppstod svårigheter, emedan 
man dröjt för länge, och glädjen att hafva sitt barn 
hos sig blef därför från början förstörd för henne.

Hon skulle redan ha upphört med amningen och 
begynt uppföda. gossen med komjölk, om hon ej 
märkt, att Falk väntade och fordrade af henne, att 
hon skulle hålla ut. Barnet väkste och mådde väl, 
och det föll honom icke ens in att modern skulle 
kunna tveka att uppoffra sig, då det gälde barnets 
bästa.

Ulla var för stolt att vilja undandraga sig, hvad 
han ansåg som hennes pligt. Men det kränkte henne, 
att han kunde ställa så stora fordringar pa henne,, 
och hon väntade af honom, att han själfmant skull® 
bedja henne afstå.

Falks ben hade blifvit mycket försämradt efter- 
den natten, då han många timmar å rad legat pa; 
knä- vid Ullas säng. Han haltade nu påfallande, och 
Ulla bad honom än en gång att resa in till Kristiania 
och söka läkarehjälp. Men han ville fortfarande icke
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höra talas härom. Det var honom alt för motbjudande 
att tänka, att han skulle söka bot för sitt onda medan 
han icke ville befria henne från hennes lidande. Ty 
han visste, att detta endast berodde på honom, at 
het var för hans skull mer än'för barnets som hon 
höll ut. Men han ville ej säga det lilla ord hon vän
tade på, han försökte att stålsätta sig mot den vekhet 
han kände, då han såg hur hon plågades, ty det var 
hennes pligt att uthärda det, och det skulle gjort 
honom ondt, om hon undandragit sig.

Han var vid denna tid mycket ute på resor och 
höll föredrag rundt omkring i landet. Dessa föredrag 
utgjorde icke blott hans glädje och vederkvickelse 
efter det mer enformiga arbetet i skolan, de voro 
0ckså ett af hans förnämsta eksistensmedel. Afgiften 
v'h skolan var stäld så låg för eleverna, att den blott 
nätt och jämt betäckte hushållskostnaderna. Det ringa 
anslag) som stat och kommun betalade till skolan, 
£lck åt till att löna de biträdande lärarne, och den 
hlla förmögenhet han egde hade han redan offrat 
nästan hel och hållen till att bygga och sätta det 
hela i gång% Han måste därför taga alt möjligt ekstra 
ar°ete för att kunna försörja sig och sin familj.

Han hade just kommit tillbaka från en några 
gars resa, och Ulla och han suto tillsammans på 

v erandan, berättande för hvarandra hvad som till- 
dragit sig, medan de varit skilda, då Margit kom ut 
Hied gossen, och sade att nu ville han »komme til 
nior».

EN SOMMARSAGA.



Ulla öfverfölls genast af en frosskakning, trots 
den glödheta sommareftermiddagen. Falk reste sig 

häftigt och ville gå sin väg.
Hvarför går du? sade Ulla. Stanna kvar, skall 

du få se. Det är förskräckligt — men jag begynner 
nästan att få motvilja för honom. När jag ser det 
där stora hufvudet och den där glupska munnen, sa 
är det något inom mig, som stöter honom tillbaka 
— hvarför skall han ha rätt att pina ihjäl mig?

Hon blef röd i ansigtet af smärta och bet ihop 
tänderna, i det hennes ögon tårades, då hon nu lade 
barnet till bröstet.

Hennes ord hade upprört Falk så mycket att 
han, oaktadt det pinade honom att se hennes lidande, 
dock icke kunde återhålla ett sårande ord.

Min mor har vistnok fortalt dig alt det, hun har 
gået igjennem for sine börn, sade han. Ja, en mor, 
som holder slig ud, er en heltinde. Ingen mand, om 
han så döde på slagfeltet, fortjener at hyldes som 
helt, så som hun. Tænk, ti börn har min mor födt 
til verden, og aldrig har hun overladt til nogen anden 
at opföde dem.

Ulla lösgjorde sig sakta med skälfvande händer 
från barnets grepp och räckte det åt Margit, som 
ännu stod kvar på trappan.

Du har flera gånger erbjudit dig, Margit, sade 
hon, med möda beherskande sin stämma, att försöka 
uppföda lille Rolf tillsammans med din egei-p— vill 
du ta honom nu?
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Barnet skrek högt och Margit tog honom genast 
' sina armar.

Ja, det kan jeg så godt, svarade hon. Jeg tænker 
Jeg har nok for to.

Hon höll barnet ömt i sin famn och kysste det 
medan hon gick in i huset. Falk följde henne med 
ogonen. Det var något så äkta moderligt i det sätt, 
hvarpå hon slöt barnet till sig. Alla kvinnans natur- 
hga, fysiska instinkter voro hos Margit starkt utveck- 
Hde, såväl de sensuelt erotiska som de beskyddande 
0ch omhuldande.

Ulla hade rest sig upp och vände sig nu mot 
halk med återhållna tårar.

Om du fordrar af din hustru, sade hon med sväf- 
vande röst, att hon också skall föda dig tio barn och 
shta ut sig för dem, så skulle du inte gift dig med mig. 
Jag är redan så utpinad, så nervös — jag har ju inte 
varit riktigt sund och normal på snart ett helt år — 
°ch alt sedan gossen kom till har jag ju oupphörligt 
Plågats — och det värsta är ändå, att jag rakt’ inte 
kunnat tänka på, inte fantisera om annat än mina 
smärtor. Och då är det nästan för mycket att bara 
la förebråelser och höra nya fordringar —

Hon gick undan för honom framåt gården, i det 
hon torkade sina ögon med näsduken och sökte blifva 
herre öfver sina snyftningar.

Falk ångrade straks sina ord och skyndade efter 
henne.

Har jeg været hård og uretfærdig mod dig, sade
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han ömt och drog henne till sig. Tilgiv mig, elskede. 
Nej, du får ikke lov at græde sådan. Å, det er let 
for. os mænd at komme og stille fordringer til jer, vi 
ved jo ikke, hvad i må lide. Du stakkar — og så 
har jeg förlängt af dig, hvad som var for meget for 
dine kræfter. Det var stygt af mig — jeg burde 
have husket på, at ikke alle kan have samme kraft.

Samma moraliska kraft, menar du, sade Ulla. 
Det var något i denna medlidsamma ömhet, som 
ytterligare sårade henne. Hon var icke den hjältinna, 
som lians mor, och som han önskat att hon skulle 
vara — men då hon nu var så svag och feg, så fick 
man väl ha misskund med henne. Det var, hvad 
hans smekningar syntes henne innebära; och därför 
undandrog hon sig dem och gick ifrån honom.

Lille Rolf trifdes ej hos Margit. Både han och hans 
två månader äldre dibror begynte magra — och det tog 
äfven på Margits krafter. Hon var för uftg — blott 18 ar 
gammal — för att tåla vid att uppföda bägge barnen-

Som det bestämdt stred mot både Falks och 
hans mors teorier om det naturliga att uppföda barn 
med flaska, föreslog Ulla med naiv själfviskhet, att 
Margit skulle lemna bort sitt barn till en bondhustru 
i grannskapet, som mistat sitt eget, och ensamt blifva 
lille Rolfs amma.

Men detta motsatte sig Falk på det bestämdaste. ' 
Denna sed att tagä en amma, som måste lemna sitt 
eget barn för att uppföda ett främmande, var honom 
förhatlig och omoralisk.
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Tænk, at benytte sig af, at man kanske tilfældig- 
vis har mere penge, end en anden, til at kjöbe den 
andens modermelk fra hendes eget barn — kan man 
taenke sig noget afskyeligere, sade han. Nej, da far 
vi sende lille Rolf til bondegården.

Och så reste Falk och Ulla bort med honom en 
dag. Det var en förmögen bondgård, hustrun våt
äng och frisk samt mycket barnkär, sa att lille Rolf 
fick det bra på alla sätt. Men det var dock en 
ohygglig känsla att komma tillbaka hem utan honom, 
hie vågade ej tala med hvarandra om sin saknad. 
Han kunde ej afhålla sig från att stundom i sina 
tankar förebrå henne för att hon ej hållit ut, och 
detta kände hon. Hon pinades af medvetandet om 
ätt både han och modern, hvilken gick och snöt sig 
i vråarna i all hemlighet, ansågo, att hon svikit sin 
Pligt. I-Ion kände, att hon förlorat något af sin mans 
beundrän, och hon önskade sig tillbaka sina förra, fy
siska plågor hällre än detta. Det dröjde för öfrigt en 
bd, innan hon blef fullt återstäld, hon hade ännu plå
gor samt var nedsatt till krafterna, nervös och orolig.

Jag visste ju alltid, att äktenskapet icke var för 
ITlig, sade hon sig själf gång på gång. Och dock — 
h°n tänkte på deras korta sommarsaga, på färden 
öfver Skagerak, vandringen öfver fjället, natten i sä- 
tern, och midt under sina smärtor upprepade hon för 
Hg själf Gretchens ord:

Doch alles was dazu mich trieb,
Gott, war so gut! ach, war so lieb1.



IJ1 ii dag läste Ulla i en tidskrift en ovanligt in- 
V-A tressant skrifven artikel ora en skandinavisk 

konstutställning, som denna sommar pågick i Kristi- 
ania. Några af nordens främste unge konstnärer, som 
voro bosatta i utlandet, bland andra ett par af hennes 
kamrater från Rom, hade utstält konstverk så friska 
och så originella, att man aldrig sett något sådant 
förr i Norge.

Detta väckte till lif all hennes gamla längtan 
efter konst, och hon kunde ej återhålla ett utrop: 
ack den som kunde få komma in till Kristiania ändå, 
innan utställningen stänges!

Det kan du naturligvis, svarade Falk genast. Nu, 
da lille Rolf ikke behöver dig.

Vill du resa med mig då? frågade hon, och 
hennes ansigte lyste upp.

Jeg ved ikke, om jeg har tid — jeg har endnu 
Here foredrag at holde.

A, det bryr jag mig inte om — du måste resa 
med, inföll hon. Kom ihåg ditt ben — det är nöd
vändigt rådfråga en skicklig kirurg, annars slutar
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c-et med, att du blir ofärdig. Vi reser båda, det är 
a%jordt.

? Hon var så upplifvad af denna tanke, att hon
syntes som föryngrad. Kinderna återfingo den varma 
^arg och ögonen den glans, som så länge varit borta. 
H°n drog Falk med sig vid handen in till modern 
0ch ropade: Mor, mor! vi vill resa till Kristiania. Ger 

oss lofl Söta lilla mor, får vi lof! Hon lade sig 
lekfullt på knä och kastade armarna om modren.

När hon var sådan, fann fru Falk henne omot- 
ståndlig. Hon var åter »det södeste i verden» och 
ni°dren gladde sig nu lika mycket som hon själf åt 

hon skulle få komma ut och roa sig.
Du stakkar — du har haft det tungt nok nu hele 

t'den, sade hon.
Ulla började med ifver att rusta sig för resan. 

H°n drog fram alla sina klädningar och bredde ut 
dem på soffor och stolar i sitt rum.

Hvad skal du med dette? sade Falk. Det er da 
VU ikke min hustru, der skal gå sådan udstyret.

Hon svarade honom skämtande, att hennes kläd- 
ningar visserligen voro gjorda till förra sommaren 
°ch därför kanske inte fullt modärna, men att som 

e voro förfärdigade hos en stor modesömmerska i 
0ni> så kunde de nog ändå täfla med Kristiania-

darnernas toaletter.

Jeg kan godt huske de röde strömper og den 
S0lte atlaskjole med indvævede sommerfugle, sade han.



Ja, du var dejlig i den dragt; men min hustru sådan! 

Det vilde være latterligt.
Men om jag uppträdde som en lefvande eksponent 

af dina principer, inföll hon, vore det inte ändå löj
ligare? Kan du verkligen vilja, att jag skall gå > 

bonddrägt inne i Kristiania?
Du er så söd sådan, sade han och tog henne om 

lifvet. Så ung, så fin og smidig i den simple uldne 

kjole.
Ja visst, nu vill du muta mig, sade hon skrat

tande och ref sig lös. Jag skall tjänstgöra som ett 
slags skylt för dig. Skall du inte också hålla ett 
folkeligt föredrag och förevisa mig som åskådnings- 
materiel och vända mig på alla sidor och säga: Se 
här! ingen korsett! Och så vända mig helt om och 
säga: och se här! ingen turnyr. Så skall en folkets 
man kläda sin hustru. — Nej du, det får du mig 
ändå inte till. Det skall bli riktigt roligt att få kläda 

mig elegant en gång igen.
Hon tog upp det svarta atlaslifvet med fjärilarna 

och profvade det.
Ja, du gjör naturligvis i den sag, som du selvvih 

svarade han i litet missnöjd ton.
Naturligtvis! upprepade hon och drog i lifvet, 

som icke ville gå igen. Inte vill du att jag skall 
rätta mig efter dina meningar. Ack, du erkedespofi 
afbröt hon sig och kysste honom. Det är bara konst 
och förställning, all den där låtsade undfallenheten för 
mina tycken. Du vill inbilla mig att jag hai min



EN SOMMARSAGA. 43

frihet — j0, vackert. När du blir som ett åskmoln 
straks jag vågar ha en egen vilja.

Det er, fordi der er to naturer i mig, svarade 
han. Når jeg handler instinktivt, da er jeg despotisk 
°S vil ha min vilje. Men når jeg reflekterer, vil jeg 
^et slet ikke. Det er en sand lykke, at du ikke er 
sadan en uselvstændig hustru som så mange, jeg vilde 
^a blive en skrækkelig despot, og jeg vilde oveni- 
hjöbet ringeagte dig.

Men är det inte förargligt, att jag lagt ut kring 
hfvet, insköt Ulla. Se, klädningen går inte igen.

Han smålog och fortfor: ja, det er rigtig godt, 
at du slås med mig. Det gjorde også altid mor med 
^lr — hvad mör?

Nej, undskyld, jeg kan ikke vaere med på dette, 
•leg. Jeg synes rigtignok, at hustrun skal have sin vilje 
hgesåvel som manden, men i sådant, som rörer hans 
Dsgjerning, synes jeg, hun skal stötte ham og ikke 

aibejde imod ham. Og at af bare forfængligehed gå 
°? gjöre sin mands hele gjeming mistænkelig i mod- 
Standernes’öjne — nej, det kan jeg ikke billige.

En hustru får göra mycket som är till skada för 
hennes lifsgärning, intöll Ulla i förändrad ton. Har 
Dg fatt fråga efter min lifsgärning, jag, hela detta år 
Dg lefvat här, Min lifsgärning — det var min stora 
aha> som jag lemnat oafslutad nere i Rom.

Dg nu længes. du efter den? frågade Falk med 
en mörk blick.

Ja, sade hon och blef stående midt på golfvet
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med klädningslifvet afdraget från ena akseln. Ja£ 
längtar ibland — det skulle blifvit mitt hufvudverk 

— det bästa jag någonsin gjort —
Ja, det er nok lejt for dig det, kjære, sade mo

dern, som genast greps af den lifligaste medkänsla. 
Du får vel se til at få det billede hid og male det 

færdig her, da.
Här är det omöjligt. Jag kan inte måla en sådan 

ta-fla utan att hela tiden vara i tillfälle att se konst. 
Och hvar skulle jag i alla fall få modeller här? Det 
är ett stycke sydländskt lif, det hela. Svartögda, 
gulkindade ungar bland blommor och frukter —

Â kjære, fortæl mere derom, inföll modern, hvars 
fantasi genast sattes i rörelse. Hon makade undan 
en del klädningar ur soffan, så att hon fick ett hörn 
fritt, och slog sig ned där. Falk blef stående orolig 
vid dörren, färdig att gå, men kvarhållen mot sm 
vilja.

Ulla hade aldrig talat om sin tafla förr, icke ens 
med sin man. Hon kände, att det var ett kinkigt 

det var som att tala med ömhet och längtanamne
om en rival. Men nu kunde hon icke motstå det- 
Hon kastade af sig klädningslifvet och svepte en tunn 
sjal kring akslarna, samt satte sig till hälften Pa 
kanten af ett bord, som stod framför soffan, spännande 
emot det med båda händerna för att hindra det att 
taga öfverbalansen och berättade: Det är en mängd 

lekande amoriner, det är alt ihop. Men det är sa 
lustigt och friskt det hela. Alla dessa nakna barn-
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kroppar med alt färgspelet af solljuset, och blommorna 
~~ och den odygd och lefnadslustighet, som sprutar 
ut ur dem. Jag har aldrig målat något, som roat 
mig så. Och jag hade också fått fatt i några så 
ypperliga modeller, att alla de andra afundades mig, 
fast det inte är ondt om vackra barn i Rom. Bara 

inte blir för stora nu, tils jag kommer igen, afbröt 
kon sig och föll i tankar.

Fortæl mere! bad modren.
Ja — så här är taflan komponerad, vidtog hon 

kfligt. Här — hon fick fatt i en brokig parasoll med 
'^ngt ebenholtsskaft och ritade med detta på golfvet 

i förgrunden står två små förtjusande ungar, som 
kysses. Den ena har ljust, rödaktigt hår — —

Og den anden svart da, naturligvis, inföll modern.
Nej, fy, det vore gammalt. Nej, hans hår är 

0ckså rödaktigt — men mörkare, mer som brons — 
hennes är som solsken, förstår du. Och sådana ögon 
h°n hade — blå ögon, men sådana som bara ett 
’talienskt barn kan ha dem — inte våra bondbarns 
hleka talgögon, begriper du, utan sådana ögon som 
hkedelhafvet, du vet. Ibland skiftade de litet i violett, • 
nhr de blef riktigt cmma. Du skulle sett huru de 
kunde kyssas, de båda! Hur de kunde krama hvar- 
audra och trycka läpparna mot hvarandras en lång 
shind — det var så genomkomiskt och nästan rörande 
Pa sanrma gång.

Det synes jeg var ikke rigtig — sådan — sade 
ku Falk, hvars moraliska känsla upprördes af att barn
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på detta sätt lekte älskare, på samma gång som 
hennes fantasi tilltalades af bilden.

Icke riktigt moraliskt, ifylde Ulla skrattande. 
Ack, hvad vill du, de är sydländhingar. Vid 6, 7 
år är redan hvarenda pojke och hvarendä flicka för 
älskad. Här — bakom dem, fortfor hon, återigen 
ritande på golfvet, kommer en liten okynnig en smy
gande på tåspetsarna och puffar dem i ryggen han 
är biåsvart han — ja, i håret, begriper du, hyn sa 
där olivgrön —ja, och den innerliga förnöjelse, hvar
med han gör det, du! Jag måste skratta ibland sa 
att jag inte kunde måla. Och hvad jag var förtjust 
i de ungarna — formligen kär i dem. Jag kysste 
dem, så jag var färdig att äta upp dem — sådana 
kroppar som de hade. Men jag hade också gått och 
letat i månader, innan jag fick fatt i sådana prakt- 

eksemplar.
Jeg tror, du var mere forelsket i disse fremmede 

börn, end i dit eget, invände nu fru Falk, som begynte 
blifva betänksam.

Det var på helt annat sätt, genmälte Ulla. Det 
var på ett alldeles särskildt vis, som jag var förälskad 
i de barnen. Det var det, att de liksom var mitt 
verk, personifikationerna af mitt konstverk, mina egna 
fantasiskapelser, mitt testamente till efterverlden, mitt 
lif^monument, så att säga. Jag rörde ihop alt det 
där — och därför var det, jag älskade dem så, som 
jag aldrig kan älska någon annan, som bara i per
sonligt afseende står mig nära.
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Hon häjdade sig, då hon yttrat detta och kastade 
en blick på Falk. Han vände sig bort och ville gå, 
men hon närmade sig honom och tog hans hand 
med båda sina samt lekte med den, i det hon bredde 
ut fingrarna på den och höll den upp för sitt ansigte.

Jag vet ändå inte, om det är riktigt sant, hvad 
Ja§l nu sade, hviskade hon i hans öra på en gång 
lekfullt och ömt. Det fins en, som bara står i ett 

Personligt förhållande till mig och som alt ändå------
Og fra hvem du derfor længes væk, inföll han 

med upprörd röst.
Gamla fru Falk hade tappat sin näsduk och satt 

nu och petade med parasollen för att få tag i den
utan att behöfva böja sig för mycket. Det var ingen,
s°m tänkte på att hjälpa henne. Slutligen fick hon 
UPP den, snöt sig och reste sig samt gick sakta ut
Ur rummet.

Nej, jag längtar icke bort från dig, sade Ulla
fill Falk. Efter mitt arbete längtar jag, men resa
fian dig kan jag ändå inte. Då skulle jag ju lida 
l’ka mycket i alla fall af längtan efter dig.
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nsamma i en segelbåt mellan himmel och vat
ten! Men icke längre i en romantiskt öfver- 

. spänd sinnesstämning med hjärtklappning och bort
vända blickar, låtsad köld och hemlig längtan. Lugnt, 
naturligt och innerligt förenade sutto de där, lyckliga 
öfver den dag, som var, och ingenting saknande af 
det, som låg bakom dem.

Det hade egentligen varit en ohygglig stämning 
de varit i förra gången de suttit här i båten till
sammans. Denna kamp mot sig själf, detta försök 
att mästra och kväfva den bästa känsla de någonsin 
haft, detta ängsliga fäktande för att bevara sin frihet.

Ulla frågade sig, om det egentligen var sant, att 
hon uppgifvit sin frihet. Ja, kärleken band henne 
visserligen på sätt och vis — men kärleken hade 
också gjort henne fri. Ty det hade dock förut legat 
liksom en hämsko, ett tvång öfver hennes både and
liga och fysiska varelse — något med konst tillbaka- 
hållet, något oroligt jäsande. I hennes fantasi hade det 
arbetat som i en sjudande kittel beständigt, och ibland 
hade hon blifvit så trött däraf, att hon ej orkat arbeta-
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Hvilken ro hade det ej nu kommit,öfver henne — 
Jämförelsevis åtminstone. Hon satt och såg på den 
Vlda horisonten öfver Skagerak och tänkte på, med 
hvilka känslor hon hade betraktat den förra gången, 
den där morgonen då hon vaknat midt på hafvet. 
Idfvet hade då synts henne lika gränslöst, obestämdt 
°ch sväfvande som det vatten, hvilket gungade henne 
framåt. Hur annorlunda nu — lifvet var begränsadt 
nu' Hon hade icke längre denna känsla af att hon 
alltid skulle förblifva ung, att lifvet hade tusen obe
räkneliga möjligheter, att verkligheten kunde gifva 
afr hvad fantasien kunde drömma — nu visste hon 
Ullgefär, hvad hon kunde vänta af lifvet, hon visste, 
att något bättre än det hon nått kunde det aldrig 
skänka, hon hade egentligen ingenting mer att längta ' 
efter. Horisonten var icke längre obegränsad, hon 
Sag landet på andra sidan och hon visste, hur det såg 
Ut’ att det hade djupa lundar och soliga vidder, men 
att det också hade stenbundna backar och hvassa snår.

Och det var hvila' i denna känsla. Det var en 
stämningsfull ro, ett samladt lugn, som gjorde henne 
is°dt„ Kanske var det båtens enformiga vaggning och 
hafsluftens egendomligt lugnande inflytelse på nerv
systemet, som gjorde det — men hon tyckte, att hon 
aldrig varit så lugnt lycklig som nu.

Edgren, Ur lifvet. IF. 2.



e seglade upp för den långa Kristianiafjorden 
och landade vid Filipstadbugten tidigt på efter

middagen. Då de gingo genom staden ned till Jern- 
banetorvet till Hotel Royal, där Falk brukade taga in, 
kom någon gående efter dem. Han hann upp denn 
gick förbi dem, granskade Ulla både framifrån och 
bakifrån, vände om och mötte dem.

Jo, det är verkligen Ulla Rosenhane. Det var 
lustigt.

Lewi! ropade Ulla, släppte Falks arm och tog 
den främmandes båda händer, som hon hjärtligt ska
kade, i det hon rodnade och skrattade af glädje öfver 
detta möte. Jag såg i tidningarna, att du var här, när 
utställningen öppnades men jag trodde, att du rest 
för länge sedan. Är också några af de andra kvar.

Ja, Nicke är också här. Nej, hör du, det var 
verkligen snyggt af dig att komma hit. Men vill du 
inte vara snäll och presentera mig för din man, annars 
tror han kanske att jag inte har folkvett.

Det är Lewison — ellér Lewi, som han kallas r 
hvardagslag. Ja, det har du väl redan gissat, RoR
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Nej det var da morsomt. Min hustru har ofte 
talt om dem. De var jo hendes særlige ven dernede 
’ Rom.

Aja, ibland — men dessemellan sökte hon mörda 
mig med kallt blod — steka mig vid sakta eld — 
Ja> det var alt en lättnad för oss lite hvar därnere, 
när vi hörde att du gift dig, skall jag säga. — Hon 
stälde till sådan oreda, så, sade han, skakande på sitt 
stora hufvud och småleende med ett blidt, ömt, litet 
s^aPpt leende.

Bry dig inte om alla de dumheter han pratar, 
^v°lf, sade Ulla mycket upplifvad till Falk.

Du kan väl vara lite ordentlig nu, Lewi, tilläde 
k°n skämtsamt. Kom ihåg, att min man icke är van 
v'd den ton, ni brukar där nere i Rom. Han är »et 
skikkeligt menneske» han, skall du veta.

Nej, hvad säger du — har du gift dig med' »et 
skikkeligt menneske». Det kunde jag aldrig tro om 
ckg> lilla Ulla. — Ja, vi har ju också hört hur det 
2'ck till, fortsatte Lewi, som följt dem upp på hotellet 
°ch genast slagit sig ned i den enda bekväma stol, 
s°m fans i rummet, och där han nu halflåg, utsträc
kande sina tjocka, runda ben.

Ulla öppnade sin koffert, som var kommen före 
kenne, och begynte plocka upp sina effekter, samt 
•Uff Falk sina att ordna, medan hon hörde på måla
rens

hö

prat.
Nå, hur gick det till då? Det skall bli lustigt

0ra, hvad ni hittat på.
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Han tog och satte dig i en båt och seglade af 
med dig midt ut på Atlanten. Och så uppstod en 
förskräcklig storm, och när ni då var så långt ute, 
att man inte på vilkor kunde se land på något håll, 
så sa’ han: antingen blir du min, eller också ser clu 
aldrig land mer för dina ögon. Och då naturligtvis 
— ty feg har lilla Ulla altid varit —- —

Å, du skulle skämmas, sade hon och nöp honom 
i akseln, i det hon gick förbi honom mellan kofferten, 
och byrålådan.

Han skrek. Aj — hon har inte glömt sina kon
ster — samma kläm som förr i verlden. Nej, ett sa- 
dant infernaliskt grepp hon har i de där smala finger
topparna. — Nyps hon ofta? frågade han i blid, under- 
gifven ton Falk.

Sitt då inte i vägen, människa! sade Ulla, som 
hade svårt att komma förbi honom och försökte skjuta 
hans stol litet åt sidan, utan att han rörde sig.

Detta retade Falk, som länge förargat sig öfver 
den andres själfsvåldiga förtrolighet mot hans hustru, 
och nu var glad få en anledning att brusa ut.

Kunde de ikke måske flytte dem lidt, når de ser 
at de er i vejen, sade han.

Lewison lyfte sina släpande, milda, bruna sammets
ögon upp till hans ansigte med en sorgmodigt blid
kande min, reste sig därefter med ett uttryck af ko
misk resignation och flyttade stolen längst in i ett 
hörn, där han åter sjönk ned i den.

Man kan inte bli ond på Lewi, sade Ulla till
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balk. Han är lite ouppfostrad, förstås, men sådana 
ar de flesta färgkluddaré. Du skall veta, att min man 
är en ridderlig natur, Lewi. Det vet du visst inte, 
hvad det är.

Ridderlig, upprepade Lewi med en suck och 
höjde sina ögon mot himlen. Det matte vara bra
ansträngande.

För resten borde du varit närvarande, när under
rättelsen nådde oss därnere i Rom, fortfor han — att 
han tagit dig på ett så där fiffigt sätt — med storm, 
s°rn man säger — ja, det är inte för att witza. — Det 
bief en häpen tystnad bland oss allihop — vi var just 
Sa«fiade pä vår klubb — men slutligen upphof lille 
Nicke sin röst och sa’: ja, den som hade hittat på det 
ända — i en båt skulle man haft henne — och sa smac
kade han med läpparna och tuggade, som du vet, 
kan alltid brukar göra, hvarför han också fatt ök
namnet: det idislande djuret.

Jeg synes ikke, at den spög var videre vittig, 
inföll Falk, hvilken satt och piskade sig på benet 
nred en lineal, som han fått fatt i.

Ikke være filisteragtig, far, sade Ulla med en 
Sa val härmad norsk accent, att Lewi begynte skratta. 
Non tog linealen från Falk och kysste honom.

Uf, våndades målaren och gjorde min af att resa 
SlS- Jag trodde smekmånaden var öfver för länge
sedan.

Det är därför, att du inte begriper dig pa kärlek 
0ch sådant där, inföll Ulla, som fått en frihet och
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friskhet öfver sitt väsende, hvilken syntes Falk ny 
och främmande. Och det gjorde inte jag häller, när 
jag var tillsammans med dig sist. Men du må tro, 
jag har lärt något sedan den tiden.

Ja, jag kan märka det. Du har blifvit tre tum 
tjockare om lifvet och så bryter du på norska — 
eljest är du dig tämligen lik till det yttre. — Hvad 
det är lustigt i alla fall.

Lustigt. Hvad då?
Att du är gift?
Jeg må ud i byen nu, afbröt Falk. Du vil måske 

blive siddende og snakke med din ven, til jeg kommer 
igjen, sade han till Ulla.

Ja, har han en gång kommit ner i den där stolen, 
så lär jag inte få upp honom igen på hela förmid
dagen, sade hon.

Jo — vi skall gå på utställningen. Men din man 
föraktar väl sånt där?

Jeg holder meget af kunst, inföll Falk. Vi mödes 
vel da pä udstillingen, Ulla.

Han var litet sträf i tonen. Ulla räckte honom 
handen. Gif mig en kyss innan du går, sade hon.

Hon ville icke tillåta, att hennes återknytande 
af gamla förbindelser skulle störa deras inbördes för
hållande, och hon var rädd att Lewison skulle få någon 
skef uppfattning af deras ställning till hvarandra.

Men Falk kysste henne helt kallt och konven- 
tionelt på handen, bugade sig för Lewison och sade: 
på gjensyn! samt gick.
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Hör nu, säg mig en sak uppriktigt, sade målaren, 
som uppmärksamt följt honom med blicken. Din man 
är ju en djäfla vacker karl. Något sa snyggt, som 
hållningen på det hufvudet och formen pa de skul
drorna har jag inte ofta sett — man skulle kunna an
vända honom som modell för en vredgad Asathoi, 
när han klämmer till så där med ögonen -- det var 
altså det?

Det? Hvad?
Är det så trögt med fattningsgåfvofna nu — som 

knep dig, förstås? För lite blå har du alltid varit — 
d. v. s. inte på strumporna, men jag menar — roman
likens blå blomst, du vet, sade han och viftade med 
den afvigvända handen — var det doften af den, som 
gick dig åt hufvudet?

Ja, jag har alltid tyckt om det som är vackert, 
det har du rätt i. Jag är inte en sådan där dyrkare 
af det fula och triviala, som du och de andra. Men 
det var mycket mer än hans yttre.

Snillrik? hvad? frågade Lewison och flyttade 
makligt sina ben i en annan ställning, i det han tog 
UPP en cigarr och tände den.

Ulla kastade hufvudet tillbaka mot soffryggen 
°eh knäppte händerna om nacken. Det var otäckt, 
hvad det gungar, sade hon.

Hvad i helvete — gungar det?
Vet du, gamle gosse, det är är nästan uppfri

skande att höra alla dina fula ord igen, utbrast hon 
0ch böjde sig fram öfver soffkarmen samt gaf Lewi
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ett handslag. Kan du inte begripa att det gungar, 
när man varit flera dygn i en segelbåt.

Har ni kommit seglande? nej, är det sant? Jaså, 
han fortsätter med den taktiken — att sätta dig i 
båt, när du blir bångstyrig. — Men hvarför nyper 
du honom inte? frågade han i sin blidaste'ton.

13u fiagar, livad det var, som kom mig att fästa 
mig vid honom, återtog hon allvarligt och lösgjorde 
sin hand, i det hon satte sig upprätt. Det skall jag 
gärna säga dig. Nej, snillrik är han inte. Han är 
en rik natur, både klar och fantasifull, så att det 
fattas visst ingenting i det afseendet — tvärtom — 
som talare är han dessutom verkligt öfverlägsen. Men 
han har icke någon djupare originalitet — d. v. s. 
originel är han nog, mycket't. o. m., till sin natur 
men inte egentligen till sin intelligens ■— men han 
har nagot annat, som jag sätter mer värde . på än 
snille. Han är en karaktär.

Lewi drog upp ögonbrynen och sköt från sig 
med händerna.

En karaktär! Vill det säga en moralisk människa 
— en med principer — en s. k. ädel man? frågade 
han med förskräckt min.

Ja, det låter banalt, men jag kan inte hjälpa 
det — en ädel man, det är just hvad han är. Hör, 
Lewi, uppriktigt sagdt, du är ju ett verkligt snille 

det star åtminstone i alla resensioner — »den snill"
' ike målaren», heter det ju alltid nu för tiden, sedan 
du hunnit öfver det »lofvande» och det »talangfulla»



stadiet. Men tycker du ändå, oss emellan sagdt, att 
jag skulle kunnat bli förälskad i dig?

Hm — jag ser inte ut som Asathor, jag.
Men oafsedt det? Du ser för resten inte als illa 

ufr fast du har lite klumpig figur. Men ditt ansigte 
ar riktigt vackert — i synnerhet ögonen — och nog 
är det många, som blifvit förälskade i dig. Men 
jag —- jag som ar sä där lite blå, som du säger, om 
jag skulle kunna bli förälskad en gång på allvar, så 
Waste det just vara i en sådan man som Rolf Falk. 
Ni artister — ni snillen — hur småaktiga är ni inte 
’ alla fall — uppriktigt sagdt, Lewi — afundsjuka — 
j°> förskräckligt afundsjuka. Du är inte en bland de 
värsta, men det är bara därför, att du haft så stor 
framgång de sista åren. Och så nervösa ni är sedan 1 
Hur en stackars hustru hos er får gå på tå som katten 
kring het gröt, när ni behagar vara vid dåligt humör, 
därför att er sista tafla inte blifvit uppskattad efter 
frfrtjänst. Och hur är ni inte uppfylda bara af er 
själfva. Jo visst, har ni kanske några andra intressen? 
kfryr ni er om politik, sociala frågor? Bryr ni er om, 
att människor rundt omkring er är olyckliga, vill ni 
Söra något för att förbättra deras ställning? Mänsklig
heten består för er endast af två kategorier, konst- 
uärer och konstälskare — jo, det är sant, modeller 
också. — Hvad bryr ni er om alla andra? Â, jag 
matte väl veta det, jag, som lefvat i det sa manga 
‘fr- Ni är mycket angenäma umgängesvänner — jag 
har haft ett roligt lif bland er — men att älska en

EN SOMMARSAGA.
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af er — inte bara förbigående, det kunde väl varit 
möjligt — men allvarligt, oåterkalleligt —

Lewison pustade och drog med båda händerna 
i stärkkragen, som om den velat kväfva honom.

Hvad är det då för märkvärdiga egenskaper, som 
han — Asathor — han slog ut med handen och sjönk 
åter tillbaka i stolen med en komisk åtbörd af ut
mattning.

Det är många, sade Ulla utan att låta sig störas. 
Om clet inte vore så gammalt, så skulle jag säga, att 
han är en man och det är ingen af er. Ja, du be- 
höfver inte anstränga dig och fäkta så där med ar
marna, för jag vet att clet är banalt, men jag skall 
straks förklara dig hvacl jag menar. När jag säger, 
att han är en man,, så menar jag, att han har alla 
de egenskaper, som man vant sig anse som typiskt 
manliga, fast det inte fins en enda af de egenska
perna, som jag inte önskar, att kvinnan också skulle 
ha. Och så har han dessutom några af de egen
skaper, som anses typiskt kvinliga.

Hvarför säger du då inte lika gärna, att han är 
en kvinna? frågade Lewi med sin matta röst och fort
for att vrida på den styfva kragen.

Jag bryr' mig inte om alla dina kvickheter, sade 
Ulla och sprang upp och stälde sig nu framför honom 
med händerna bakom sig på soffkarmen, till hälften 
lutad tillbaka däremot. Du skall få i .dig det i alla 
fall. Och du skall säga de andra, att de skall låta 
bli att skämta öfver hvad de kallar mitt affall eller
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afvikande, ty det är allvar. Först och främst är han 
°själfvisk — jag börjar med hans kvinliga egenska- 
per — han kan uppoffra sig helt och hållet inte bara 
för dem han håller af — för dem är det honom en 
riktig fröjd att offra sig — utan också för andra. 
Hvilket lif lefver han inte, undangömd i en vrå, han 
s°m när som hälst kunde göra en vacker karrier, om 
han ville. Du må tro, Norge har inte många sådana 
män som han, och han har flera gånger haft lysande 
anbud, om han ville träda in i det politiska lifvet. 
Men han har sin lifsuppgift, som ingenting kan vända 
honom från, och som är så obemärkt och litet be
aktad som möjligt.

Att plugga förnuft i bondskaliar? sade Lewi,
h'àgande.

Ja — jag ville se någon af er, som skulle vara 
’ stånd att egna all sin tid åt ett arbete, som aldrig 
kunde bringa honom någon ära eller utmärkelse.

Men de betalar honom väl — bondskaliarna?
För hans arbete — nej, visst inte. Hela under- 

visningen är fri. Och den glödande entusiasm, han 
sätter in på sin sak! Jag tror nästan, det är hvad 
Jag håller mest af hos honom, hans entusiasm — för 
het är så sällsynt nu för tiden. Han har en själ, som 
ständigt lågar — antingen det nu är af glädje öfver 
het han finner skönt och godt eller af indignation 
öfver det han finner uselt. Jag har inte det där 
— inte als — men det är i alla fall något uppfriskande
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och stärkande i att lefva med en sädan man — han 
är som en frisk vind från hafvet.

Ja, stormen tycks nu ha blifvit din specialitet.
Och så är han så öm och god — —
Det skulle jag varit med, inkastade Lewi med 

en smältande blick, reste sig till hälften och tog 
hennes hand.

Jag.menar inte särskildt mot mig— fortfor hon ■— 
utan mot alla —

Jaså — på det viset. Men det måtte ända vara 
otrefligt.

— mot alla, som på något sätt är olyckliga eller 
i behof af hjälp.

Det knackade på dörren, och in trädde en blond, 
tvärhuggen liten man, som Ulla hälsade med ett 
utrop.

Nicke — du också! Hur har du fått reda på mig?
Ryktet går, svarade han tryggt — och tilläde 

med en komiskt förargad'blick på Lewi: Kunde jag 
inte tro det, att den där redan skulle vara installerad 
här i din bästa stol.

Puh! sade Lewi. Du kan inte tro — hon har 
till hälften tagit lifvet af mig. Tänk, att jag har 
måst sitta här i timtal utan att vara människa att fa 
ett förnuftigt ord ur henne. Hon har bara predikat 
hela tiden.

Predikat? sade den andre, frågande.
Ja, om alla sin mans goda egenskaper. Hon är 

galen i honom, komplett galen.
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Han reste sig långsamt och makligt, drog ned 
sin väst som krupit upp öfver magen, och sade, att 
nu skulle de gå på utställningen.

Men hör, afbröt han sig mildt och hans ögon 
sago på henne med den goda, smältande blick, som 
var dem egen. Jag har ännu inte gratulerat dig till 
ditt giftermål. Det ville jag ändå göra. Får jag 
kyssa dig?

Var så god, sade hon och räckte honom sin hand.
Nej fy, det är gammalt, sade han och sköt bort 

den. Det är teater. Nej, jag vill kyssa dig på franska.
Han lade helt lätt sin hand på hefines skuldra 

0ch kysste henne broderligt på bägge kinderna.
Det var en riktig knäck för mig, då du försvann, 

sade han blidt och sorgmodigt. Jag har inte gjort 
något dugligt sedan.

Inte. Din tafla här på utställningen?
Ja, man^tror att den är bra för att man inte be

griper sig på den. Men oss emellan är det bara skoj. 
Ja> du skall själf få se. Nu går vi.

Men jäg kan väl inte gå i min båtkostym, in
vände hon. Vänta på mig därnere, så kommer jag 
straks.



on kom snart ned till dem i en promenad- 
klädning i engelsk smak — enkel, men så 

stilfull, att alla vände sig om efter henne, då de gingo 
framåt Carl Johans gade till utställningen. Det var 
icke något »folkeligt» i denna enkelhet. En veckad 
kjol och en liten jacka af smårutigt herrtyg, hvit väst, 
herrhatt af filt, kikare på ett band öfver akseln, samt 
en långskaftad parasoll, hvilken hon använde som 
spatserkäpp då de gingo i skuggan på trottoaren.

Det blir verkligen enformigt i längden att gå i 
nationaldrägt — det är riktigt trefligt att vara en 
smula chic, sade hon och tittade i förbigående i ett 
stort bodfönster.

Mins du den gråhvita arabiska burnusen, sade 
Lewison. Jag tror det var två månader du lefde i 
den. Då tänkte du inte på att vara chic.

Nej, när jag arbetade tänkte jag aldrig på det, 
förstås, Den var varm och bekväm den där burnusen, 
men vacker var den verkligen inte.

Ajo, sade Lewison. Lika vacker som om du
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tagit en vanlig säck och gjort ett hål i den och 
dragit ned den öfver hufvudet och sedan knutit ett 
snöre om lifvet.

Och så de stora halmtofflorna. Ja, inte kan man 
Jnst säga att du koketterade för oss, inföll Nicke.

Nej, det kunde verkligen inte falla mig in. Koket
ta för erl Och när jag frös om fotterna! Ni 
koketterade just inte för mig häller — å, Lewi var 
härlig i turbanen och den persiska siden-nattrocken, 
s°m slängde i trasor kring benen på honom.

Ja, vi frös hundfatt den vintern, sade Lewi. Slut
ligen var du den enda som hade råd att köpa kol, 
°ch vi kom till dig och värmde oss.

Hur kom det sig egentligen, att du alltid hade 
sa mycket mer godt om schaber än vi? inföll Nicke.

Å, det är lätt att begripa — för att hennes taflor 
aHtid såldes, sade Lewi. Om du hade målat en hvar 
dag, så tror jag du hade blifvit af med alla ändå. 
hlär man bara målar vackra motiver, så — ja, nu 
skall du inte komma och säga att jag är afundssjuk, 
HUa Ulla. För jag menar inte, att det bara var dina 
'notiver, som var vackra. Du har alltid haft det där 
b'san djäfla i dina ögon, som gjort att du både sett 
det som var vackert och kunnat få fram det med. 
Men när man är född på en söndag, som du, så är 
det verkligen riktigt urfånigt att gå och förälska sig 
så där dumt — livad Nicke? Man kunde vilja gråta
o
at ett sådant slöseri med naturens krafter.



64 UR LI F VET.

Sådana är alla fruntimmer, sade Nicke med sin 
torra röst och begynte ifrigt att tugga.

De gingo så lifligt pratande och skrattande framåt 
gatan, att de ej märkte det uppseende de väckte. 
Alla kände redan de båda målarna, men den främ
mande damen med det utländska snittet på sina kläder 
väckte allmän nyfikenhet.

I det samma kom Falk gående från motsatt håll 
i sällskap med en folkhögskolelärare från Vestlandet 
och hans hustru. Hon var en rik Kristianiaflicka, 
men vägrade att mottaga något understöd af sin far, 
emedan han icke sympatiserade med det kall, hennes 
man valt. Hon gick ytterst tarfligt klädd i en tung 
grå ylleklädning och en rakbrättig, simpel halmhatt. 
Hennes man hade långrock och stripigt, långt hår. 
Man skulle ovilkorligen tagit dem för verkliga bönder.

Säg mig en sak, lilla Ulla, sade Lewi straks innan 
de varseblefvo de mötande. Du sa’ att du sett af 
tidningarna att jag var här. Hvarför skref du inte 
då och bjöd mig till dig? Det tycker jag var små
aktigt af dig.

Jag tänkte verkligen på det — men jag var inte- 
rask — inte glad häller. Du vet kanske inte, att 
jag har en stor och duktig pojke därhemma. Ja, nu 
kan du gärna följa med oss, när vi far hem.

I segelbåt! Tackar! Nej, men jag kan möta er. 
Det vore inte så olifvadt. Är det en bra pojke du 
förökat verlden med? Hygglig och treflig? Hvad"

Utmärkt hygglig, sade Ulla skrattande. Han
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ar helt enkelt det sötaste barn i verlden — precis 
So® alla förstfödda. Ja, du skall få se — det är verk- 
hgen gry i honom. Han skriker och sparkar, när 

man inte straks lägger märke till livad han vill, så 
att han kan ta ner huset. Det tycker jag om — 
sPak vill jag inte ha honom för aldrig det.

Asathor! sade Lewi och höjde ögonbrynen.
Han skall få en utmärkt uppfostran, må du tro. 

Him skall alltid få alt hvad han vill. Det är en upp
fostringsmetod som jag tror ännu inte blifvit på allvar 
försökt, men jag är säker om, att det är den enda
rätta.

Nej, for en vakker dame som kommer der, utbröt 
nu den unga folkhögskolefrun, innan ännu Falk hade 
fott ögonen på' de mötande. Det er noget så eget 

Ved hende —■ hun ma vaere en fremmed.
Falk såg henne nu, och det slog honom hur olik 

hon var alla andra, han sett på gatorna i Kristiania, 
hfot var något af stora verlden öfver henne, där hon 

2'ck förnämt själfsäker mellan de båda herrarna.
H,an fick plötsligt en smärtsam förnimmelse af, att
hon egentligen hörde hemma i en helt annan verld 

dn han, och det syntes honom så underligt ofattligt 
al:t: tänka att detta var hans hustru —- att denna 
hfverlägsna verldsdam lefvat en hel vinter hos honom 
v'd skolan och att hon var mor till hans barn.

Det er min hustru, sade han till sitt sällskap i 
en ton som om han icke blott förutsett deras förvåning 
utan också tviflat på sanningen af sina egna ord.

gr en, Ur lifvet. IV. 2. 5
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Derea kone — nej Falk, er det muligtf
Falk skyndade nu fram till Ulla och presenterade 

för henne: En af mine nærmere venner, som du nok 
ofte har hört mig tale om — Birk og frue.

Ullas blick for omedvetet granskande öfver den 
unga frun, då hon räckte henne sin hand. Denna 
rodnade och kände sig så imponerad af Ullas hela 
väsende, att hon knapt vågade se på henne. Det 
var den första flägt från stora verlden, som strök 
öfver hennes väg, och hon kände sig på en gång 
bedårad och förintad.

De båda målarne stannade på något afstånd. Den 
unga fru Birk kände dem till utseendet och hon visste 
att Lewison och Ulla gälde för att vara hela Nordens 
mest betydande målare bland det yngre slägtet. Hon 
var uppvuksen med alt det svärmeri för konst och 
poesi, som fostras och näres i de kretsar, hon till
hörde — de Grundtvigianska, och hon var öfver- 
lycklig öfver detta sammanträffande.

Ulla uppfattade straks något vackert och besjäladt 
i den blyga blick, som den lilla blonda frun med det 
eljest obetydliga utseendet kastade på henne. Hon 
frågade henne därför vänligt, om hon var intresserad 
af konst och om hon ville göra dem sällskap på ut
ställningen.

Å! sade fru Birk med en min af lycksalighet- 
At få gå med dem pg se kunst!

Ulla värmdes af den naiva glädjen i detta tonfall 
och presenterade målarne, hvarefter de alla följdes åt.



På utställningen glömde hon henne dock snart 
för det lefvande intresse, hvarmed hon studerade 
konstverken. Falk kom oupphörligt och ville draga 
kenne med sig för att beundra en eller annan tafla, 
s°nr särskildt anslagit honom, och detta irriterade 
kenne, ty han fäste sig vanligen vid taflor, som hon 
ej als brydde sig om. Hvad som tilltalade honom 
var förnämligast motivet, grupperingen, samt ansig- 
tenas själsuttryck. Han intresserade sig för historien, 
kon endast för utförandet. Birks följde efter dem, 
Wen sedan de gått igenom hela utställningen en gang, 
blefvo de trötta och ville gå. Ulla förklarade sig 
däremot icke ha sett en fjärdedel ännu. Hon hade 
Sa länge måst undvara att se konst, att hon nu rik
tigt frossade i denna ovana njutning och gladde sig 
åt alt, till och med det obetydligaste, blott det visade
kegåfning.

Falk följde Birks hem och kom sedan tillbaka 
för att hämta Ulla, men hon var ännu så upptagen, 
att hon knapt märkte honom. Han satte sig tålmodigt 
ned att vänta på henne, medan han sträckte ut sitt 
skadade knä, som besvärade honom. Han satt och 
följde henne och de båda målarna med ögonen under 
etl oupphörligt tillväksande förstämning. Hur öfver- 
ködig hade han icke plötsligt blifvit i hennes lif. 
Hon såg honom ické, han fans icke för henne ! Det 
kade aldrig liänclt förr. Trots tillfälliga små miss
stämningar mellan dem hade dock deras kärlek hela 
tiden bevarat tillräckligt af romantik och svärmeri,

EN SO MM ÅRSAGA.
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för att de aldrig kunnat känna sig likgiltiga för 
hvarandras närvaro. Hur många gånger hade hon 
icke sagt honom, att hon aldrig hörde hans steg i 
trappan, hans tag i dörren till hennes rum, när han 
kom upp från skolan, utan att för hvarje gång erfara 
en sakta hjärtklappning, en liten svallning i blodet, 
en känsla af något rikt och skönt, som lifvet tillförde 
henne. Och aldrig hade det ännu händt honom, om 
han varit än så upptagen, om det varit midt under 
en föreläsning eller midt i ett stort sällskap, att han 
varit omedveten om hennes närhet, att icke hans 
blickar sökt hennes, att icke hon varit medelpunkten, 
kring hvilken hans tankar och hans samtal åtminstone 
indirekt rört sig!

Och nu var han alldeles utesluten ur det, som 
upptog hennes hela intresse, uppfylde hela hennes själ.

Han förebrådde sig själf att han kunde känna 
det så smärtsamt. Hvad var han inte för en ohjälp
lig romantiker! Ville han att de hela lifvet skulle 
gå och vara förälskade i hvarandra. Måste icke för
dern som för alla andra den stund komma, då den 
första förälskelsens eksaltation aflöstes af en lugnare 
känsla. Men nej, nej — hela hans själ uppreste sig 
häremot. Skulle han kunna vara i samma rum som 
hon och icke känna hennes närhet, icke söka henne 
med blicken, vara som om hon icke funnes i hans 
lif! Han sade sig själf, att detta var otänkbart. Men 
hon skulle redan vara kommen till denna punkt! Nej, 
det kunde han icke tåla, han ville taga henne fran
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^essa målare — i morgon dag, och segla hem med 
henne och behålla henne för sig allena.

Men ack, det kunde han ju icke! Han hade varit 
hos den store kirurgen och denne hade sagt honom, 
att hans ben blifvit betänkligt vanskött och att han 
maste bereda sig på att stanna i Kristiania under 
behandling återstoden af ferierna. Ulla visste ännu 
lngenting härom — hon hade ej frågat honom, om 
han varit hos doktorn, hon hade ej tid att tänka på 
honom nu.

Nej hvad han blifvit sentimental och barnslig ! 
hfvarför gick han icke utan vidare fram till henne och 
sade, att han ville gå. Hvarför var han blyg som en 
förskjuten älskare — hon var ju dock hans hustru.

Ja, när man känner innerligt och varmt blir man 
fött blyg och tafatt, sade han sig själf. Det är inte 

’ Svart att vara öfverlägsen och ironisk, när man är en 
sådan ytlig och lättsinnig fyr som den där Lewi.

Först då klockan ringde till tecken att utställ- 
llll'1gen skulle stängas för dagen, kastade Ulla en 
blick efter sin man och såg honom sitta nedsjunken 
] s°ffan med hufvudet mellan skuldrorna och ögonen
1 golfvet.

Han kände straks att hennes ögon fästes på 
honom, reste sig och gick fram till henne, samt sade 
1 en blid, vemodsfull ton: Nu — har du moret dig 
*'gtig godt nu?

Ja, dejlig, svarade hon. Du kan inte tro hvad 
cföt friskat upp mig, detta.
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Jeg kan mærke det, sade han och lade hennes 
arm i sin med en sakta, öm men nästan blyg' klapp- 
ning af hennes hand.

Det behöfdes blott detta lätta vidrörande för att 
hon genast var hans igen. Hon liksom vaknade upp 
och det syntes henne att hon varit borta på en lång 
resa, skild från honom. Hon kände den återhållna, 
vemodiga ömheten i hans väsende som en förebråelse, 
det gick en skiftning öfver hennes ansigte som alltid 
vid den minsta smekning af honom.

Lewi frågade, om de ej skulle gå ut och äta 
middag tillsammans, men Ulla hviskade till Falk: 
afböj det! Låt oss hällre gå ensamma!

Han tryckte tacksamt hennes arm och svarade 
skyndsamt, att hans hustru visst var trött och ville 
hvila litet, hvarför de skulle låta servera sig mid
dag på sitt rum.

Snygg historia, sade Nicke till Lewi,. då de skilts 
från de andra. Alla fruntimmer är sig lika.

Låt bli att idisla, ditt djur! röt Lewi. De ginge 
tysta en stund, Nicke hela tiden tuggande och små
skrattande för sig själf. Slutligen lyfte Lewi på huf- 
vudet, höjde litet på ögonbrynen och sade med sin 
mjuka röst: Du har i alla fall rätt i, att det missklär 
en vacker kvinna alldeles förbannadt att vara kär —
i en annan.



K
örst då Falk och Ulla gingo upp för trappan 

i hoteilet lade hon märke till, att han förde 
s*tt ben med mer än vanlig svårighet eller försigtig- 

het. Hon frågade hur det var och han berättade 
1111 om sitt besök hos kirurgen, och att han måste 
flytta till sjukhuset för att troligen genomgå en ope
ration.

En operation! Är det så illa? Blir det smärt- 
Samt? frågade hon, bleknande.

Nu — det er ikke det, jeg sörger over. Men at 
Ég skal blive nödt til at være skilt fra dig en læri- 
gere tid.

Hvarför det? . Jag stannar naturligtvis hos dig. 
I byen hele resten af sommeren?
Hvad gör det. Tror du jag vill lemna dig, när 

är sjuk.
Men den lille? Glemmer du ham?
Han är ju i alla fall borta — jag kan ju så litet 

vara för honom mot livad jag hoppas jag skulle kunna 
vara för dig.
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Men kunde du da virkelig holde det ud at vide 
ham ganske forladt for så lang tid? Der kan være 
tusinde småting at lægge mærke til med et så lidet 
barn, som konen derborte ikke egentlig forstår —• 
og da skulde vi begge være så langt væk.

Men mor, då!
Mor kan jo ikke komme derben mer end måske 

et par gange på den hele tid — så vanskeligt som 
det er for hende at kjöre på de slemme veje. Nej, 
jeg havde rigtignok tænkt mig det ganske änder
ndes. Jeg havde tænkt, at du skulde tage derhen til 
bondegården og blive der med lille Rolf den tid, 
jeg var borte.

Så! Är det så du bestämt det. När befaller 
du dä, att jag reser? fragade hon i en ton, som skulle 
vaia skämtsam, men dock lät'något spetsig. I mor
gon? Eller kanske redan i afton?

Hon steg upp ur soffan, där hon satt inkilad 
mellan honom och soffkanten och ville gå förbi ho
nom, men han fick tag i båda hennes händer bak
ifrån och höll henne fast.

Befaler! Ulla! sade han, blidt. Fordi jeg önsker, 
at du ikke skal glemme vort barn. Det er så snildt 
af dig, at du vil blive hos mig — men det gjör mig 
så um åd el i g ondt, når jeg mærker, at du ikke tæn- 
ker lige så ömt på lille Rolf, som på mig.

Jag har sagt dig det förut, sade hon och lös
gjorde sina händer samt satte sig på hans knä. Jag 
kan inte stycka mitt hjärta så där i bitar. Det är
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aldrig mer än en känsla, som uppfyller mig på en 
gång. Nyss tänkte jag bara på taflorna — nu bara 
Pa dig.

Han lade hennes ena hand med insidan mot sin 
mun och kysste den.

Det är afgjordt nu — jag . reser — sade hon. 
Hden tillåter du att jag stannar några dar för att få 
Se utställningen ännu ett par gånger?

Ja, det tillader jeg godhedsfuldt, svarade han gladt.
' jeg skal også tilläde mig selv at blive hos dig 

I121" på hotellet, så længe du er i byen.
Och sedan skall du till sjukhuset. Uf, hvad det 

ar tråkigt. Du skall väl kloroformeras, om det blir 
en operation ?

Nej, svarade han kort, sköt henne från sig och 
reste sig.

Hvarför det?
Fordi — fordi jeg ikke vil.
Hon slog armarna om honom.
Rolf — jag förstår, hvarför du inte vill. Men

skall inte göra sådana dumheter— du skall verk- 
1'gen inte — hvad tjänar det till? Det som redan 
^ar skett blir ju inte bättre för det. Och tror du, 
att du gör mig någon glädje — med att underkasta 
c^g själf — nej, hör du, det där är verkligen en onö- 
d’g och misslyckad heroism —

Der er ikke tale om nogen heroisme ! svarade han 
0 tåligt.

Lad os endelig se til at få spise nu, fortfor han
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i skämtsam ton. Det er forfærdeligt for en ordentlig 
landmand dette at spise kl. 5 istedenfor kl. 12, som 
et skikkeligt menneske skal og bör.

Du får väl ett trefligt rum på sjukhuset? frågade 
Ulla, då de sutto till bords. '

Ja, rigtig nydeligt, sade han, leende. Så stort, 
at tyve senge får plads der.

Tjugu sängar! Men — hvad vill det säga! Du 
skall naturligtvis ha enskildt rum.

Nej, det skal jeg naturligvis ikke, fru aristokrat. 
Hvorfor skulde jeg det.

Men det är ju själfklart — du skall naturligtvis 
vara på första klass.

Hvorfor? I den store sal ligger hederlige land- 
mænd, som er mere formuende, end jeg.

Ack, dina förskräckliga principer igen! Men du 
har finare vanor — eller åtminstone — nej tyst, jag 
tar tillbaks det om vanorna, om du vill — men en 
finare natur, än de. Du skall lida mer af att ligga 
bland de andra och höra deras jämmer och se alt 
eländigt och obehagligt och motbjudande, som kan 
förekomma i en sådan gemensam sjuksal. Nej, Rolf, 
jag kan rakt inte finna mig i den tanken att veta 
dig ligga där —

Han afbröt henne med att lägga handen pä hen
nes mun. Nu taler vi ikke mere om det, sade han.

Jag blir nästan rädd för dig, Rolf, när du är så 
där, inföll Ulla. Det är ett visst hård t element hos 
dig ibland, som förskräcker mig. Om det nu vore
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jag, som vore sjuk och skulle ligga på sjukhus - 
skulle du då också fordra af mig —

Jeg vilde ikke fordre det af dig -— og jeg vilde 
lide forfærdelig ved at se dig der — men alligevel, 
synes om det, vilde jeg, hvis du gjorde det. Du ved, 
det er mig altid imod at gjöre denne forskjel mellem 
klasserne — men intet synes mig dog så stygt som, 
at af to syge mennesker, der lider, den ene skal fa 
bedre pleje og hjælp, end den anden — hvis det da 
ikke er, fordi han er svagere, end den anden. Det sy- 
nes mig er den eneste forskjel, der skulde gjöres, 
hvis der fandtes menneskekjærlighed nok i verden.

Ja, du är bra du, sade Ulla, ömt. Om vi andra 
kunde vara sådana.

Hys _ ikke snak om det, afbröt han. Han 
kunde icke fördraga, att man berömde hvad han 
ansåg som en så själffallen pligt, att det ej ens kunde 
talla honom in att hysa ett ögonblicks tvekan om, 
hur han borde handla.

På aftonen gingo de ut en stund tillsammans, 
hte gingo in i Tivoli, där det var konsert. Här träf
fade de åter de båda målarne och Ulla citerade skrat
tande Björnsons yttrande om, att Kristiania är en 
Sa liten stad, att alla människor råkas på samma 
rakstuga.

Då Lewi fick höra, att Falk skulle stanna i Kri- 
stiania och Ulla resa hem ensam, föreslog han genast 
utt då göra henne sällskap.

Du far väl inte i segelbåt ensam, förmodar jag,
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sade han. Utan vi kan väl då som andra civilise
rade människor resa på ångbåt och sedan rundt om
kring i kärra, i stället för att gå öfver fjäll och 
sånt där trassel.

Skal de også opigjennem landet, sporde Falk-
Ja, er fru har varit så älskvärd och bjudit mig 

att besöka henne i Jökelheim.
Det gjör mig ondt, men i sommer kan vist 

ikke Ulla modtage besög, inföll Falk. Vi har vort 
barn i pleje på en bondegård en mils vei fra vort 
hjem, og Ulla agter at opholde sig der, mens jeg 
er borte.

Ja, ett par veckor kunde jag väl vara hemma 
och ta emot Lewi, invände Ulla och såg tveksamt på 
Falk.

Nu, således ! utbröt han. Jeg forstod det så, som 
om du hellere var bleven her hos mig, hvis du ikke 
vilde tage hjem for vort barns skyld. Og her Lewi- 
son må undskylde, at jeg ikke agter at afstå fra min 
hustrus selskab for nogen anden, end for barnet.

Det gjör mig ondt at synes ugjæstvenlig, tilläde 
han i mer beherskad ton, då han såg hur Ulla rod
nade till och kastade en varnande blick på honom- 
Jeg forstar meget vel, at det vilde være en stor glmde 
for Ulla at se sin ungdomsven i sit hjem. Men vi 
tör kanske håbe, at et andet år —■ —

Den hastiga rodnaden i Ullas ansigte började 
gifva vika, men kvarlemnade en enda, röd fläck på 
ena kinden och nedåt halsen. Hon hade en nervös
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rörelse kring läpparna och en plötslig flamma i ögo- 
neiUdå hon sade till målaren: Ja, förlåt Lewi, det 
var oförsigtigt af mig att bjuda dig innan jag bedt 
Uhn man om lof. Du ser nu, att han beslutat annor
lunda, och jag kan därför inte —

Hon afbröt sig, emedan gråten satt henne i hal- 
Sen- Hon klappade Lewi ett par korta slag på han- 
^en och lutade sig därefter tillbaka i stolen och låt
sade lyssna uppmärksamt på musiken.

Falk reste sig upp och drog Lewi med sig bortåt 
aflägsnare gångarna, där de kunde tala mer ostörda 

a‘ människor. Ulla såg dem gå där tillsammans 
hinge, hvarefter Lewi kom ensam tillbaka.

Vet du, jag börjar nästan begripa, att du inte 
kunde säga nej, när han friade till dig, sade han, i 
det han satte sig bredvid Ulla. Till och med utan 
tlllhjälp af en segelbåt och en storm och sådana där 
konstlade medel. Så den karlen kan be och öfver- 
tala — det har jag aldrig tänkt mig maken.

Hvad är det då han bedt dig om?
Att jag i alla fall skulle följa med dig hem och 

kh hos dig några veckor. Han var riktigt rörande 
bedröfvad öfver att du blifvit arg på honom. Och 
Hg slapp inte med mindre än att lofva komma.

Konserten var slut och Falk, som träffat några 
kokanta, skilde sig nu från dem och kom för att 
kämta Ulla.

Lewi har lovet at komme. Er du fornöjet med 
Ullg nu? sade han, då de gingo hem.

EN SOMMARSAGA.
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Det är så likt dig, svarade hon skrattande med 
tårar i ögonen. Det är nästan förargligt, att det 
aldrig kan bli något ordentligt gräl mellan oss, bara 
för att du är så snäll i själ och hjärta, fast du mor
skar upp dig ibland. Men jag skall verkligen mte 
få något nöje med Lewi, då jag vet, att du är här 
och ligger i den stora sjuksalen. Hör, sade hon in
trängande och ömt, om du nu också ville ge med 

dig i den punkten.
Hvis du taler mere om det, bedröver du mig, 

klippte han, tvärt. Det gjör mig ondt, at du ikke 
forstår mine bevæggrunde. Det synes mig dog sa 
simpelt, at jeg ikke kan gjöre anderledés.

Jag tar tillbaks att du är snäll. I vissa fäll al 
du envis som döden.

»Envis och hård», upprepade han. Det er, hvad 
du beskyl der mig for. Ja, man må være begge dele 

iblandt.
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oljande morgott, då Falk och Ulla sutto vid 
frukostbordet nere i hotellets matsal, kom en 

kypare in och sade, att en liten fröken önskade tala 
IT1ed frun. Ulla, som ej visste sig' ha några bekanta 
1 Kristiania, gick helt förundrad ut i förstugan. Där 
stod den lilla fru Birk, som hon varit tillsammans 
1Tied på utställningen föregående dag. Denna såg 
mycket blyg ut och bad många gånger om ursäkt 
för att hon störde samt tycktes ha svårt att komma 
rarn med sitt ärende.

Jeg har en söster — jeg skulde hilse så meget fra 
ni0r — begynte hon. De må ikke blive vred — men 
m°r vilde så forfærdelig gjerne — min lille söster har 
tering — hun lever vist ikke til vinteren — forrige 
dr var far ög mor i syden med hende, og da fik mor 
n°gle af deres målerier at se — og nu vilde mor så 
t°ifserdelig gjerne — men det er vel umuligt, de har 
Vel ikke tid ~~

Menar ni kanske, att er mor önskar, att jag 
skall måla er systers porträtt?

Ja, mor vilde så forfærdelig gjerne, upprepade
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den lilla frun, glad att mötas på halfva vägen. Hvis 
de ikke synes, det er uforskammet — men mor hal 
aldrig set nogen målerier, som hun holder så meget 
af, som deres.

Ulla hade, sedan hon var på utställningen, g1'1' 
pits af en stark lust att måla. Hon hade fantiserat 
om färger hela natten, och hon hade vaknat pä mor
gonen med en sådan längtan efter sitt arbete, att hon 
just funderade på, hur hon skulle få fatt i någon mo
dell för att åtminstone kunna göra någon liten skizz> 
medan hon nu var i stämning. Hon blef därför myc
ket glad åt fru Birks förslag och lofvade komma 
genast.

Som hon hade kort tid på sig beslöt hon taga 
porträttskizzen i akvarell. Hon hade ofta målat barn- 
hufvuden i akvarell och brukade alltid lyckas väl med 
det luftiga och lätta, som kännetecknar denna konst
art. Sina oljefärger hade hon dessutom ej medtagit 
till Kristiania, men akvarell-lådan låg alltid i hennes 
handkappsäck.

Efter en timme var hon på väg till den anvisade 
bostaden vid Drammens Vejen. Hon gjorde sig eJ 
stora förväntningar på att finna någon synnerligt in
tressant modell, ty systerns utseende var af en myc
ket alldaglig typ, men det gjorde detsamma. Hon 
var i en sådan stämning nu, att hon var färdig att 
måla hvem som hälst, som bara ville sitta för henne.

De bodde i en af de präktigaste villorna midt 
inne i en stor trädgård. Alt var så tyst omkring det
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e,nsamma huset, mattor täckte alla trappor — en tung 
atmosfär af stilla sorg låg öfver det hela.

Det var det fjärde barnet, som lungsoten härjat
Alt hade gjorts för att rädda henne, men för- 

gäfves. Föräldrarna voro rika — de kunde öfver- 
h°pa henne med alt detta lifvets goda — blott icke 
lifvet själft kunde de köpa henne.

Modern kom emot Ulla. Hon bar ännu sorg 
efter en 17-årig son. Hon var liten, ljus och skygg 
s°m fru Birk. Hon förde henne genast in till den 
sJl'ka, som tycktes vänta hennes besök med stor
otålighet.

Jeg er så glad over, at de vil male mig, sade 
h°n genast. Jeg kjeder mig så frygtelig.

Ulla betraktade henne tyst under några minuter. 
Hon satt i en hvilstol vid fönstret, som hade en vac
ker utsigt öfver trädgårdar samt en blå strimma af 
fjorden och fjällena på andra sidan. Hon satt upp- 
ratt med skarpa rosor på kinderna och en otålig, 
orolig blick i de insjunkna ögonen — munnen hade 
en litet trutande, misslynt min och det var något 
Pa en gång väntansfullt, ifrigt nyfiket och ändå ut- 
fråkadt i hela hennes uttryck.

Ni har dock en bra vacker utsigt här, sade Ulla 
för att säga något, medan hon studerade henne. Den 
öär blå strimman af fjorden -—

Uf nej, jeg er så kjed af den fjorden, utbrast 
k°n. Da var det langt morsommere i Nizza, hvör 
Vl beständig så folk komme og gå — og alle de

Edgren, Ur lifvet. IV. 2. 6
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dejlige toaletter. Men her er det uafladelig det samme 
— jeg gider ikke se derud mere.

Trött på lifvet och ändå nyfiken på lifvet — där 
har jag stämningen, tänkte Ulla. Den missnöjda mun
nen — de djupa, glänsande, längtansfulla ögonen

Hon ville straks begynna. Modern frågade hur 
hon ville hafva placeringen och belysningen.

Det är så bra som det är,'att det inte kan vara 
bättre, sade Ulla.

En mörk gardin, som var dragen för ena halfvan 
af fönstret, bildade bakgrunden till hufvudet, frän 
andra halfvan föll en stark dager in och tecknade 
ansigtets konturer med ljus. Träden utanför, hvilka 
bröto solstrålarna, spelade in en mängd rörliga fär
ger i hennes hudfärg och hår; verkningsfulla glans
dagrar och solstrimmor förmildrade det skarpa och 
osköna i kindernas feberrodnad.

Ulla begynte teckna med brinnande ifver och 
inom en halftimme kastade hon bort blyertspennan 
och grep till färgerna. Modern stod först bakom henne 
och såg på, men detta pinade henne så, att hon slut
ligen ej kunde återhålla en begäran att blifva lemnad 
ensam med sin modell.

Efter ett par timmar knackade det på dörren 
och Ulla anmodades att komma ut och äta frukost, 
hvilket hon afslog i en kort, nervös ton, i det hon 
genast drog igen dörren. Hon hade gripits af en 
verklig konstnärsfeber och målade utan afbrott hela 
förmiddagen.
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Som den unga sjuka i alla händelser tillbragte 
hela dagarna i sin stol, var det ingen särskild an
strängning för henne att sitta modell, så mycket mer 
Som Ulla uppmanade henne att röra sig alldeles fritt 
°ch ej låtsa om att hon höll -på att porträtteras. 
Hennes vana att måla barn hade gifvit henne en 
snabbhet och säkerhet i uppfattningen som gjorde 
att hon kunde fästa de rörligaste bilder på duken.

Vid middagstiden kom Falk upp för att hämta 
henne, men han fick ej ens se henne, hon lät endast 
Syara, att han ej skulle vänta henne hem förrän på 
aftonen. Hon lät sig af sitt värdfolk motvilligt öfver- 
falas att äta middag med dem, men var under mål
tiden tyst och frånvarande samt lät de flesta rätter 
gå sig förbi.

Förlåt mig — men jag kan inte äta, när jag 
målar, sade hon. Hon gick från bordet direkte in 
till den sjuka igen och fortsatte sitt arbete.

På eftermiddagen sökte Falk henne ytterligare 
atan att få se henne. Man var i Juli månad och 
dagarna voro långa, så att Ulla kunde fortsätta ända 

.till 7-tiden, då hon noggrant öfvertäckte taflan och 
"förbjöd alla att se på den.

I trappan mötte hon Falk, som nu sökte henne 
för tredje gången. Hon förblef förunderligt kall och 
°berörd inför hans ömma otålighet öfver att ej ha 
fatt se henne på hela dagen. Hennes blick var från- 
varande och hon talade litet.

Jeg har tusinde ting at fortælle dig, sade han,
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då de g'ingo hem. Jeg synes du har været borte en 
evighed. Hvordan jeg skal kunne leve i uger uden 
dig, når du nu rejser hjem, det forstår jeg ikke.

Hon svarade ej utan gick och såg ner i gatan.
Der er kommst brev fra mor, fortfor han. Og 

hun har været hos lille Rolf.
Så-å ! sade hon med en ansträngning att rycka 

sig lös från sina inre färgsyner. Och hur mår hän t
Det spörger du om i en så ligegyldig tone. Og 

hvis jeg nu fortalte dig, at han var syg —
A — det är han inte, sade hon lugnt.
Då de kommo hem gick hon straks till sängs. 

Jag är trött, sade hon. Så trött, att det svindlar för 
ögonen. Tala inte till mig. Jag orkar inte.

Följande dag målade hon också hela dagen. Pa 
aftonen var taflan färdig och dagen därpå fingo Falk, 
Lewi och Nicke komma dit och se den.

Jag tänkte först på att taga henne i half figur» 
berättade hon för dem på vägen dit. Jag skulle da 
tagit den blå strimman af fjorden med, som hon all
tid satt och stirrade på, fast hon sade att hon var 
så trött på den. Men så blef det bara hufvudet. Det, 
ligger altsammans i uttrycket — både fjorden och 
himlen och hela den verld, som hon på en gång är 
trött på och längtar efter.

Är hon vacker? frågade Lewi.
Ja, det beror på hur man ser på henne. För en 

banal uppfattning är hon vanlig. Och för en reali
stisk uppfattning, som din t. eks., skulle hon troligen
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blifvit rent af ful. Du skulle framhållit de insjunkna 
kinderna och den skarpa pinsamma rodnaden, som 
aHtid håller en i ängslan för en blodstörtning — du 
skulle gjort en mycket gripande tafla af det, men 
upprörande och plågsam. En riktig idealist åter- 
’gen skulle gjort henne till en ängel med en fot på 
J°rden och en i himlen — jag har gjort något midt 
emellan — hon är vanlig och ändå rörande. Ja — 
du fär se. Uppriktigt sagd t känner jag på mig, att 
Jag gjort något bra. Jag har arbetat med en känsla 
af att jag på dessa två dar måste ta igen en hel för-. 
sPild vinter.

Detta yttrande skar Falk i hjärtat. Som för- 
sP>ld räknade hon denna vinter, som varit den lyek- 
kgaste och rikaste i hans lifl

De båda konstnärerna stannade vid dörren, gripna 
ab beundran. Hvad hade hon icke där trollat fram 
Pa två dar, denna Ulla! Alltid gjorde hon något 
ofverraskande, alltid något nytt och originelt grepp! 
^vilken djärf, själfsvåldig, rent öfverdådig färgbehand- 
bug! Och hur hon förstått att med bibehållande af 
kela det alldagliga i denna halffärdiga skolflickas 
ansigtstyp dock framhålla den idealisering, som sjuk
bäddens allvar och dödens närhet gifver.

På Falk gjorde taflan ett starkt intryck. Det 
kade aldrig varit honom så klart som i denna stund, 
dtt han ej hade rätt att behålla sin hustru för sig
cl] 1

ena. Han vände sig frågande till Lewison för att 
01 a dennes omdöme om porträttet.
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hördeDet är en skam — det är brottsligt 
han Lewi muttra för sig själf.

Hvilket! frågade han med ett styng i hjärtat, 
som vore han en anklagad förbrytare.

Lewi vände sig häftigt till honom, och hans van
ligen så milda, bruna ögon gnistrade.

Det fins ingen nu lefvande konstnär i hela nor
den, som kunde göra maken, sade 'han. Det fins 
tusen kvinnor, som kunde dugat till hustru åt Herr 
Skolebestyrer Falk, men bara en, som kan göra något
sådant som detta skulle hällre klösa ut ögonenJa
på mig än hindra en sådan kvinna från att bli det 
hon är ämnad till.

Föräldrarna voro ytterst belåtna med porträttet. 
Modern omfamnade Ulla gråtande, och fadern frågade 
med många, djupa bugningar, hvad han var skyldig- 
Hon svarade att hon icke tänkt härpå, att hon gjort 
porträttet för sitt nöjes skull och att målning ej längre 
var hennes yrke. Han gick då efter ett kuvert, som 
han stack henne i handen, i det han förlägen mum
lade något om, att det nog var litet mot hvad hon 
var van vid, men här i vårt fattiga Norge o. s. v.

Då de kommo ut bad Lewi henne att öppna 
kuvertet.

Jag är nyfiken att veta, hvacl en rik norsk gros
serer anser vara frikostighet, sade han. För det syn
tes på hans min att han själf tyckte, att han var 
storartad — den lilla svängningen med handen, nat 
han lemnade kuvertet, var öfverdådig —
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Två tusen kronor I ropade Ulla och rodnade till 
af belåtenhet.

Om några år är taflan värd tio tusen, sade Lewi. 
■^en det var i alla fall inte något knussel, det måste 
Uan medge.

Ulla hade als icke tänkt på någon inkomst, medan 
h°n målade. Men nu gåfvo dessa pengar henne plöts- 
% en sådan känsla af frihet och oberoende, samma 
slags barnsliga glädje och stolthet, som när man för- 
sta gången i sitt lif har i sin hand en summa, man 
förtjänat med eget arbete. Hela detta sista år hade 
b°n ju inga egna inkomster haft, och detta hade flera 
ganger pinat och förödmjukat henne. Hon hade vis- 
serligen några små besparingar i form af värdepapper, 
men räntorna häraf voro högst obetydliga.

Detta skall bli grundplåten till min resa, sade 
^°n, då hon åter lade in pengarna i kuvertet.

Hvilken rejse? frågade Falk, som rusade framåt 
§atan med en sådan fart, att de andra hade svårt 
att följa honom.

Till Rom. Någon gång skall jag väl dit och 
sluta min tafla.

Ja, du får resa dit i vinter, det kan inte hjälpas, 
Sade Lewi. Det vore ett riktigt fåneri att uppskjuta 
ö£t längre.

Ulla svarade ingenting, och de gingo alla tysta 
clterstoden af vägen, Falk hela tiden flera steg i för- 
Vag- Då de skilts från målarna och kommit ensamma 
UPP på sitt rum utbrast han: Nu har jeg fundet på
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en god plan, kan du tro. Denne vinter kan det ikke 
gå an, mens lille Rolf er så liden, men næste. Jeg 
skaffer nogen, der kan svare for skolen, vi tar både 
mor og den lille med og tilbringer hele vinteren 
i Rom.

Och pengar? frågade hon och hennes ansigte 
strålade upp. Hvar tar vi dem ifrån?

Ja, du ved — jeg har samlet en liden sum —-
Till en slöjdskola för eleverna, ja — det, sona 

varit din älsklingsplan så länge.
Når du får dit store maleri solgt, får vel du bygge 

slöjdskolen da, sade han.



ocenten Rosenhane hade fått en anställning 
vid kungl. biblioteket i Stockholm, och Nelly 

Herman hade tagit sin filosofie-kandidateksamen och 
fått plats som lärarinna vid ett af statens elementar
läroverk för gossar. Ännu hade de ej vågat gifta 
s’g, men docenten höll på att samla till bosättningen, 
sparade och försakade samt arbetade till det yttersta. 
Han hade en liten summa samlad, då på våren läka- 
ren förklarade, att både modern och Eglantine be- 
höfde komma ut och bada på sommaren. Docen
ten skulle hälst hyrt en liten stuga i närheten af 
Stockholm i skärgården, men modern hade den fiksa 
>dén att Utskär och endast Utskär kunde rädda hen
nes Hf. pion förklarade visserligen, att hon just där- 
fåk icke ville till Utskär. Det vore mycket bättre, 
0rn hon stannade i Stockholm och finge dö, så att 
hon ej längre behöfde vara en börda för sin son. 
fåessa yttranden kommo naturligtvis docenten att be- 
stämdt påyrka, att de skulle fara till Utskär — och 
så fick den sparade styfvern springa. Nelly var mycket 
missnöjd härmed, men följde dock med dem på resan.

\
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Eglantine hade varit mer än vanligt klen i vinter, 
och Ulla hade, då hon beslöt sig att fara till Kristiania, 
fått det infallet att inbjuda sin kusin att möta sig 
där och sedan följa med till Jökelheim för att pröfva 
om icke den norska luften skulle kunna stärka henne. 
Det var endast en kort ångbåtsresa mellan Utskär 
och Kristiania och Eglantine kunde utan svårighet 
göra den ensam.

Fru Rosenhane ville dock icke gärna låta henne 
fara. Hon hade aldrig tänkt sig något sådant som 
att släppa ut sin dotter utan sig — hon betraktade 
den döfstumma såsom på ett alldeles särskildt sätt 
till för henne allena; emedan hennes lyte isolerade 
henne från andra ansåg hon, att det hänvisade henne 
till att helt och hållet lefva för modern. Men denna 
gång visade sig docenten ovanligt beslutsam och 
förklarade, att det var hans och Nellys skyldighet 
att göra alt för att ersätta henne hos modern, ty hon 
behöfde verkligen komma ut litet; hvar och en kunde 
ju se, att hon höll på att tyna bort, hon behöfde 
förströelse och ombyte. Och så blef resan af, ehuru 
Nelly ingalunda var angelägen att åtaga sig Eglan
tines pligter hos modern. Men Ludvig var sådan; 
mycket snäll och medgörlig i de flesta fall, men 
när han en gång riktigt satt sig något i hufvudet, 
kunde icke ens Nelly rå på honom.

Falk och Ulla voro nere vid ångbåten för att 
mottaga Eglantine. Falk sprang om bord, innan 
landgången var utlagd, träffade henne på akterdäcket
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samt omfamnade och kysste henne helt broderligt. 
Eglantine bief blossande röd härvid samt sa förvirrad, 
att hon ej visste hvar hon hade sina saker eller hur 
många effekter hon hade medfört. Slutligen fingo 
de dock reda på alt, Ulla och Eglantine omfamnade 
hvarandra länge och hjärtligt nere i hytten, den se- , 
nare under stormande gråt.

Redan dagen därpå reste Ulla, Lewison och Eglan
tine med ångbåt hemåt, och Falk flyttade till sjuk
huset.

Afskedet mellan de båda makarna hade varit sa 
uPprördt och innerligt, som om det varit fråga om 
en stor skilsmessa. Ulla var så förgråten, att hon 
ej ville gå upp ur hytten, där Falk lernnat henne, 
förr än de redan voro långt ute på fjorden.

Under tiden satt Lewison med Eglantine på däck 
och gjorde fåfänga ansträngningar att förstå hvad 
hon sade och att göra sig förstådd af henne. Det 
sistnämda omöjliggjordes af hans mustasjer. De in
skränkte sig därför snart till att småle och mysa helt 
vänligt mot hvarandra, men Lewison kände situatio- 
nen obehaglig och kastade otåliga blickar efter Ulla.

Slutligen kom hon upp med flor för ansigtet och 
stel hållning. Lewison försökte förgäfves att inleda 
henne i samtal — hon förblef tyst och drömmande.

Hon förundrade sig själf öfver, att det kostade 
Pa henne så mycket. Men de hade båda känt denna 
första skilsmessa som en försmak af en kommande, 
större slitning. Det syntes Ulla nu, som skulle det
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aldrig blifva henne möjligt att lemna honom på längre 
tid, som skulle hon aldrig frivilligt kunna göra det 
— och ändå hade hon en känsla af att en sådan skils- 
messa var förutbestämd och oundgänglig — att den 
liksom låg på lur på dem och skulle tvinga sig pa 
dem mot deras vilja en gång i framtiden.

Lewison satt och förargade sig öfver hennes tyst
nad och hennes frånvarande blick.

Trefliga utsigter, tänkte han. Å ena sidan en 
suckande, sentimental gräsenka -- å den andra en 
ung dam, som man måste sitta och göra miner åt 
oupphörligt för att försona att man ej begriper hvad 
hon säger.

Minsann fick icke Ulla tårar i ögonen, medan 
hon satt där och fånstirrade utåt vattnet. Han iakt
tog med en viss retlighet denna stillastående tår; 
skulle den då inte snart, i alla naturlagars namn, 
falla ned på kinden!

Slutligen kunde han icke uthärda det längre; 
han tog en ren näsduk ur sin ficka och räckte henne 
den med en vördnadsfull och deltagande min.

Hvad är meningen? sade Ulla, litet häpen.
Jag försöker sätta mig in i min roll, sade han. 

Min uppgift på den här resan tycks bli att vara — 
hur är det nu det heter: enkors tröst och faderlösas 
värn.

Han grinade till i det samma med en stor, 
ansträngdt förbindlig grimas, då Eglantine yttrade
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Ulla kunde ej motstå den komiska verkan af 
^etta slags galanten och brast ut i skratt.

Nej, Lewi, det är skada, att du inte kan se dig 
sJälf i spegeln, sade hon.

Gudskelof, hon skrattar, utbrast han.. Om du bara 
mte gråter mer, så skall jag gärna grimasera hela 
dagen.

Men det var i,cke till honom utan till Ulla, Eglan- 
d'ne hade talat; och Ulla svarade nu: nej, det be- 
höfver du inte vara orolig för. Min svärmor skall bli 
Sa glad att se dig. Hon har ofta hört mig tala om dig.

Svärmor! upprepade Lewi bestört. Herre gud, 
'''dia, har du en svärmor också — det har du inte 
talat om.

Du behöfver inte vara ängslig för henne, sade 
Idlla, skrattande. Hon är verkligen mycket snäll.

Första stadiet ännu — alt talar för, att hon ännu 
ar i första stadiet, muttrade Lewi.

Hvad vill det säga?
I första stadiet af förälskelsen beundrar man all- 

t!d mannens hela familj — men att detta stadium 
kunnat: räcka så länge, det är det, som är det be-
synnerliga.

Det första, Ulla tänkte på vid sin hemkomst, var 
add resa och besöka sin son. Lewi hade bedt att få 
följa med, men det ville hon ej tillåta. Hon hade 
en känsla af, att hans närvaro skulle profanera detta 
U'öte, ty den ömhet för Falk, som skilsmessan från 
honom låtit henne känna så varmt, kom henne nu
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att också liksom idealisera sin egen moderskärlek 
och öfverdrifva sin längtan efter barnet, så att det 
var med bultande hjärta och en viss eksalterad spän
ning hon nalkades gården, där han var inackorderad. 
Men då bondhustrun kom bärande med honom kände 
hon ett ögonblicks tvekan, om detta verkligen vai 
hennes barn. Det var med en underligt främmande 
känsla hon betraktade honom. Plan var så tjock och 
klumpig med- utspända kindben och litet missnöjdt 
trutande mun — hon kunde ej undgå att säga sig 
själf, att Margits gosse var mycket sötare. Hon tog 
honom i sin famn och satte sig att smeka och kyssa 
honom; men han skrek och sträckte armarna mot 
fostermodern. Pion ville dock icke släppa honom, 
utan försökte lugna honom genom att gå af och an 
med honom och gunga honom i sina armar, men deto
var alt förgäfves, han bara sprattlade och skrek, sa 
att tårarna runno från ögon och näsa.

Ulla var färdig att äfven begynna gråta, och da 
hon sedan såg sitt barn ligga lugn och nöjd och 
suga den främmande kvinnans bröst kände hon sig 
så öfvergifven och ensam, att hon ej längre kunde 
återhålla sina tårar.

Sedan gossen druckit sig mätt lade fostermodern
honom åter i Ullas armar, och lian låg nu lugn och
leende där på rygg och jollrade litet för sig själf,
medan hans små knubbiga händer krafsade henne i
ansigtet och i håret. Det var icke någon smekning,
han skulle på samma sätt gripit tag i hvad som hälst

.
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s°m varit inom räckhåll, men Ulla kände sig dock 
Sa stolt och lycklig öfver detta närmande, lade sitt 
ansigte ned mot hans och lät honom klösa sig på 
näsan och lugga sig, så mycket han orkade, i det 
hon skrattade åt honom, så att tårarna, som hon nyss 
hllbakaträngt, runno utför hennes kinder.

Slutligen somnade han på hennes knä och hon 
■Satt flera timmar kvar med honom utan att röra sig,
1 det hennes hjärta svälde af ömhet och af längtan 
efter att få rå om honom riktigt — och då foster
modern i det samma kom in, såg hon på henne nästan 
med en liten känsla af motvilja.

Då hon kom tillbaka hem var hon så uppfylcl 
af barnet, att hon hela aftonen bara talade om honom 
°ch berättade i Lewis närvaro för modern om alla 
de för henne så innehållsrika episoderna af hennes 
besök hos honom — hur han skrek — hvilken märk
värdigt starkt röst han hade — hur han kunde 
klösas — det var minsann kraft i de små nyporna 
~~ hur lustig han såg ut med sina stora kindben — 
Precis som en liten kyrkängel, som af alla krafter 
blaser i basun, o. s. v.

Lewi gjorde försmädliga understrykningar till 
hela berättelsen, sade »nej, så märkvärdigt 1» och 
>>ack så näpet», om hvartannat, men Ulla tog ej detta 
hka godmodigt, som hon plägade upptaga hans skämt, 
utan blef helt förargad på honom och ångrade, att 
hon bjudit honom till sig. Hade han ej varit där 
llu, kunde hon fått stanna hos sitt barn.
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Efter några dagar föreslog Lewi, att de bägge 
två skulle måla en studie med Margit som modell- 
Det var Ullas gamla idé att måla Margit, och hon 
blef nu ganska upplifvad af detta förslag. Det skulle 
gifva henne en sysselsättning, som kunde hjälpa henne 
att öfvervinna den längtan, hvarunder hon trånade, 
och den oro och inre slitning, som så underligt pinade 
henne alt sedan Kristianiaresan -— alt sedan den dag, 
då hon suttit i båten på vägen dit och sagt sig 
själf, att hon nu funnit hamnen, att framtiden låg 
klar och banad för henne.



18.

lickornas sofrum uppe i skolhuset, hvilket hade 

ett stort, fyrkantigt fönster på kortväggen, 
utsågs till atelier. Med tillhjälp af draperier samt 

PclPP, som spikades för nedra delen af fönstret, åstad- 
Ponnno de här en god belysning.

Margit sattes på kanten af en säng under det 
sluttande taket med sin pojke på knäet. Hennes ena 

Huta låg framdragen och uppruggad, och gossen 

eggades till att rifva i den af hjärtans lust — något, 

s°m icke var svårt att få honom till. Ullas berättelse 

0rn sitt besök hos lille Rolf hade gifvit Lewi upp- 
slaget till denna anordning. Margit skrattade Och 
kl£f ond på samma gång, och då slutligen pojken 

Huk tag i ett par hårstrån, som han drog i så häf- 

t’Sb att det gjorde ondt, blef hon röd i ansigtet och 

sniälde honom på fingrarna, men behöll ändå sin 

vardiga min så vidt möjligt.

Lewi var förtjust öfver denna lilla scen. Just så 
v'He han ha det — denna halft skämtsamma, halft 
allvarliga strid mellan den unga modern, ännu nästan 

eL barn, och den storväkste, ystre pojken. Det var
Edgren, Ur lifvet. IV. 2. 7
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gudomligt, påstod han, mycket mer gudomligt än 
alla madonnor i verlden.

Inte sant, Ulla, sade han med sin mjuka, släpande 
röst, det är mycket mer lifvadt att se en mor slass 
med sin unge än kyssa honom. Det är inte sa 
gammalt.

Ulla uppfattade taflan något annorlunda än Lewi- 
Hos henne blef barnet hufvudsaken — modern syntes 
bakifrån, gossen stod på hennes knän och vid sidan 
af hennes nacke syntes det okynniga, trinda lilla barn* 
ansigtet rätt en face. Lewi tog bilden från sidan, sa 
att han fick både mor och barn i profil. Han stude
rade hufvudsakligen moderns ansigtsuttryck, hennes 
ställning, där hon kastat sig på sned för att värja 
sig för barnets klösningar, hennes rodnad af förargelse 
och modersstolthet på samma gång. Man såg af 
hans tafla, att hon var färdig att smälla till gossen 
nästa ögonblick med sin breda hand — icke för att 
gifva honom en moderlig aga utan ett slag i för
argelsen af en kamrat, som blir retad under leken.

De voro ytterst intresserade af sitt arbete, som 
börjat mer som en lek, men som så småningom fäng" 
siade hela deras uppmärksamhet.

Eglantine hade, till Ullas öfverraskning, bedt att 
få vara med och äfven försöka måla. Hon. hade 
visserligen aldrig lärt att måla, men hon hade olta 
försökt för sig själf och hon kände pä sig, att hon 
hade mycket goda anlag. Om hon nu finge se pa> 
hur de andra gjorde, skulle hon kunna lära sig mycket
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häraf. Hon satt bakom Lewis stol och kopierade 
honom. Han kände sig så nervös af detta, att hvar 
Säng han hörde hennes röst hoppade han till, men 
han vände sig alltid vänligt emot henne, nickade 
eher ruskade på hufvudet och pekade ut felen, som 
1 själfva verket voro ofantliga, men hvilka han alltid 
kriticerade i den mildaste form, d. v. s. med små- 
loenden och tummar -- de sista placerade på mål- 

mngen midt i den klibbiga färgen, de förstnämda 
blidt riktade på eleven.

Herre gud, att hon skulle få den olycksaliga 
nianin att tro sig kunna måla! sade han suckande 
bli Ulla.

Eglantine själf var mycket belåten med sitt ar
bete. Hon frågade Ulla hvar dag, om hon ej tyckte, 

att hon gjorde framsteg, och om hon ej trodde, att 
hon hade anlag, o.ch Ulla hade icke hjärta att taga 
henne ur denna nya illusion, som bidrog att göra 
hennes så enformiga lif lyckligt.

En afton då de slutat måla för dagen, gick Eglan- 
bne länge från den ena taflan till den andra och be- 
h'aktade dem alla uppmärksamt. Det syntes henne,

hon bäst af dem alla tre lyckats träffa likheten, 
^etta kunde visserligen för en objektiv betraktning 
förefalla otroligt, men hon sade sig själf, att det ju 
kunde bero på att hon, fastän utan studier, hade 
öenna medfödda blick för likheter, som hon ofta hört 
kunde finnas äfven hos dem, hvilka ej lärt de första 

?reppen af det tekniska. Hon var så lycklig öfver

r
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denna upptäckt, att hon ej kunde underlåta att fraga 
Ulla, hvilket af utkasten hon tyckte liknade mest.

Jag vet inte, sade Ulla omisstänksamt, hvarken 
Lewi eller jag har egentligen tänkt på likheten — 
det är inte precis ett porträtt vi ville göra utan bara 
en studie.

Det är altså förklaringen, tänkte- Eglantine.
Men jag, utbrast hon, med glädjestrålande upp- 

syn, jag har bara tänkt på likheten. Och tycker du 
inte, att jag fått rätt bra fram den?

Ulla blef helt bedröfvad Öfver denna fråga. Där 
fans icke spår af annan likhet mellan originalet och 
porträttet, än att man kunde se att det sistnämda 
skulle föreställa en människa — möjligen kunde man 
också gissa, att det skulle vara en kvinna. Den döf- 
stummas stora, utstående ögon häftade sig med en 
ängsligt frågande blick vid Ullas ansigte — det var 
ingen möjlighet undgå att svahi.

Kära Etty, sade Ulla ömt och tog hennes hufvud 
mellan sina-händer samt talade till henne blott med 
läpparna för att Lewi ej skulle höra det. Jag vill 
inte göra dig ledsen, men jag tror inte, att du egent
ligen har anlag just för porträttlikhet — men därför 
kan du ju mycket väl ha fallenhet för annat — kan
ske för komposition —

Ettys rörliga ansigte fördunklades, hon fick tårar 
i ögonen och vände sig bort för att dölja det. Hela 
denna afton var hon missmodig och sorgsen. Men 
då hon följande dag begynte måla igen vaknade åter
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hennes aldrig slocknande illusioner. Det var så van- 
hgt, att de närmaste icke trodde på en. Men skulle 
väl en så stor målare som Lewison gjort sig så mycket 
besvär, om han ej tyckt, att hon hade anlag.

En middagsstund, då Lewi gått och lagt sig i 
en backsluttning under några alar för att hvila på 
floaten, medan Ulla och Etty bredvid honom lekte 
Wed Margits pojkp, fick han se några flickor på ängen 
sysselsatta att räfsa hö, och Margit bland de andra. 
Solen gassade hett, man väntade regn och rättaren 
hade tagit ut alla flickorna vid gården för att hjälpa 
till att få in höet i en hast. Margit var road af 
sadana arbeten och förde räfsan med säkerhet och 
snabbhet på samma gång som med värdigt behag. 
Hon hade lagt af sig den hvita skjortan och det svarta 
hfstycket samt gick i bara linnet och en kort, röd
underkjol.

Lewi hade blifvit uppmärksam och rest sig på 
ena armbågen, i det han följde henne med ögonen.

Hvad stirrar du på? frågade Ulla.
Hon är riktigt bra så där, svarade han. Den där 

rUnda halsen och de bruna armarna '— och så har 
vi sutit och målat henne i skjorta med långa ärmar! 
Het skall då inte ske vidare.

Ulla hade tänkt på detta förut, men hon hade 
haft en liten betänklighet mot att föreslå det. Margit 
Var liksom ett slags adoptivdotter eller yngre syster 
1 huset, och Ulla hade samma blygsamhetskänsla å 
hennes vägnar, som om det gält henne själf.
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Hon sade Lewi detta, men han svarade henne, 
att han ej hade trott henne om en sådan urfånig 
konventionalism. Hade icke hon, Ulla själf, många 
gånger eksponerat hals och armar på baler inför idel 
obekanta män? Han ämnade icke vara så närgången, 
som de varit mot henne — d. v. s. icke ta henne om 
lifvet, öfverhufvud icke als vidröra henne, bara se på 
henne — på tre alnars afstånd. Han ropade Margit 
till sig.

Sådan där vill jag ha dig på taflan, sade han. 
lag inte på dig den där tjocka skjortan nästa gång, 
så är du söt. Det är så ointressant att måla hvita 
skjortor.

Ulla var i själfva verket mycket glad åt att blifva 
af med skjortan på taflan. Det var så mycket tack
sammare att ställa barnets ansigte med sin hvita hy 
mot moderns kraftigt varma hudfärg.

Ulla lade ej märke till, att Margit så småningom 
begynte blifva litet berörd af att oupphörligt vara 
föremål för målarens blickar. Hon tycktes beständigt, 
hvar hon gick och stod, känna sig observerad, hennes 
min var så medveten och liksom förnärmadt sedesam, 
som om hon trodde, att han vore på väg att göra 
henne en kärleksförklaring, och att hon måste vara 
pä sin vakt. Ehuru han oupphörligt upprepade, att 
det var det lustiga i moderns strider med sitt barn, 
som förmått honom att välja henne till modell, gick 
hon dock med den öfvertygelsen, att han fann henne 
vacker, och hon speglade sig mycket ofta nu och blef
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lï>er och mer verkligt förargad, när pojkens ostyrig- 
het hotade att bringa henne ur jâmvigtçn.

Falk hade ej skrifvit på flera dar. Ulla visste, 
att operationen lyckats och att han åter var frisk, 
men han hade ej ännu sagt dagen för sin hemkomst. 
En förmiddag, när de voro som bäst i farten med 
s>n målning, trädde han plötsligt in i rummet.

Han hade varit långt borta ur Ullas tankar hela 
denna sista tid. Hon kom ej längre ens ihåg, hur 
h°n sutit på ångbåten med den känslan, att hon ej 
skulle kunna ha någon glädje medan han var borta, 
att medvetandet om att han låg där i den stora sjuk
hussalen skulle förstöra alt hennes nöje af sommaren 
0ch af Lewis vistande hos henne. Hon hade bara 
Efvat för sin målning de sista veckorna, och hennes 
kesök hos lille Rolf hade blifvit alt flyktigare.

Men i samma stund hon hörde stegen i trappan, 
0ch hennes hjärta ännu mer än hennes öra sade henne, 
att det var hans, flög en skiftning öfver hennes an- 
s*gte, hon sänkte paletten och penseln i knäet och 
det var som ett glädjesprång inom henne. Hon. reste 
Slg ej, sprang ej emot honom, men alt annat försvann 
E>r henne i detta ögonblick, hon hörde bara honom, 
Sag bara honom, och då han kom fram till henne 
°ch kysste henne, var det som en stilla strålglans 
öfver henne, som liksom förvandlade henne.

Lewi såg och iakttog alt detta, och det började 
sjuda inom honom af en våldsam lidelse, som för- 
öudrade honom själf. Han hade visserligen varit för-
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älskad i Ulla sista vintern i Rom, men han trodde 
sig ha öfvervunnit denna känsla. Han hade ju nu 
varit lugnt tillsammans med henne dag ut och dag 
in i flera veckor och funnit sig väl till rätta som en 
tämligen likgiltig vän och kamrat, hvilken vet, att 
han aldrig kan blifva något mer. Men då han nu 
såg henne på detta sätt försjunken i en annan, såg 
som i en plötslig uppenbarelse hur denna vanligen 
så reserverade kvinna kunde älska — då greps han 
af ett slags ursinne, och han skulle velat rusa på 
Falk och taga honom i strupen. Det var som en 
yrsel — ett fysiskt illamående. Han hade rest sig 
upp, men hans knän skälfde.

Det varade blott ett ögonblick. Falk drog sm
hustru med sig ut ur rummet utan att hälsa på de 
andra.

Lewi satte sig igen och for med handen öfver 
ögonen. Dä han såg upp, stod Margit framför honom. 
Han hörde henne fråga hvad som fattades honom, 
och utan att ännu veta, om han drömde eller ej, grep 
han henne plötsligt om lifvet, drog henne ned pa 
sitt knä och kysste henne på halsen.

Det syntes honom som en felande balsam att fa 
trycka sina läppar mot denna varma hud, och hon 
gjorde intet motstånd. Han såg icke Etty och hade 
glömt, att hon fans i rummet. Han visste ej, hur 
länge det räckt, då han plötsligt såg Falk midt på 
på golfvet framför sig. Falk tog Margit hårdt vid 
akseln, ryckte henne upp och slängde henne långt
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bort i rummet, och därefter gick han löst på Lewi, 
§reP honom i båda skuldrorna och skakade honom, 
1 det han gjorde fåfänga ansträngningar att tala.

Ud! ud af mit hus ■— öieblikkelig! kom det 
slutligen brutet fram.

Lewi var blek af raseri, men kunde icke få fram 
ett ord. Falk formligen kastade honom utanför dör- 
ren och stängde den, samt vände sig därefter mot 
Margit.

Du, som jeg har taget i mit hus og behandlet 
s°m en datter, ropade han. Gå, gå, gå! — jeg vil 
'kke se dig mere.

Margit begynte storgråta med ansigtet i hän
derna.

Gå! skrek han. Krokodilletårer! Komediespil!
Væk !

Margit gick, snyftande högt. Etty hade krupit 
ln mellan takbjälkarna, förlamad af blygsel, då Lewi 
dragit ned Margit i sitt knä. Hon stod nu där och 
koll sig krampaktigt kring hjärtat, i det hennes 
händer flögo och tänderna klapprade mot hvar- 
andra.

Ulla återigen, som följt efter Falk in, hade fått 
kallt, afvisande uttryck i sitt ansigte. Ett sådant 

utbrott hade hon aldrig sett förr, det skrämde henne 
eJ egentligen, men det stötte henne långt tillbaka från 
den man, som hon nyss så kärleksfullt omfamnat, 
hivad rätt hade han att på detta sätt göra sig till
TO

ade domare och bestraffare — behöfde Lewi stå
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till svars inför honom för sina handlingar. Det var 
något i denna häjdlösa vrede som förnärmade henne, 
som hade den varit riktad mot henne själf.

Den starka sinnesrörelsen hade varit för mycket 
för Ettys svaga fysik; hennes blick blef plötsligt tom 
och famlande, hon grep fatt i en stol, men drog om
kull den och sjönk till golfvet med ett skrik.

Hon hade sådana anfall ibland; Ulla hade sett 
det förr, men hon var själf i en så upprörd sinnes
stämning, att hon förlorade besinningen och sprang 
blott efter vatten, lemnande henne afsvimnad pa 
golfvet.

Detta uppträde verkade genast afkylande på Falks 
häftighet. Hans praktiska sinne och hans hjälpsam
het fingo öfverhanden, han skyndade sig att upplyfta 
Etty på bädden, kastade sig på knä bredvid henne 
och tilltalade henne med ömma smekord.

Etty min — Etty min — hvordan går det dig —' 
se op — har jeg skræmmet dig, du stakkar — nu 
skämmer jeg mig rigtig over min heftighed — vær 
bare rolig, Etty — du skal ikke mer have noget 
sådant at frygte. '

Hon öppnade långsamt ögonen och såg hans 
ansigte nedböjdt tätt öfver hennes, under det han 
sysslade med att lösa upp' hennes korsett, som han 
trodde satt för hårdt.

Det behöfdes ej nu, anfallet var öfver, men hon 
låg orörlig och viljelös i hans händer. Färgen kom 
snabbt tillbaka till hennes kinder, hon andades djupt
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°ch långdraget, läpparna voro halföppna och ögonen 
fuktiga och skimrande.

I denna stund förvandlades Ettys himmelska kär- 
till en rent jordisk —- hennes fantasi nöjde sig 

eJ längre med tanken på att tillhöra den hon älskade 
1 ett annat lif, hon drömde sig vara hans redan nu, 
0ch hon skälfde af lycka under hans vidrörande.



agen hade varit tryckande het med åska i 
luften. Detta hade kanske bidragit till de 

nervösa sinnesrörelser, för hvilka litet hvar i dag 
varit utsatt.

Lewi hade rest utan afsked, Margit satt på sitt 
rum och stormgrät, Falk hade gått in till sig, och 
hans mor var hos honom.

Ulla och Etty stodo vid fönstret i dagligstuen.
En tung beklämning hvilade öfver hela huset. 

Alla fönster stodo öppna, men icke en fläkt rörde 
sig. Det var så kvaft, att Ulla greps af en stor 
mattighet, och den ena svettkåren efter den andra 
gick öfver henne. Hon hade sjunkit ned på en stol, 

«pustande och jämrande sig öfver hettan, medan Etty 
stod upprätt med glänsande ögon och en spänning 1 
dragen, som väntade hon något högtidligt och stort.

Nu kom det som en sakta susning. Det blef 
mörkt, det föll ett par glesa droppar. Det var icke 
något riktigt regn, det var som när man står och 
häller ett par enstaka droppar ur ett glas — så stora, 
tunga och koncentrerade kommo de.
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Så kom en dammsky farande fram på landsvägen. 
Den hvirflade ända upp till huset, rök in genom fön
stret.

Så blef det lugnt igen. Men Etty hade hela 
tiden ögonen riktade på det där ljusa, lätta molnet 
med brokig färgskiftning, som låg djupt nere öfver 
bygden under dem. Därifrån skulle det komma.

Flaggan på skolhuset ryckte häftigt till och lin
dade sig därefter som med ett par stora, skrämda 
vingslag tätt kring stången. En af pigorna kom ut 
°ch tog ned den.

Hvad var dettä för ett dån som af många hofvar. 
En hel flock af hästar kom gallopperande ned från 
Qället för att - söka skydd för ovädret. De rusade 
förbi fönstret och dammet rök om hofvarna.

Ullas beklämning tilltog. Hon drog andan med 
svårighet, hon kände sig som insnörd och löste upp 
det tätt sittande klädningslifvet, så att den hvita 
skjortan pöste fram.

Nu! Ändtligen! Molnet därnere tycktes öppna 
Slg — hvilken skarp, ilande ström af ljus det utsände! 
En stund därefter ett aflägset, doft rullande!

Äpnu intet regn. Också de enstaka, tunga drop- 
Parna hade upphört att falla.

Nu åter en blikst, följd af en kort stöt. Och så 
Eag- på slag längre och kortare dån och blikst i 
blikst korsande hvarandra från flera håll. Bygden var 
försvunnen, fjället likaså, ensamt i ett tjockt mörker, 
s°m genomkorsades af flammande eldar, låg timmer-
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huset i backsluttningen och tycktes nästan skälfva 
under ovädret.

Nu hade regnet fått fart —■ alla slussar öppna. 
Det piskade rutorna som synålar och inom en minut 
voro alla de små sluttande gångstigarna förvandlade 
till flytande bäckar med fors på fors.

Ulla drog ett djupt, lättadt andetag.
Inte sant, det är härligt! utbrast Etty. Hur det 

rensar, hur det befriar!
Hon stod och höll i fönsterposten och lutade sig 

ut; Ulla hade stängt de andra fönstren, men hon 
envisades att hålla sitt öppet. Drypande våt om 
hufvudet vände hon sig slutligen inåt rummet, drog 
igen fönstret bakom sig och sade med en rodnad: 
Det är som vreden •— den heliga vreden — vreden 
öfver det låga. Den går också som ett åskväder 
fram öfver människorna, när de vill göra något då
ligt. Ja, vreden är en härlig uppenbarelse liksom 
ljungelden.

Du Etjy — det säger du, kärlekens apostel!
Vredgades inte Gud på Sinai berg? inföll Etty. 

Och vredgades inte Jesus själf, då han körde ut tem- 
pelskändarne och ropade: I huggormars afföda! Jag 
är viss på, att han aldrig var skönare än då, och jag 
skulle varit lycksalig att då få falla ned och tillbedja 
honom.
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Ila var förstämd och kunde ej öfvervinna käns
lan af att Falk hade förgått sig mot henne- 

^et utbrott af ohäjdad, besinningslös vrede, som i 
Ettys ögon var skönt, var för henne ett störande 
rciinne, hvilket liksom lade en skugga långt in i fram
tiden. Hennes egen starka själfbeherskning, och hen
nes naturliga motvilja för alt som var våldsamt och 
°harmoniskt, gjorde henne ömtålig för alla häftiga 
sinnesskakningar, och de verkade mer upprifvande på 
hennes nervsystem än på andra, eljest nervösare na
turer, just emedan de afbröto alt för starkt mot hen
nes vanliga jämvigtsfulla lugn. Hennes temperament 
fordrade jämvigt och harmoni.

Hon hade icke blifvit så skakad som t. eks. Etty 
1 första ögonblicket — men det kom, som alltid, efter 
hos henne. Minnet af hvad som skett pinade henne 
urer för hvarje dag. Att hennes ungdomsvän, som 
hon höll så mycket af, och som hon visste, att det ej 
Var något ondt med i botten, blifvit på detta skymf- 
hga sätt jagad ur hennes hus — det var ett minne, 
s°na hon ej kunde trösta sig öfver. Och hvad rätt
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hade Falk att vara så sträng 1 Hade han icke själf 
gjort sig skyldig till ungefär det samma ännu förra 
året, då han kurtiserat Anna Krabbe? Hur kunde han 
vara så förmäten och tro sig kallad till domare öfver 
en annan människa?

Hon gick och bar sin missbelåtenhet inom sig 
utan att säga något därom till honom, men han såg 
den tydligt nog i hennes reserverade hållning, hennes 
afvisande af hvarje närmande från hans sida, hela den 
högdragna oåtkomlighet, som karaktäriserade henne, 
då hon var i denna stämning, och som sårade honom 
alt för mycket för att leda honom till att erkänna, 
ens för sig själf, att han haft orätt. Han var för stolt 
för att vilja tigga tillbaka den ömhet, hon undandrog 
honom, och han gick omkring som ett åskväder under 
denna tid och stälde till räfst med elever och tjänare 
för alla möjliga små förseelser, som förut fått oan
märkt passera. Ulla hörde ofta hans röst hög och 
vredgad; han gick med så stora och hårda steg att 
hela huset dånade, och alla voro rädda och gingo ur 
vägen för honom. Detta stormiga sätt bidrog till att 
underhålla och föröka hennes nervositet. Hon ryckte 
till och flög upp från stolen bara hon hörde honom 
taga i en dörr eller springa upp for trappan, och hon 
undvek honom så mycket som möjligt.

Margit hade blifvit så förskrämd, att hon ej vå
gade gå ut ur sitt rum, då Falk var hemma. Så fort 
hon såg Ulla begynte hon gråta och tjuta med hän
derna för ansigtet, i hopp att härigenom påverka
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henne till att stämma Falk till större mildhet mot 
henne.

Etty var den enda, hvilken tycktes finna sig väl 
af den ovädersluft, som hvilade öfver huset. Hon 
S'ck fortfarande med förnimmelsen af att stå inför , 
nagot upphöjdt och stort, liknande Guds vrede öfver 
Eraels barn, och den spänning, hvari denna känsla 
höll henne, verkade på hennes natur som ett stimu
lerande medel. Hon såg på Falks upprörda ansigte 
med de hopdragna ögonbrynen med en känsla af 
skygg vördnad på samma gång som med en sakta 
hjärtklappning, vid minnet af att denne vredgade 
gudom hade haft henne i sina armar och smekt henne 
0ch talat ömma ord till henne. Hon Iefde sig mer 
°cli mer in i dessa fantasier, och hennes förra spiritua- 
hstiska drömmar om en annan bättre verld gåfvo vika 
för heta och osunda hjärnfoster, som uteslutande rörde 
Slg om en mycket jordisk kärlekslycka.

Det gjorde henne sjuk, hon gick omkring med 
Eniga lemmar, yrsel i hufvudet och andnöd. Hon 
hände det som om hon skulle kväfvas, om hon ej 
hnge förtro sig till någon, och en dag, då Margit 
ytterligare eggat upp hennes fantasier genom att 
tala med henne om Lewi, hvars kyssar satt äfven • 
hennes blod i svallning och bragt henne i en erotisk 
stämning, kunde hon ej längre återhålla vissa antyd- 
Ulngar om, att också hon hade en kärlekshistoria.' 
^■drgit blef nyfiken och öfverhopade henne med frå-

Edgren, Ur lifvet. IV. 2. g
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gor, och Etty leddes härigenom att säga mer än hon 
ämnat, på samma gång som hon måste omdikta för
hållandena något för att icke den andra skulle kunna 
gissa hvem föremålet för hennes kärlek var.

På detta sätt blefvo de båda jämnåriga flickorna 
så småningom mycket förtroliga, de suto i timtal 
tillsammans och talade lifligt med läpparna, utan 
att ett ljud hördes ; de hade genom detta meddelelse- 
sätt, som Margit mycket fort lärt sig, den stora för
delen att kunna säga hvarandra de djupaste hemlig
heter utan att behöfva frukta att förråda sig för någon 
obehörig.

Båda flickorna, trots deras olika naturer och olika 
förutsättningar, hade råkat in i samma kritiska skede, 
då det erotiska helt och hållet beherskar en sysslolös 
och instängd fantasi. Margit hade något upplefvadt 
att tala om, Etty endast drömmar, men båda voro 
uppfylda af samma längtan och eggade hvarandra 
med sina halfva förtroenden.

Ettys historia antog alt större dimensioner. 1 
början var det bara någon, som hon älskade i tysthet, 
men på hvars genkärlek hon ej var viss — åtminstone 
ej fullkomligt säker — men vid Margits ytterligare 
frågor om hvacl som tilldragit sig mellan dem, kom 
det slutligen i svaga antydningar fram, att han en 
gång — nej, två gånger, hade omfamnat henne, och 
att han gjort det på ett sådant sätt, att — nej, mer 
ville hon icke säga.

Men hade han då icke också friat till henne?
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Nej, det fans ett hinder, ett stort, oöfvervinneligt 
hinder.

Hvad det var för ett hinder kunde hon icke tala 
0rn> men då Margit gissade, att han förmodligen vore 
en alldeles för förnäm herre .— liksom Lewi — kunde 
h-tty ej finna sig vid denna förutsättning, utan för
klarade, att så små hinder skulle nog hans kärlek 
Vetat att öfvervinna, men det var något annat, som 
med hans ädla och rena karaktär —

Han er kanske gift? sade Margit, som var nästan 
0r°ande snabbtänkt, när det vår fråga om kärleks
historier.

Etty rodnade så, att det ej ens lönade sig att 
förneka riktigheten af Margits gissning.

Det är just det tragiska, sade hon. Han är gift. 
kfen förhållandet till hans hustru är helt och hållet 
brutet — alt sedan den dagen —

— — da han omfavnede dig, ifylde Margit, hvil- 
ken icke var lika skygg för klara ord som Etty.

' Då Etty åter blef ensam med sig själf efter denna 
bekännelse, var hon mycket orolig samt låg hela natten 
v»ken och vred sig i sin bädd. Hon frågade sig, om 
hon ljugit för Margit, men hon fortfor att drömma, 
att det altsammans dock var sant, tils hon slutligen 
sJälf trodde, att han gick med en hemlig kärlek till 
henne och att detta var den innersta grunden till
missförhållandet med Ulla.

Etty skulle resa hem vid denna tid, men det var 
henne så förfärligt att skiljas från föremålet för sin
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kärlek, att hon bad Gud natt och dag att han skulle 
låta något komma i vägen för hennes resa. Hon 
kunde ej uttänka, hvad det skulle vara, ty det res
sällskap, hon hittils väntat på, var nu funnet, och 
moderns sista bref innehöll en bedjande uppfordran 
till henne att komma utan uppskof, emedan hon var 
så sjuk, att hon kände sig ej ha långt kvar. Soni 
hon emellertid sagt detta i flera år, trodde Etty ej 
härpå, och i sin förtviflan öfver den förestående skils- 
messan bad hon Gud, att den damen, hon skulle resa 
med från Kristiania till Stockholm, måtte insjukna eller 
få något annat hinder. Men det tycktes förgäfves, 
dagen var utsatt, Falk skulle rida med henne öfver 
fjället och föra henne ombord å ångbåten, och denna 
två dagars resa ensam med honom var nu hennes 
enda tröst. Det skulle blifva den sista lyckliga dagen 
i hennes lif, allting på andra sidan var, bara hopplöst 
mörker. Hela sista natten låg hon och bad, att hon 
dock ej skulle behöfva resa, att hon väl skulle få 
göra färden till ångbåten med Falk, men att där ett 
telegram skulle möta från den där damen i Kristiania, 
att hennes resa blifvit uppskjuten, och hon sålunda 
få fara tillbaka igen. Och när hon vaknade på mor
gonen och lade ned de sista effekterna i sin kapp
säck, var det med en så bestämd känsla af att hennes 
resa ej skulle blifva af, att hon ej blef det minsta för
undrad då Ulla i det samma kom in till henne och 
sade: du skall icke resa, kära lilla Etty. Du skall
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bli hos oss och vi skall söka göra lifvet så lyckligt 
för dig, som vi bara kan.

Hon sade det med en omfamning och ett upp- 
rördt ansigtsuttryck.

Hon har fått sluta, Etty, — men det var ju 
godt — tänk, hur sorgligt hennes lif var.

Etty drog sig undan Ullas omfamning och hen- 
nes armar sjönko mot sidorna. Hon stod några ögon
blick stilla med stirrande blick, sedan bröt det fram 
1 en snyftning: O Gud, det var inte så jag menade.—
0 Gud, det är jag, som dödat henne!

Hon kastade sig framstupa i soffan och då Ulla 
ville smeka henne sköt hon henne ifrån sig. Låt mig 
vara — låt mig vara, ropade hon.

Hela dagen låg hon där och grät, afvisade all 
föda och bad lidelsefullt att bara få vara ensam. Mot 
aftonen kom Falk in till henne. Hon låg ännu i ned- 
hukad ställning mot soffryggen med händerna för 
ansigtet och märkte ej, att han kommit in. Han gick 
fram till henne, tog henne om lifvet och drog henné 
UPP samt kysste henne på pannan. Hon gaf till ett 
skri vid hans vidrörande, tårarna stannade på tvären
1 halsen, hon kunde icke andas, hon såg på honom 
med öppen mun och en flammande blick.

Du skal ikke sörge så voldsomt, sade han ömt. 
kfri skal altid have et hjem her, og Ulla og jeg skal 
VEere som bror og söster for dig.

Då lade hon hufvudet mot hans bröst och grät, 
men det var icke längre af sorg utan af ett slags
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lycklig ekstas. Han hade satt sig bredvid henne i 
soffan och hon kröp alt längre in i hans famn. Han 
tryckte henne intill sig ömt och smekande som om 
hon varit ett litet barn och utan den ringaste tanke 
pä, att hon kunde missförstå hans vänlighet, som 
blott var framkallad af det varmaste medlidande med 
denna stackars hjälplösa varelse.

Ulla kom nu också in och sade småleende, då 
hon säg den ömma gruppen: ja, det kunde jag nog 
tro, att om någon skulle kunna trösta henne, så var 
det du.

Vid det vänliga tonfallet i hennes röst lyfte Falk 
upp hufvudet och räckte handen mot henne. Hon 
gaf honom sin hand och han kysste den, samtidigt 
med att han ännu höll den andra handen på Ettys 
nacke, där hon låg framstupa med ansigtet mot 
hans knä.

Hon lyfte litet på hufvudet, då hon märkte att 
han rörde sig, och såg som i en dröm, hur han kysste 
Ullas hand. Hon for upp som stungen af en uddhvass 
nål och störtade ut ur rummet.

Det är besynnerligt, att hon liksom fått ett slags 
ovilja mot mig på sista tiden, sade Ulla. Jag tror du 
får vara lite försigtig med henne, Rolf.

Hvorfor, mener du — —
Jag är rädd hon går och förälskar sig i dig.
Hun! forelske sig! Stakkar! Det har aldrig faldt 

mig ind. Jeg synes, hun er som et tolv, tretten års barn-



et skulle blifva ett stort möte på Jökelheim, 
till hvilket vänner af folkhögskolesaken in

bjudits från när och fjärran. Dessa möten voro alltid 
årets största tilldragelser vid skolan, och hela trakten 
lefde blott härför under flera' veckor. Gamla fru Falk 
var aldrig lyckligare, än då hon under dessa dagar 
bade huset fullt med gäster, och då den stora salen, 
sorn gränsade intill den vanliga matsalen, äfven fick 
besättas med .långa bord och bänkar Icke blott de 
som bodde i huset utan äfven ett stort antal af de 
andra besökande åto alla tre mötesdagarna påjökel- 
beim, och ehuru maten var den vanliga, tarfliga, hade 
man dock slagt och bak vid gården flera veckor i 
förväg för att kunna mätta så många munnar.

För Margit voro dessa förberedelser en nyttig 
afväksling i det alt för sysslolösa lif hon fört på sista 
tiden. Hon var af naturen arbetsam och driftig samt 
mycket road af hushållsbestyr, och hon hade nu ej 
längre någon tid att utbyta förtroenden med Etty, 
utan var vida mer intresserad af att göra korf och
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knåda deg än drömma om den försvunne målaren 
eller om den trogne Gunnar, som arbetade på deras 
blifvande hem borta i Amerika.

Birk och hans unga blonda fru voro de första, 
som anlände. De voro bjudna att bo hos Falks, och 
Ulla, som hade en viss vänskapskänsla för den lilla 
frun, sysselsatte sig rätt mycket med henne. För 
öfrigt kände hon sig tämligen främmande för den 
krets, som nu samlades i hennes hem. De voro alla 
så förtroliga inbördes, det var en öfversvallande kär
leksfullhet i deras stämning mot hvarandra, på samma 
gång som en viss medlidsam vänlighet i deras sätt 
mot henne, som berörde henne något kyligt. Hon 
kände att de alla beklagade, att hon ej var en tro
ende som de, och att de ej skulle försmå något till
fälle att, utan att vara påträngande, söka vinna henne 
för sin tro.

Falk hade egentligen aldrig gjort några sådana 
försök, lika litet som hans mor. De voro ytterst 
optimistiska i sin tro och så fullt öfvertygade om att 
alla en gång skulle komma till erkännande af sannin
gen, att de ej hyste någon oro öfver Ullas olika 
ståndpunkt. De kände dessutom, att hennes Oppo
sitionen natur ej skulle vinnas genom några påtryck
ningar, utan att man måste lemna henne i fred och 
låta Gud verka sitt verk med henne långsamt och i 
stillhet. Gamla fru Falk satte särskildt stora förhopp
ningar på detta möte, ty den hjärtliga broderlighet 
och den varma religiösa hänförelse hvaraf dessa för-
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samlingar alltid voro genomandade, plägade vanligen 
raedföra många väckelser.

Oaktadt ingen sagt det kände Ulla i luften hvad 
man hoppades af henne vid detta tillfälle, och det 
gjorde henne än mer förbehållsam och tillbakadragen. 
Hon kände sig olycklig, ensam och obehöflig under 
dessa dagar. Den hängifvenhet och beundran, som 
här omgaf Falk, stämde henne ej vänligt mot honom 
utan eggade blott hennes kritik och kom henne att 
an starkare känna det så som om han begått en 
oförrätt mot henne.

Då han stod på talarestolen i den med flaggor 
°ch grönt prydda samt med högtidsklädda människor 
fylda salen, då alla ögon hängde vid honom med 
beundran, många tårade, då hans ord ljödo varma 
°ch inspirerade, i det han talade om kärlekens makt 
°ch om den brödraring, som en gång, när alla män
niskor funnit sanningen, skulle knytas hand vid hand 
genom all verlden — då fans det blott en i salen, 
s°m förblef oberörd och för hvilken dessa ord ljödo 
diåliga och tomma — och det var hans hustru. Hur 
det pinade henne, detta! Hon sade sig själf att hon 
Var orättvis mot honom, att han väl kunde förgå sig 
en gång, men att hans lif dock i det hela taget stod 
1 full öfverensstämmelse med hans lära, att hon dock 
lcke kände någon mer osjälfvisk och mer hel natur, 
an hans. Men det hjälpte ej, hon kunde ej värmas 
af detsamma, som värmde honom vid detta tillfälle, 
bon kände sig utesluten ur det, som nu fylde hela



hans själ och det låg därför en god del af svartsjuk 
bitterhet i hennes kritik.

Den tredje dagen på e. m., då endast en mindre 
krets var kvar, och då den hjärtliga och rörda stäm
ning, som hvilat öfver hela mötet, hade nått sin höjd
punkt, föreslog Birk, att man skulle taga nattvarden 
tillsammans innan man skildes. Den omständigheten, 
att en sådan enskild nattvardsgång var lagligen för
bjuden, betydde ingenting för denna krets, som fram
för alt kämpade för andlig frihet och rättigheten att 
fritt utöfva sin religion när och hur de själfva ansågo 
vara rätt. Det fans ingen af dem som ryggade till
baka för den lagliga påföljd det kunde medföra, om 
de följde sitt hjärtas maning att stärka sig själfva 
med en handling, hvars helighet aldrig för dem kunde 
blifva beroende af den yttre form, hvarunder den 
skedde.

Ulla gick upp på sitt rum, då hon hörde förslaget 
framställas. Falk frågade Etty, om hon ville vara med, 
men hon drog sig förskräckt undan.

Jag är inte beredd, sade hon. O nej, jag ville 
så gärna — men jag vågar inte.

Falk kom in till Ulla och sade med upprörd röst, 
att det berodde af henne, om han skulle kunna vara 
med de andra.

Af mig! hon såg upp förundrad. Du menar väl 
inte, att du vill, att jag skall vara med —

Nej, kjære — det kunde aldrig falde mig ind 
skjönt den dag, det skede, vilde være den lykkeligste

TIT'“—TT
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1 hele mit liv — men derom er der siet ikke tale nu, 
^et er din ærlighed i disse ting, som jeg holder så 
^eget af, og jeg vil tusinde gange heller have dig 
sadan, end som en og anden af de andre, der er med 
bare for sine mænds skyld, eller fordi de ikke har 

n°get personligt standpunkt — men det er ikke der- 
0rn’ Jeg nu vilde tale, det er om mig selv. Jeg har 
fornaermet dig °g du bar ikke endnu tilgivet mig det. 
Ug med den fölelse kan jeg ikke være med ved en 
kjærlighedsfest.

Jag trodde du ansåg dig ha handlat rätt, sade 
Ulla i en något afböjande, nervös ton. Det var henne 
Pinsamt att vidröra det förflutna.

Ja, jeg syntes, jeg havde ret först. Men da jeg 
sa, hvor dybt jeg havde krænket dig, begyndte jeg at 
spörge mig selv, om det dog ikke var noget galt — 
°m det vel også var bare forbitrelse over Lewis let- 
Slndighed og Margits utroskab, der drev mig til at tage 
Sadan på vej — og så har jeg nu kommet til den 
selverkjendelse, at der også var en god del skin- 
syge deri —

Skinsyge?
Ja, for jeg havde hele tiden den fölelse, at

ewi var forelsket i dig, og derfor kunde jeg ikkeI;
bde ham. Og du ved ikke, hvor jeg led de ugerne 

Pa hospitalet ved tanken om dit fortrolige samvaer 
>ned ham — det var næsten utåleligt —

Han gick till hennes skrifbofd och begynte röra 
1 hennes papper.
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Hvis du önsker det, skriver jeg nu til Lewi en 
undskyldning — —

Han satte sig ned och skref utan att vänta på 
hennes svar, samt räckte henne därefter brefvet, som 
innehöll ett öppet och hjärtligt beklagande af att han 
förgått sig, och att hans hustrus vän kommit att letnna 
huset på ett så obehagligt sätt. Han slutade med 
att uttrycka den önskan, att Lewi än en gång skulle 
besöka dem, och att han då skulle få visa honom, 
hur uppriktigt han ångrade sin öfverilning.

Ulla tackade honom med en blick och räckte 
honom handen, hvilken han behöll, i det han böjde 
sig ned öfver hennes aksel och kysste henne på håret.

Og nu er det om din tilgivelse jeg beder, sade han. 
Du har ikke givet mig den endnu.

Hon svängde sig om i stolen, så att hon korn 
ansigte mot ansigte med honom, samt kastade armen 
om hans nacke och gömde sitt ansigte vid hans hals- 

Tala inte mer om det, sade hon. Jag tycket 
inte om det — det pinar mig —

Endnu! sade han. Kan da dette sår aldrig lægest 
Det är inte det jag menar •— jag menar, att det 

pinar mig, att du — jag har ingenting att förlåta dig
— nej, tyst, jag vill inte höra det ordet, det är som 
om jag blygdes öfver det, jag vill mycket hällre själf 
ha orätt mot dig och det har jag också i många fall
— låt oss inte tala om att förlåta hvarandra — bara 
om att hälla af hvarandra.

!
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Tak, sade han. Så kan jeg nu med fuld glæde 
v®re med de andre i aften.

Men jag tycker ändå, det är så underligt, sade 
Ulla. Jag förstår inte riktigt, hur denna nattvardsgång 
kan ha en så stor betydelse för dig. Du tror dock 
lnte på den på samma sätt som de andra.

Det er ikke for mig en trossag — det er sim- 
Pelthen en mindefest og et kjærlighedsmâltid — der 
Pa en gang erindrer mig om Kristi liv og lære og 
bringer mig i et nærmere samfund med mine tros-, 
feller. Det er på samme måde, som du for eksem- 
Pel var lykkelig ved at festligholde julen akkurat som 
dine forældre plejede, fordi det var dig kjært på den 
1X1 ade at huske på dem.

De afbrötos af en sakta, skygg knackning på 
dörren. Falk öppnade för fru Birk, som tveksamt 
frågade, om hon fick stiga in. Falk lemnade henne 
ensam med Ulla och gick ned till de andra.

Skall ni inte vara med om nattvarden? frågade 
Ulla henne.

Jo — det er netop derfor, jeg kommer til dem. 
Jeg vilde bede dem — men måske har deres mand 
allerede gjort det —

Om hvad?
At de vilde komme ned og være tilstede — 

Jeg mener ikke komme med til alters, naturligvis, 
111 en bare være tilstede og höre, når vi synger de 
dejlige, grundtvigske salmer, og-se, hvor lykkelige vi 
aHe föler os.

ii mm
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Nej, det kan jag inte, sade Ulla, det bjuder mig 
emot. Det skulle vara som att vara närvarande som 
främling vid en familjehögtid eller se ett älskande 
pars möte.

Men vil de ikke i det mindste sidde i nærmeste stue 
og höre på sangen og være med os med deres tanker? 
Jeg tror vist, at vi alle vil bede for dem i aften.

Det for ett besväradt uttryck öfver Ullas drag-
Kan det fornærme dem? frågade fru Birk, skyggt-
Nej — men jag tillstår, att det är mig obehagligt; 

svarade hon.
Så må de tilgive, at jeg har talt derom, sade den 

lilla frun och reste sig med tårar i ögonen. Men jeg 
har fattet sådan kjærlighed til dem, at jeg slet ikke 
kan lade være beständig at huske på dem i mine 
bönner. Men jeg skal aldrig mere nævne dette, nar 
de ikke synes om det.

Jag är er tacksam för er vänlighet, sade Ulla 
och höll hennes hand ett ögonblick.

Man hörde nu en salm stämmas upp nere i salen ; 
Ulla reste sig och följde fru ' Birk ned för trappan 
samt gick in i dagligstuen, därifrån dörrarna stodo 
öppna till den stora salen. Hon kunde ej motstå att 
känna sig rörd öfver denna lilla blyga och obetyd
liga varelses hängifvenhet.

Etty kom in till henne och de suto båda tysta 
i en liten soffa under sången, Etty med sin hand 
hårdt gripande fast om Ullas, emedan hon påstod
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S1g på detta sätt förnimma något af det Ullas öron 
Uppfångade.

Falks djupa baryton och lilla fru Birks klara, 
höga sopran ljödo tydligt mellan de andra stäm
morna i det de sjöngo:

Mindes vi en fuldtro ven 
I det fjærne alle dage,
Önskende, han snart igen 
Vende mâ med fryd tilbage;
Frelser, i dit vennelag 
Mindet er en hovedsag.
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' oljande dag, då alla gästerna hade rest utom 
Birks, hade Falk och Birk en lång öfverlägg- 

ning, som slutade med att de bådo sina fruar och 
gamla fru Falk komma in till sig. Det var fråga om 
ett vigtigt beslut. Falk hade erbjudit Birk att stanna 
som ledare af skolan och att jämte sin fru hålla hus
hållet för eleverna, under det att Falk själf ville med 
sin familj flytta upp i en mindre byggnad längre m 
under fjället, som förut varit förste lärarens bostad, 
men som nu, i anseende till dennes bortflyttning, stod 
tom. Han skulle då endast gifva vissa timmars under
visning i skolan och för öfrigt lemna alt åt Birk.

Det var känslan af att han lätt kunde mista sin 
hustru, om han ej gjorde något för att kvarhålla 
henne, som förmått Falk till detta steg. Han kände, 
att då hon offrat alt för att lefva med honom, måste 
han också försöka egna henne något mer af sin tid 
än hittils. Hon hade ju på sista tiden varit nära att 
glida undan frän honom; han måste göra en ansträng
ning för att hålla henne fast. Och när sedan den
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heramade resan till Italien skulle bli af, var det nöd
vändigt att ha någon att sätta i sitt ställe, och här- 
bll skulle troligen Birk vara mycket lämplig.

Denne, som länge längtat efter en större verk
samhet än hans obetydliga ställning i den lilla skolan 
uPpe på Vestlandet kunde gifva honom, var mycket 
hågad att ingå på förslaget, ehuru det å andra sidan 
syntet honom som en klandervärd svaghet af Falk 
att lör sin hustrus skull draga sig så mycket tillbaka 
från skolan, i stället för att uppfostra henne till att 
hjälpa sig med arbetet där. Hans starkt ensidiga 
natur kunde ej fatta en kollision mellan pligter, och 
att mannens lifsgärning också borde blifva hustruns 
syntes honom så själffallet, att han ej kunde hindra 

*s>g' från att bemöta Ulla med en viss sträfhet. Han 
fragade ej sin fru om lof att öfvertaga skolan. Han 
hlott meddelade henne, att han beslutat göra det, 
°ch hon beredde sig ödmjukt på att åtaga sig de 
nya pligter, som sålunda skulle komma att hvila på 
henne.

Ulla var Falk tacksam för det offer, han sålunda 
§'jort för henne, och deras förhållande återfick nu 
hela sin första innerlighet. Hon var så lycklig att 
lefva däruppe ensam med de sina i den lilla, mycket 
primitiva fjällstugan, som ursprungligen varit en säter, 
nren som låg mycket vackert omedelbart ofvanför stupet 
med en brusande fors under. Här voro de genom 
en skogsdunge skilda från skolan och sågo ej als till 
eleverna, annat än då dessa någon gång inbjödos att i

Edgren, Ur lifvet. IV. 2. 9
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smärre afdelningar tillbringa aftonen hos dem. Ulla 
fann en ofantlig lättnad i att ej längre se de länga 
borden vid måltiderna, att ej höra det regelbundna 
klampandet af skodonen hvarje timme och ej känna 
sig i hvarje minut omgifven af främlingar, som hon 
visste sig böra hysa intresse och välvilja för utan 
att dock vara i stånd därtill.

Och, det bästa af alt, Falk blef icke nu i hvarje 
stund afbruten af besökande, han fick vara i fred de 
timmar han ej var i skolan och fick lefva ostörd med 
de sina.

De begynte läsa tillsammans om eftermiddagarna. 
Falk hade till sin häpnad upptäckt ofantliga luckor 
i Ullas bildning, hvilken var ensidigt estetisk, under 
det att hans kunskaper voro mångsidiga och omfat
tande. Hon försökte först att dölja för honom, hur 
litet hon läst, och förstod att skickligt väja undan 
för alla närgående frågor, samt låtsade kännedom om 
åtskilliga arbeten, hvilka han talade om som allmänt 
bekanta. Hennes intelligens hade mycket af den kvin- 
liga smidighet, som blikstsnabbt tillegnar sig andras 
tankar, och Falk hade ända hittills lefvat i den tro, 
att hennes frisinnade och upplysta syn på lifvets alla 
förhållanden var en frukt af djupgående studier. Men 
nu märkte han snart på hvilken osäker grund hon 1 
själfva verket stod; hans vana vid undervisning gjorde 
honom skarpsynt, han kom på henne med motsägel
ser och med oklara satser, som hon ej kunde när
mare definiera — och det slutade med, att hon skrat-



lande förklarade, att hon måste stryka flagg och så 
godt först som sist erkänna, att hon var glupskt 
okunnig. Denna upptäckt gjorde honom egentligen 
ett ofantligt stort nöje. Han var alltid road af att 
meddela andra hvad han visste, och särskildt gladde 
det honom, att hon kunde ha något att lära af honom,' 
°ch att han kunde vara henne nyttig.

Lille Rolf hade kommit hem tidigare än ämnadt 
var, emedan det brutit ut difteri vid gården, där han 
varit inackorderad. Hans hemkomst förökade ytter
ligare den goda och glada stämningen i hemmet.

Föräldrarna hade honom beständigt omkring sig, 
°ch Falk låg och kröp med honom på golfvet, så 
att Ulla påstod, att man snafvade på hans långa ben 
kvar man gick i det enda gemensamma rummet, en 
låg, stor stuga med spis och små grönaktiga rutor.

Endast gamla fru Falk hade svårt att finna sig 
i de nya förhållandena. Hon förtärdes af längtan 
efter sitt stora hushåll och sina kära gossar och flickor 
°ch var så ofta som möjligt nere vid skolän och 
hjälpte lilla fru Birk, som var nästan förkrossad af 
s'na många, nya pligter, då hon dessutom hade fyra 
egna små barn att sköta.

Det närmande, som inträdt mellan de båda ma
karna, gjorde ett oroande intryck på Ett}/. Hon rub
bades åter i den föreställning, hon en tid lefvat sig, 
ln i, att förhållandet mellan dem var brutet, emedan 
en inre röst sagt honom att han begått ett misstag 
clä han förenat sig med den, som hvarken delade

EN SOMMARSAGA.
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hans tro eller intresserade sig för hans lifsgärning, 
samt att hans rätta maka var en annan. Hennes för
troenden till Margit, hvilka begynt igen efter mötet, 
hade nu fått en ny skiftning. Hon talade i hemlig
hetsfulla ordalag om de frestelser, hvaraf han var 
omgifven, -om hennes ångest för att han ej skulle 
stå stark och ren utan låta sig lockas af en sinlig 
kärlek — hvilket föranledde Margit att fråga, om hans 
hustru således var en dålig människa. Denna Iraga 
förvirrade Etty: nej, dålig var hon visst inte, men 
hon var ett barn af denna verlden, det fattades henne 
andlig upplysning.

Margit började slutligen finna denna något stilla
stående kärlekshistoria enformig, och då en dag gamla 
fru Falk, som med misstänksamma ögon hade följt 
de båda flickornas långa, förtroliga samtal, frågade 
henne, hur hon och Etty kunde ha så mycket att 
säga hvarandra, svarade hon, trots sina heliga löften 
till Etty att bevara hennes hemlighet: — det er bare 
om den kjedelige kjærlighedshistorien hendes.

Kjærlighedshistorien! upprepade fru Falk.' Etty 
en kjærlighedshistorie. Det är ikke muligt.

Fru Falk gjorde sig icke samvete af att ytter
ligare utfråga Margit angående de förtroenden Etty 
eifvit henne. Van som var hon att rådande och 
ledande ingripa i sin omgifnings mest enskilda för
hållanden, syntes det henne helt enkelt som en pligt 
att göra ett slut på. dessa båda flickors prat och 
fantasier. Och Margit behöfde ej berätta mycket för



EN SOMMARSAGA. "S3

att denna skarpsynta, moderliga natur genast skulle 
förstå hela sammanhanget och ömma för den stackars 
lilla vilsekomna Etty, på samma gång som hon var 
besluten att gripa in med energi för att få ett slut 
pä dessa d.umheter, hvilka hon för öfrigt länge anat.

Hon passade pä en eftermiddag då Falk och 
Ulla rest bort till ett möte, där han skulle tala, och 
gick upp till Etty på hennes rum. Hon begynte tala 
'Hed henne om hennes framtid, om att hon borde 
sysselsätta sig med något bestämdt, emedan det 
overksamma lif hon nu förde icke skulle kunna till
fredsställa henne i längden.

Vill ni bli af med mig här — är jag i vägen? 
frågade Etty genast.

Nej, det er bare for din egen skyld, kjære — 
jeg er ræd, du ikke kan leve lykkelig her i læng- 
den — hvis du ikke kan finde på nogen besternt be- 
skjæftigelse.

Har Ulla eller Rolf sagt någonting?
Nej — de ved ikke det mindste om dette. Men 

Jeg tænker, du kan være Ulla til megen hjælp, om 
du bare vil — især nu, da hun til sommeren — hon 
gjorde här ett uppehåll och. såg pröfvande på Etty.

Till sommaren — hvad? frågade Etty utan den 
minsta aning om hvad som skulle följa.

Da her til sommeren blir endnu en liden en i 
buset, tillfogade fru Falk.

Etty reste sig med ett hopp, ögonlocken ryckte 
Nervöst och munnen hade en krampaktig rörelse.
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Hennes första ingifvelse var att springa sin väg, långt, 
långt bort upp öfver fjället och ned i andra bygder, 
där ingen kände henne, och där hon kunde gömma 
sig i sin . skam och blygsel — sin ,skam att ha gatt 
och förälskat sig i en man, som var en annans, och 
att i tankarna ha genomlefvat lidelsefulla kärlekssce
ner med honom, samtidigt med att han i verkligheten, 
utan en tanke på henne, egnade en annan hela denna 
ömhet, som hpn trånade efter. Hvilken blygsel! Hur 
kunde hon någonsin mer se honom eller Ulla i an- 
sigtet ! Och Margit, för hvilken hon förrådt denna 
hemlighet! Nej, hon måste bort, genast härifrån, 
ännu i denna dag, innan de kommo tillbaka!

Men fru Falk, som förstod alt hvad som försig
gick inom henne, höll henne kvar och omfamnade 
henne med moderlig ömhet; Etty stred med henne 
för att komma loss, men hon höll fast, och slutligen 
gaf Etty vika och kastade sig i hennes armar.

Vil du ikke lade mig være lidt af en mor for 
dig, stakkar, siden du har mistet din egen, sade fru 
Falk, ömt.

Ja, mamma, mamma! ropade Etty, som först i 
denna stund af öfvergifvenhet blef fullt medveten om 
hvad hon i modern förlorat. Hvarför har jag mistat 
mamma! Hon var den enda människa i verlden, som 
behöfde mig — hvarför har jag inte henne nu!

Hon grät flera timmar i fru Falks moderliga famn 
och hennes tårar häjdades först då hon hörde Falks 
åkdon stanna utanför.
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Ingen förklaring hade yttrats mellan henne och 
den gamla, men vid den ångestfullt bedjande blick 
Etty nu kastade på henne, svarade hon straks: vær 
bare rolig, min söde pige. Ingen af dem skal nogen- 
sinde få vide det mindste om dette.

Etty hann icke att rädda sig undan förrän hon 
1 trappan upphanns af Falk.

God’ aften, Etty. Nu, hvad fejler dig. Er du 
bedrövet, Etty?

Etty såg upp pä honom med sin tårskymda 
blick. Hon höll ögonen stadigt fästade på honom 
nn lång stund. Det var ett prof hon ålade sig själf. 
Hädanefter skulle hon blott tänka på honom som på 
en bror, och hon måste tvinga sitt hjärta att vara 
tyst då hon såg in i dessa ögon, hvilkas blick alltid 
förut uppfylt henne med en ljuf förvirring. Det var 
stärkande och välgörande för henne, detta prof; hon 
kände sig frigjord, hon lade sin hand i hans och lät 
honom kyssa sig. på kinden till godnatt, utan att 
något rörde sig inom henne. Det var stelt och dödt 
nu inom henne, blygseln och förödmjukelsen hade 
rensat hennes sinne, och då hon denna afton låg på 
knä vid sin bädd och bad, kände hon att hon åter 
skulle komma till frid med sig själf och åter hämta 
tröst och styrka ur samma källa, som alltid förr.



ijet hade kostat Ulla någon kamp att finna sig 
vid tanken att åter blifva mor och således 

ytterligare bunden vid hemmet. Skulle hon då aldrig 
blifva fri? Skulle hon offra hela sin återstående ung
domstid till att föda och uppfostra barn och låta sin 
talang ligga nere för beständigt? Eller skulle hon 
för framtiden nödgas underkasta sig de motbjudande 
och osköna försigtighetsmått, om hvilka hon läst och 
hört talas, men mot hvilka hennes finkänslighet upp
reste sig såsom mot något rått och brutalt, hvilket 
skulle borttaga alt det skimmer, .som ännu hvilade 
öfver deras inbördes förhållande. Hon bäfvade lika 
mycket tillbaka för båda dessa alternativ. Hon för
sökte finna en afledare för sin oro genom att begynna 
måla igen. Hon tog fram det dammiga utkastet till 
Margits och lille Otars porträtt, som blifvit så hastigt 
afbrutet, samt började måla det färdigt. Men Margit 
var mycket mindre hågad att sitta stilla och se vacker 
ut nu, när hon icke längre kände ett par svarta, smäl
tande, manliga ögon fästa på sig. Hon begynte dess
utom snart att få annat att tänka på.
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Den äldste sonen på gården Ulfven hade fallit 
och slagit ihjäl sig på en säterfärd. Andre sonen 
studerade till prest och nu fans det således ingen, 
som künde sköta gården, hvarför enkan kom till 
Margit och föreslog henne, att man skulle bedja 
Gunnar komma hem från Amerika och öfvertaga 
jordbruket, så kunde de gifta sig och skulle få bo i 
»föderådsgården», som stod tom sedan gamla moderns 
död. Margit var mycket lycklig öfver denna lösning, 
ty hon hade alltid tyckt att det var så hemskt att 
gifva sig af ända bort till Amerika. Margit var en 
god patriot och var fullt och fast öfvertygad om, att 
Norge var det bästa land i verlden och att i utlandet 
allting var tämligen tvifvelaktigt. Hon hade upp- 
gifvit tankarna på Lewi och hängde upp öfver sin 
säng ett prydligt porträtt af Gunnar, som denne ny
ligen hemskickat, och där han hade helskägg och 
kortklippt hår samt såg ut som en af dessa ameri
kanska gentlemen, hvilka Margit stundom sett på 
turistfärder i fjällen.

Hos Etty hade åtskilliga oroande symptom be
gynt framträda detta år. Hon hade alltid haft svaga 
lungor och plägade gä med hosta en god del af vin
tern. Men nu sällade sig härtill ett febrilt tillstånd 
°ch en stark afmagring och mattighet, som föran
ledde Ulla att slutligen, oaktadt Etty på det bestäm
daste motsatte sig det, skicka efter läkaren för att 
lata undersöka hennes bröst. Detta befans nu vara 
allvarsamt angripet, men Etty satte ingen tro härtill
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och det var icke möjligt att förmå henne att iakt
taga de försigtighetsmått, läkaren ålade henne. Hon 
fortfor att betrakta sig själf såsom så oberoende af 
det kroppsliga, att ingenting fysiskt kunde skada 
henne. Iion sprang ut i tunna skor i snöslask och 
regn, vägrade bestämdt att kläda sig i ylle, såsom 
hon blifvit ordinerad, och kunde ej förmås att förtära 
mjölk eller någonting stärkande.

Jag tål vid allting, upprepade hon beständigt, 
under det den spensliga figuren altjämt förtunnades 
och de magra, senlösa händerna skälfde i feber. Jag 
är inte det minsta ömtålig. Men om man börjar 
pjåska med sig, då kan man slutligen göra mig sjuk-

Den svåra och förödmjukande kris, hon genom
gått, då hon måst erkänna för sig själf, att hennes 
kärlek blifvit neddragen i sinnlighetens verld, hade 
blott för en tid verkat renande och frigörande på 
hennes sinne. Hon återföll snart i sina erotiska fan
tasier, livilka på en gång eggades af det febrila till
stånd, hennes sjukdom medförde, och ytterligare ut
vecklade denna. Den beständiga, inre kampen under
höll en nästan oaflåtlig feber, och hennes ögon hade 
fått ett ängsligt, jagadt uttryck, som kände hon sig 
förföljd — förföljd af inre röster, hvilka hviskade ett 
språk, som hon ej ville lyssna till och som hon dock 
tvingades att höra.

Mängen gång kunde hon ännu inbilla sig, att hon 
besegrat sig själf, och att hennes kärlek icke var för 
denna verlden, att de en gång skulle tillhöra hvar-
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audra, då de båda blifvit befriade från de jordiska 
sinnenas herravälde. Denna tanke var hennes enda 
tröst, men den var ej alltid tillräcklig för att dämpa 
blodets öfverhettade temperatur hos denna stackars 
svaga varelse, som den otillfredsstälda lidelsen lång
samt dödade.

Etty stod fadder åt Ullas andre son, som föddes 
pa sommaren. Och vid detta tillfälle gaf hon inom 
sig Gud ett löfte, att hon skulle vaka öfver båda 
barnens andliga väl och söka tidigt väcka deras sin
nen till gudsfruktan. Detta skulle blifva hennes kall 
i lifvet, då deras mor ej förstod att göra det. Och 
dessa barn, som voro en del af honom, de tillhörde 
Ju också henne, hon var medansvarig för dem in
för Gud.

Men då den ömhet, hon kände för dem, gaf sig 
uttryck i oupphörliga smekningar, började detta att 
°roa föräldrarna. De fruktade för smittan, men funno 
det å andra sidan omöjligt att säga Etty detta. Men 
då läkaren en gång vid ett besök såg henne kyssa den 
lille i vaggan straks efter en häftig hostattack, som 
kvarlemnat något af den sjuka saliven på hennes läp- 
Par, uttalade han en skarp varning. Etty lyssnade 
härtill med ett småleende och fäste ej det ringaste 
afseende härvid utan fortfor att smeka båda barnen 
vid alla möjliga tillfällen. Gamla fru Falk sökte hindra 
det och sade henne rent ut, att hon handlade oför
svarligt, men härpå svarade hon blott leende, att hon 
ej var sjuk och att hon för öfrigt ej trodde på smitta.
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Ulla ammade själf sitt barn och var frisk och 
glad under hela denna tid. Man förberedde till föl
jande vår en stor utställning i Stockholm af den yngre, 
emigrerade målareskolans alster och hon ville vara 
med här, hvarför hon, ett par månader efter gossens 
födelse, lade upp en ny, stor duk och började ett 
arbete, som hon hoppades skulle inbringa henne både 
ära och pengar — de sistnämda väl behöfliga för den 
italienska resan, som var beramad till året derpå.

Hennes goda lynne och hennes konstnärsifver 
rubbades ej däraf, att hon oupphörligt blef afbruten 
af den lille, som skrek i tid och otid och endast 
kunde lugnas af modren. Hon drack ölost, gungade 
barnet på sina armar och gaf honom föda samt 
målade om hvartannat hela dagen. Hon var dock 
ibland litet orolig för att hennes tafla led på dessa 
oupphörliga afbrott, men som hon icke hade någon
ting att jämföra med, syntes det henne att hon i det 
hela lyckades bra.

Det var en stort anlagd komposition, hon höll på 
med: »Folkhögskoleungdom på föreläsning». Taflan 
framstälde ett parti af den stora skolsalen med sin 
fonddekoration 'af flaggor och byster. Man såg ett 
stycke af det långa bordet med bänkar på sidorna. 
Få ena sidan gossarna, på den andra flickorna, de 
flesta i profil, vända mot läraren i katedern — Birk, 
hvars karaktärsfulla hufvud med det långa håret och 
den kraftiga norska bondtypen gjorde en god verkan 
tillsammans med den intelligenta, brinnande blicken.
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En flicka rätt en face — ett rundt ansigte med 
hög färg och linhår samt litet komiskt klumpig figur, 
men så godmodig och barnslig, så sund och glad — 
midt emot henne en sjutton års pojke med hårda, 
slutna drag, en af den sorten, som ej har lång väg 
mellan handen och knifven. Bredvid honörn en svär
misk Arnetyp med drömmande blick, kanske en född 
diktare.

Typerna voro noggrant studerade, men tecknin
gen var ej Ullas egentliga styrka, och för färgbehand- 
lingen var hon denna gång litet orolig. Hon hade 
mke här haft någon användning för den koloristiska 
Prakt, som eljest var hennes styrka. Hon rörde sig 
liksom på främmande mark — den grå halfdagern — 
snöns och vinterdagens kalla halfdager under tak
bjälkarna — de klumpiga, tjocka vadmalskläderna — 
det var så olikt hennes gamla motiver med solvarma 
barnakroppar ute i det fria bland blommor och 
träd.

Men hon trodde ändå, att det var något kraftigt 
och originelt i denna nya komposition, som nog skulle

lunda uppträdde inom ett alldeles nytt område.
Falk var glad att se henne så ifrig med sitt ar

bete. Han hoppades i tysthet att hon kanske skulle 
kunna gå framåt i sin målning utan att resa — åt
minstone ännu på några år. Han hade nämligen 
fått mycket bekymmer till följd af att haij dragit sig
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tillbaka från skolan och började inom sig anse den 
italienska resan för en omöjlighet.

Elevantalet hade betänkligt minskats under Birks 
ledning. Skolan, det var egentligen Falk — endast Falk. 
Det var hans personlighet, som hållit den uppe. Som 
alla eleverna voro fullkomligt fria att komma och ga, 
när de ville, då hela skolans eksistens hvilade på förut
sättningen af deras egen, frivilliga sammanslutning, sa 
kunde man ej hålla någon kvar mot hans vilja och 
redan vid julferierna första vintern hade några gifvit 
sig af för att icke återkomma. Under de följande 
månaderna kommo ett par, tre i hvar månad och 
förklarade, att de måste resa hem, under olika före
vändningar. Men då Falk frågade dem om verkliga 
skälet fick han af alla höra, att skolan ej längre var 
den samma som förr, och att det var så otrefligt att 
vara inackorderad hos Birks — att maten var så dålig 
där, att Birk själf var så sträf och fordrande och frun 
så tyst och tråkig.

Birk var i själfva verket en mycket kärf och 
despotisk man, och det hvilade en tyngd öfver hela 
hans väsende, som liksom dödade all ungdomlig 
munterhet omkring honom. Han kunde icke samtala, 
bara hälla tal, men som talare och föreläsare egde 
han en djup och originel vältalighet, hvilken utöfvade 
ett stort inflytande på intelligentare elever, men som 
låg nästan öfver dessa bondbarns fattningsförmåga- 
Själf ansåg han sig som ett slags profet, hvars minsta 
uttalande vägde mer i vågskålen än långa tal af andra.
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Det fans ingen, som vågade motsäga honom, och 
på dem, som en gång kommit under makten af hans 
personlighet, var hans inflytande ofantligt — men de 
flesta gledo undan för hans alt för stränga och for
drande natur.

Denna vinter — den andra under Birks ledning — 
hade endast 20 elever kommit i stället för de före
gående årens 60. Detta var ett hårdt slag för Falk. 
Skolan var hans lifsverk, han hade redan offrat så 
mycket på den, hade i den nedlagt alla sina käraste 
framtidsdrömmar. Och att nu se den gå tillbaka just 
som han arbetat upp den till den betydande ställning 
den under de sista åren intagit! Han hade börjat 
den under motstånd och misstroende från nästan alla 
håll. Och just som han segrat och vunnit allmän 
aktning och sympati för sitt verk, skulle han nu se 
det störtas.

Det var därför med stor glädje han samtyckte 
till att resa med Ulla till utställningen i Stockholm. 
Här kunde hon hämta nya konstnärliga impulser, som 
hanske gjorde en längre resa öfverflödig — och nästa 
vinter skulle de måhända kunna arbeta hemma, hvar 
på sin lifsgärning, utan att svartsjukt hindra hvar
andra.



et var med en viss behaglig spänning, Ulla 
satt i kupén, då tåget från Kristiania närmade 

sig Stockholm. Hon hade ämnat sig dit den som
maren, då hon i stället så oförmodadt kom att följa 
Falk till Norge, det var nu 14 år sedan hon sist var 
där som en knapt fullvuksen ung flicka. Modern var 
född stockholmska och mycket kär i sin hemort, 
oaktadt hon under många år varit bosatt i utlandet. 
De brukade resa hem nästan hvar sommar.

Det hörde till Ullas tidigaste och starkaste minnen 
detta — att sitta i kupén med klappande hjärta och 
vänta på något, som hon lärt sig anse som det bästa 
på jorden. Hur många gånger hade hon icke vaknat 
i morgongryningen i Södermanland, där tåget ilade 
fram mellan de många sjöarna, och hvar gång kommit 
ihåg en liten versstump, som modern improviserade 
för sin lilla dotter första gången hon återsåg sitt land 
efter sitt giftermål. Hon hade varit flera år i södern 
och sett alla Europas största naturskönheter, och 
ändå hade hon blifvit så gripen och rörd, som dottern 
aldrig sett henne förr, då hon återsåg sjöarna och
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skogarna i Sörmland. Ulla mindes lifligt hvilket in
tryck detta gjort på henne, och hur i detta ögon
blick det för första gången hos henne väckts en aning 
om, hvad hemlandskärlek var.

Där ligger mitt land så stilla,
Så fagert i morgonsken.
Blott lärkorna höras drilla 
Sin sång ifrån tak och gren.

Se sjöarnas dunkla vatten 
Och skogarnas mörka krans,
Där stiga de fram ur natten 
Vid dimmornas älfvedans.

Och känslor så underbara 
Då vakna uti min själ.
Mitt land, dem kan du förklara;
Än.har jag dig kärt likväl.

Ulla läste den lilla diktbiten högt för Falk. Hon 
hade ej kommit i håg den på många år. Nu kom 
den plötsligt och hviskade sina ord och sin rytm i 
hennes öra, hon visste ej hur eller hvarifrån. Det 
var som om sjöarna och skogarna gömt på den, sedan 
hon sist var där.

Hon frågade sig själf, om hon då verkligen hade 
någon särskild känsla för sina föräldrars land, olik 
den hon hyste för andra länder, där hon längre tid 
v>stats. Hon trodde sig vara fullständig kosmopolit, 
°öh dock kunde hon aldrig, efter lång tids bortovaro, 
höra det svenska språkets klang eller se ett svenskt 
landskap utan att det rörde sig något ömt och vekt

Edg ren, Ur lifvet. IV, 2. jO
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inom henne. Var det bara en återklang af moderns 
hemkärlek, eller var det kanske dock något af hennes 
eget jag, som innerst var svenskt?

Sista tunneln innan man kommer till Stockholm!
Hur väl hon mindes den! Hur hon brukade vänta 

med andlös spänning på att komma ut! Mälaren, 
strömmen, broarna — det gamla huset vid Munkbron, 
som varit morföräldrarnas och där hon som barn 
brukat stå så ofta om kvällarna och blicka undrande 
och nyfiket mot de små ojämna ljusen uppe bland 
de södra bergen — och där modern, sista gången 
de voro här, slutit sina ögon för alltid! Hur väl
bekant det var altsammans!

Huset var såldt nu och i främmande händer. 
Alla band voro slitna — själf hade hon afskurit sig 
hvarje medborgarskap i Sverge. Hennes barn, om 
de en gång kommo hit på besök, skulle komma soni 
främlingar. De skulle icke känna någon sträng vibrera 
i sitt hjärta utan skulle sitta där med nyfikna, kalla 
turistögon, då tåget kom ut ur tunneln, och betrakta 
Mälaren, öarna, de södra bergen, strömmen, broarna!

Ludvig och Nelly voro på perrongen. De vor o 
gifta sedan förra sommaren och hade redan, i trots 
af Nellys principer, en liten dotter. Nelly var dock 
till det yttre sig alldeles lik med sin skygga min, sin 
späda flickgestalt och sina bestämda åsigter.

Hon tog verksam del i det offentliga lifvet, sä 
vidt detta var möjligt för en kvinna, var medlem af 
styrelsen för »gift kvinnas eganderätt», läsesalongen
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och Handarbetets vänner, Federationen och Förenin
gen för sömmerskor och ännu fler föreningar, hvarom 
hon alt berättade Ulla på vägen upp till hotellet. 
Och nu sednast — det var den största triumfen för 
kvinnosaken — hade hon blifvit medlem af nämden, 
som skulle ordna den förestående stora konstekspo- 
sitionen, den s. k. emigranternas utställning.

Ludvig hade blifvit äldre, fått helskägg och större 
manlig värdighet. Hans gamla blyghet var nästan för
svunnen. Flans hustrus kärlek och beundran, känslan 
af att vara en utmärkt .kvinnas man samt familje
försörjare och far gaf honom den säkerhet, han förut 
saknat.

Etty skulle varit med på denna resa för att be
söka sina syskon. Men hon hade fått en stark lung- 
blödning kort förut och måst ligga till sängs en tid. 
Hon var nu uppe igen och påstod fortfarande, att 
hon var fullkomligt frisk, men öfvervakades strängt 
af gamla fru Falk, som tvang henne att hålla sig 
mycket i stillhet.

Ulla meddelade Ludvig och Nelly sin plan att 
nästa vinter taga Etty med till Italien och försöka, 
hvad söderns luft skulle kunna göra för hennes lungor. 
Ludvig kastade en bekymrad blick på Nelly och 
yttrade något om, att de naturligtvis gärna ville göra 
hvad de kunde — men att resan väl blefve mycket 
dyrbar.

Ulla svarade gladt, att de ej skulle oroa sig för 
den saken, ty hon ämnade förtjäna mycket penningar



på sina båda nya taflor. Härvid märkte hon en för
lägen blick och en kastning med ögonen hos Nelly, 
som syntes henne innebära ett tvifvel på förverkligan
det af denna förhoppning. Hon frågade, om hennes 
taflor voro komna, om Nelly sett dem och om de fått 
en god plats, men fick korta, liksom förbihalkande 
svar. Hon märkte, att Nelly kände hela utställningen 
på sina fem fingrar och var fullproppad med artisternas 
och kritikernas omdömen om alla taflorna. Det var 
uppenbart att hennes egna icke vunnit gillande inför 
denna domstol.

Under de följande dagarna träffade hon flera af 
målarna och förstod alt tydligare af deras undvikande 
uttalanden, att man kände sig besviken på henne. 
Hon uppsköt att gå upp på utställningen, ända till 
den dagen, då den öppnades för allmänheten. Pion 
bäfvade för att se sina taflor bland de andras och 
vara tvungen att själf döma dem.

Hon var nästan sjuk af ängslan, då hon gick dit 
upp första gången. Hon gick icke förr än närmare 
kl. 4, i hopp att de flesta åskådare då skulle gått 
därifrån. Men där stodo ännu grupper kvar här och 
där, och i det bortersta hörnet af salen, där hon af 
Nellys beskrifning visste, att hennes taflor hängde, 
stod i synnerhet en mängd folk. Ja, Ulla Rosenhane 
var ju ett af utställningens mest berömda namn.

Hennes ögon gledo öfver väggarna, medan hon 
gick framåt, och de drucko sig rusiga på solljus och 
luft och fria rum — hon fick ett starkt intryck af
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hela denna unga skolas ljusstyrka, och innan hon 
hunnit fram till sina egna tåflor visste hon, att de 
voro dötffda i denna omgifning. Hon, som framför 
alla de andra egde denna förmåga att återgifva luft 
och ljus, hon representerad här af dessa tunga, färg
lösa stycken! Den kraftiga, enkla realism, som dessa 
motiv fordrade, låg ej för henne.

Hon kände det blikstsnabbt — hon var dömd. 
Konstnärinnan Ulla Rosenhane lefde i södern — en
dast i södern.

Hur hade hon nyss kunnat sitta där och inbilla 
sig, att hon var svensk i sitt hjärta! Hon var icke 
det minsta svensk — sydländning var hon, endast 
för söderns sol voro hennes ögon inrättade. I nor
dens grå vinterdager såg hon ingenting, inga skift
ningar, intet lif. Luften blef bara till en enformig 
grå vägg, figurerna stodo platta, fastklenade vid 
väggen — hur hade hon kunnat vara sa blind och 
icke se detta!

Hon skyndade bort från utställningen med en 
känsla af blygsel, som hon aldrig förr erfarit i sitt 
lif. Hon var rädd, att någon skulle känna henne, 
att man skulle se pä henne och rycka på akslarna 
åt det fiasko, hon gjort. Hon hade tappat bort Falk 
och tänkte för öfrigt ej på honom nu utan begaf sig 
direkte hem till hotellet, där hon stängde iif^sig på 
sitt rum och gaf order, att ingen besökande finge 
insläppas. Hon var i ett våldsamt, inre uppror. Hennes 
konstnärsinstinkter hade vaknat med styrkan af en



verklig lidelse. Liksom hon för några år sedan offrat 
alt för sin kärlek, så var hon nu färdig att bryta alla 
stängsel och att med kallt blod gå fram öfter spill
rorna af sin personliga lycka för att återvinna hvad 
hon förlorat som konstnär.

Hon satt i soffan och stirrade rätt framför sig, i 
det hon tänkte pä sitt äktenskap och' försökte -att i 
minnet återkalla alt hvad som varit henne så ljuft 
och kärt under dessa år. Hon tänkte på det kall- 
blodigt, kritiskt. Hade det verkligen varit värdt, att 
hon därför offrat sin talang? Icke en sträng sattes i 
dallring i hennes hjärta vid dessa minnen nu. Hon 
frambesvor dem med ett slags hot och sade till dem: 
kom och gör ert värsta. Ni har ingen makt öfver 
mig nu. Alt det där är förbi och kan aldrig vakna 
mer.

Hon sade sig själf liksom på försök hvad hon 
så oändligt många gånger sagt sig under dessa år, 
att det ju i alla fall var det personliga känslolifvet, 
hjärtats band, som gåfvo lifvet dess egentliga värde, 
att framgång, utmärkelse, verldens beundran voro 
falska irrbloss, ej värmande eldar, och att de intet 
värde egde i och för sig utan endast i den mån de 
kunde glädja dem, man älskade. Men det tjänade 
altsammans till intet. Det var i alla fall blott en 
enda känsla, en enda drift, som beherskade henne 
nu. Värdelöst eller icke — hon ville vinna en ny 
konstnärseger. Om också en sådan slitning som denna 
skulle kosta henne lifvet — om hon också skulle köpa
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1 sig en enda triumf med lifslång sorg — hon ville 
vinna denna triumf. .

Falk kom nu hem och hon sprang då upp från 
soffan och gick honom till mötes med flammande 
kinder.

Jag reser till Rom! sade hon. Jag följer med 
fröken Hartman, som far i nästa vecka. Jag skall 
inte få en enda lugn och glad dag mer i mitt lif, 
förrän jag fått måla min stora tafla färdig.

Han blef blek med en liten ryckning kring ögon
brynen. Han drog skyndsamt igen dörren bakom 
sig och kom fram till henne.

Du rejser — nu! utbrast han. Og hvor længe 
vil du blive borte?

Ett år — åtminstone.
Og det koster dig ingenting at forlade et så 

lidet barn som lille Ingjald? Du synes ikke det var 
bedre at vente, til han blev lidt större, og til vi maske 
allç kunde være med?

Jag kan inte vänta! utbrast hon. Förstår du inte 
det — såg du inte hur mina taflor tog sig ut bland 
de andra? Skall jag gå därborta på landet och för
spilla min tid ännu några år för att sedan komma 
och göra ett nytt, ännu värre fiasko. Skall jag gå 
där och göra ingenting och känna, hur min talang 
går till grunden, och låta dem alla ömka sig öfver 
mig och slutligen glömma, att jag någonsin dugat 
till något?

Du taler nu, som om det bare var din forfænge-
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lighed, der var såret, inföll han. Af så dårlig grund 
vil du dog vel ikke ofre dine börn.

Så dålig grund! upprepade hon. Det säger du, 
därför att du inte förstår — därför att ingen kan 
förstå hur det käns att gå tillbaka i sin konst. Andra 
kan tycka att det är litet — du skulle kanske tro på 
mig mer, om jag sade, att det är därför att konsten är 
mitt kall, som jag känner det vara min pligt att hålla 
mig uppe eller något sådant — men det vore inte sant, 
det vore bara ett vackert talesätt — sanningen är den, 
att jag inte kan uthärda tanken att gå tillbaka, att 
den gör mig förtviflad — att jag inte bryr mig om 
någonting i verlden mer än att lyckas, och att jag 
skall göra det, om det kostade mig aldrig det!

Hon jagade upp sin egen sinnesrörelse med sina 
ord, sa att hon slutligen brast ut i snyftningar.

Falk såg på henne med sorg och ogillande. Hon 
kunde icke som hans hustru hålla sig uppe som konst- 
närinna — ma så vara. Men om hon måste välja — 
hur bitter försakelsen än var — hur kunde hon dock 
tveka nu — var icke valet redan länge sedan gjordt 

oåterkalleligt? Var det väl möjligt, att hennes 
konstnärsnamn, tillfredsställelsen af hennes fåfänga, 
var mer för henne än hjärtats heligaste band?

Han tog sin hatt och gick ut samt dref på ga
torna en timme. Då han kom tillbaka hem var hon 
borta, och hon återkom först sent på aftonen. Han 
hade väntat henne hela kvällen under en väksande 
otålighet och ångest. Hvad betydde det att hon
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gick sin väg på detta sätt, utan att med ett ord låta 
honom veta, hvar hon var? Han hade förgäfves sökt 
henne hos Ludvig och Nelly samt hade gått omkring 
på flera hotel och frågat efter målarinnan fröken Hart
man, utan att dock lyckas få reda på hvar denna bodde; 
Då han slutligen för tredje gången kom tillbaka hem 
fann han Ulla ändtligen där. Oron öfver hennes för
svinnande och förtrytelsen öfver, att hon lemnat ho
nom på detta sätt, hade bragt honom i ett upprördt 
tillstånd och han bröt ut i häftig ton:

Hvor har du været? Hvordân kan du behandle 
mig således! Jeg kunde dog i det mindste have ret 
til at fordre at få vide, hvor du går hen, når du bliver 
borte hele kvelden.

Ulla såg upp på honom med en blick, hvilken 
tycktes varna honom för att förgå sig.

Jag har varit hos fröken Hartman, sade hon i 
kall, afvisande ton. Hon reser i nästa vecka och jag 
anser mig böra begagna tillfället att få ressällskap.

Blodet rusade honom åt hufvudet vid denna kall
blodiga förklaring, och hans ögon flammade till, i 
det han utbrast:

Hvis du tror at burde det, så viser det blot, at 
du för öieblikket glemmer din pligt. Og da er det 
mig, det tilkommer at erindre dig om, at hvad du 
bör og skal, det er at blive hos dine börn, der end- 
nu ikke kan undvære en moders kjærlighed og 
otnhu.

En mors kärlek låter sig inte befalla lika litet
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som någon annan kärlek, svarade hon med stadig 
röst och såg honom in i ögonen.

Hans vrede sjönk inför denna blick och vid 
detta tonfail.

Nej, det er vist, sade han blott med bruten röst.
De talade ej- vidare om hennes resa, men Ulla 

förberedde den dock i tysthet och vidhöll sin öfver- 
enskommelse med fröken Hartman om att göra henne 
sällskap. Hon tvingade sig själf att hålla sig uppe i 
den stämning, som drifvit henne till detta beslut, ehuru 
hon kände hur modet sjönk inom henne mer och mer 
för hvarje dag. Men hon visste, att hon aldrig skulle 
kunna rifva sig lös utan en våldsam slitning. Om 
hon nu gåfve vika igen och återvände hem skulle 
det blott vara att rifva upp nya sår sedan, då skils- 
messan dock en gång oundvikligen måste komma.

Falks ordknapphet och dystra min pinade henne, 
men hon vågade ej söka blidka honom med ett vän
ligt ord, hon liksom fruktade hans ömhet nu, det var 
lättare att rifva sig loss, då förhållandet mellan dem 
var så spändt som nu ; om han med ömhet och 
kärlek både henne att. afstå från sin plan, skulle hon 
ej hafva kraft att vidhålla den, det visste hon alt 
för väl.

Oron och sinnesrörelsen angrepo emellertid starkt 
hennes nervsystem, så att hon kände sig verkligt sjuk 
under dessa dagar och höll sig mest inne, liggande 
på en soffa, utan att hon dock ville gå in på att 
skicka efter en läkare.



.......

EN SOMMARSAGA.

Fröken Hartman besökte henne hvar dag, och 
så fort hon kom lemnade Falk dem ögonblickligen 
ensamma. Resan var utsatt till måndagen, och Ulla 
försäkrade sin tillämnade reskamrat, att hon skulle 
blifva frisk till dess — i alla händelser så frisk, att 
hon kunde resa. När hon väl vore på vägen, skulle 
hon nog känna sig bättre.

På söndagen kom Nelly och satt hos henne hela 
förmiddagen. Mon fann henne mycket dålig och upp
manade henne att rådgöra med en läkare.

Du är väl bara säker, att det inte är — sade 
hon. Det kan väl inte vara — på det viset?

En flammande rodnad for öfver Ullas ansigtc. 
Nelly hade uttalat en ^tanke, som legat och gnagt i 
hennes inre under dessa dagar, ut‘an att hon vågat 
att gifva den form ens för sig själf.

Nej, det är omöjligt, utbrast hon med energi.
Ja, det kan jag väl tro, sade Nelly i en helt lugn, 

hvardaglig ton. Så förståndig måste du väl vara, att 
du inte skaffar dig fler barn nu. Jag tycker att redan 
två så tätt efter hvarandra är för mycket. Jag ämnar 
hite ha mer än ett barn — åtminstone inte ännu pä 
ett par år. Sedan kan det hända, att jag beslutar 
mig för det en gång till, bara därför att jag inte 
tycker det är bra att ett barn väkser upp alldeles 
ensamt i hemmet. Men mer än två kan förstås aldrig 
komma i fråga.

Ulla lyssnade med häpnad till denna tydliga för
klaring.
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Kan du verkligen förmå dig till-------fy, hvad
jag tycker det är motbjudande — att införa en sådan 
där förståndsmessig beräkning i ett förhållande, hvars 
hela sedliga skönhet beror på det spontana, det oöfver- 
lagda — nej, det är afskyvärdt!

Hon reste sig upp i soffan och strök tillbaka 
håret från sitt brännande ansigte.

Nelly såg på henne med en stor, förundrad 
blick.

Det må jag säga — det kunde jag aldrig tro, 
att en utvecklad kvinna kunde räsonnera så barns
ligt — ja, så rent af omoraliskt, som du. Det måtte 
väl vara en tänkande människas första pligt att inte 
skaffa väsenden till verlden, som man inte vet sig 
kunna sörja för. Hvad oss beträffar skulle vi ju omöj
ligt ha råd att ha flera barn, så att af oss vore det 
oförsvarligt — men af dig vore det lika illa, eftersom 
du har annat att göra och inte kan egna så mycken 
tid ät barnen.

Jag vill inte höra mer, afbröt Ulla häftigt. Jag 
säger, att det är afskyvärdt — att om man har spar 
af finkänslighet — —

Och jag säger, att det är alldeles märkvärdigt» 
hvad konstnärer i allmänhet är outvecklade, utfor 
Nelly och begynte, äfven hon, blifva röd i ansigtet 
af förargelse.

Det är möjligt, svarade Ulla i en retsamt hög
dragen ton. Men jag vill hällre vara outvecklad än 
oblyg.
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Jag känner den, som är båda delarna, utbrast 
Nelly med darrande röst och for på dörren.

Ulla lade sig igen pä soffan efter detta uppträde, 
men hon kunde ej ligga stilla länge utan sprang upp 
litet emellan och gick af och an.

Hade icke Nelly i alla fall rätt i, att det var 
ovärdigt en tänkande människa att mot sin egen 
önskan blifva mor! Utvecklingen gick ju mer och 
mer i riktning åt det reflekterade, det medvetna — 
bort från det impulsiva, omedelbara. Hvarför var det 
då förkastligt, om man, när det gälde något så vig- 
tigt som att sätta ett nytt människolif in i verlden, 
handlade i enlighet med sin öfvertygelse om hvad 
som var bäst för en själf och för ett annat väsende, 
som man ej hade rätt att lättsinnigt kasta in i lifvet.

Tänk om det var så nu ! Men nej, hon ville icke 
tänka den tanken till slut!

Det var inte möjligt, det vore alt för förfärligt 
— just nu, när hon ändtligen var färdig att rycka 
sig loss!. Det var förkylning och sinnesrörelse, som 
gjorde henne sjuk, blott det afgörande steget var 
taget, och hon väl satt i kupén utan möjlighet att 
ändra sitt beslut, skulle hon åter blifva frisk — det 
var fruktan för afskedet, oron öfver det steg, hon 
stod i begrepp att taga, som nu uppref hennes nerv
system så fruktansvärdt och framkallade alla möjliga, 
underliga fysiska sensationer.

På måndags f. m. då Falk gått ut, steg hon upp 
och packade sin koffert. Men då hon hörde honom\
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komma tillbaka, slog hon skyndsamt igen locket och 
kastade undan några lösa effekter, som lågo kring
spridda. Hon visste ej, hvarför hon gjorde det, det var 
ej någon medveten plan hos henne att göra en hemlig
het af sin resa, det var blott ett fegt undvikande af 
att klart och bestämdt uttala sig om sina afsigter och 
att stå ansigte mot ansigte med skilsmessan.

Vid 5 tiden gick Falk ned i hotellets matsal för 
att äta middag, under det Ulla lät bära upp till sig 
en kopp buljong. Tiden närmade sig då hon måste 
gå till stationen, utan att han kommit tillbaka upp- 
Hon greps af en stor ångest. Skulle hon gå utan 
afsked eller skulle hon skicka ned och fråga om han 
möjligen satt därnere i rökrummet och bedja honom 
komma upp?

Hon ringde på uppassaren och bad honom se 
efter, om herr Falk fans därnere. Hon var halft med
vetslös de minuter hon väntade, hjärtat stod stilla af 
ångest och knäna liksom veko sig under henne, så 
att hon måste sätta sig. Så kom budet tillbaka och 
sade att herrn hade gått ut.

Hon drog en lättad suck och reste sig. Då ville 
hon skrifva till honom — det var bättre.

Men hennes hand darrade och ögonen voro tår
skymda. Hon såg ej själf, hvad hon skref, och det 
blef blott några rader:

Farväl! Glöm mig ej! Och döm mig icke hårdt! 
ag skall alltid älska dig.

Hon förseglade brefvet och lade det på bordet.
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Men så kom fegheten och önskan att uppskjuta öfver 
henne igen, och hon stack ned det i den öppna bords
lådan.

Hon ringde nu på uppassaren för att han skulle 
låta bära ned hennes koffert, men ångrade sig i det
samma. Falk kunde komma hem när som hälst. 
Och att då få höra af portiern, att frun hade rest! 
Nej, den fick hällre skickås efter henne sedan. Hon 
frågade i stället än en gång om herr Falk ej kommit 
hem, och fick åter samma besked att han var ute. 
Så tog hon sin lilla resväska i handen, lade sin regn
kappa på armen så att den skylde väskan och gick 
till stationen, som var straks i närheten af hotellet.

Hon hade tagit miste på tåg, ingen var där ännu. 
Skulle hon köpa biljett, medan hon väntade? Hjärtat 
klappade våldsamt och hon hade en underlig, samman- 
snörpt känsla i strupen, då hon närmade sig biljett
luckan.

Fegheten fick åter öfverhanden. Det var bäst 
att vänta, sade hon sig själf, hon visste ju ej, på hvil- 
ken klass fröken Hartman ville resa.

Hon gick in i väntsalen och satte sig. Det var 
ingen mer än målarinnan, som visste af hennes till- 
ämnade resa, det var således ingen af hennes när
mare bekanta nere. Men ett par målare, som hon 
kände, kommo dock för att taga afsked af fröken 
Hartman, och hon lät dessa tro, att hon endast var 
därnere i samma ärende.

Nu kom också målarinnan själf, följd af ett par



andra vänner. Ulla talade lifligt med dem alla — 
hvarom, på hvad sätt hade hon icke en aning om, 
hon visste blott, att hon hela tiden kände som häftiga 
smärtor inom sig — om de voro fysiska eller psyki
ska, det visste hon ej.

Då Falk på e. m. kom hem till hotellet och erfor 
att Ulla var utgången just vid denna tid, greps han 
af en orolig aning och skyndade ned till stationen. 
Han hade trott att hon uppgifvit resan, då han sett 
hur sjuk hon var och då hon ej vidare vidrört den, 
och han kunde ej tänka sig möjligheten af att hon 
skulle resa utan att ens säga honom farväl, men det 
föreföll honom dock så underligt att hon, som nu 
legat inne i flera dagar, hade gått ut vid denna tid 
på aftonen, att han ej kunde tillbakavisa sina vak
nande misstankar, hur orimliga de än syntes honom-

Det ringde just som han kom, och alla ström
made ut på perrongen.

Ulla höll fortfarande sin resväska dold under 
regnkappan, men i detsamma hon såg Falk, satte 
hon den med en blikstsnabb, oreflekterad rörelse ifrån 
sig i ett hörn, kastade regnkappan däröfver och gick 
tomhändt ut med de andra.

Hvar har du dina saker? frågade henne fröken 
Hartman, då de kommo till kupén.

Jag kan inte resa i dag, sade Ulla. Jag känner, 
att det är omöjligt. Jag mår så illa.

Blodet rusade henne häftigt åt hufvudet, och det 
sjöng för öronen. Hon visste ej hvad som tilldrog
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sig under de följande minuterna. Hon förnam dånet 
af lokomotivet, såg en mängd näsdukar vifta samt 
hörde slutligen en af målarne fråga henne, om han 
ej finge gå efter en droska åt henne. Hon märkte 
nu, att hon, utan att veta af det, gått och satt sig 
på en bänk.

Nej tack, sade hon. Det behöfs inte. Min man 
— hon såg sig om, men kunde ej upptäcka honom — 
han är visst därinne.

Hon reste sig, böjde hufvudet till afsked och 
gick tillbaka in i väntsalen.

Där stod han med hennes väska i handen och 
hennes kappa på armen. Hon vågade ej se på ho
nom, och utan att yttra ett ord gingo de tillsammans 
den korta vägen till hotellet.

Hennes första tanke, då hon kommit upp på sitt
t: -m

rum, var att se efter sitt bref. Nej, det var orördt. 
Hon grep fegt efter denna räddningsplanka — månne 
hon icke kunde helt och hållet förneka för honom, 
att hon tänkt på att resa?

Han stod och såg på henne med en mörk, lik
som slocknad blick.

Og dette kunde du været istand til, sade han 
dämpadt.

Nej du ser ju, att jag inte vår i stånd till det, 
utbrast hon. Det är just det, som gör mig förtviflad.

Illamåendet kom åter öfver henne så häftigt, att 
det afklippte alla vidare samtal. Hon gick till sängs 
och Falk skyndade nu, utan hennes medgifvande,

Edgren, Ur lifvet. IV. 2. II
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efter en läkare. Han lemnade henne ensam med 
doktorn och följde sedan denne utför trapporna.

Då han kom tillbaka upp, fann han henne sit
tande upprätt i bädden med en flammande rodnad 
öfver ansigtet och ett spändt, plågadt drag kring 
munnen och ögonen.

Han gick fram till henne med en liflig åtbörd 
och omfamnade henne, men hon sköt honom häftigt 
ifrån sig och föll i gråt.

Jag önskar jag vore död — utbrast hon. Det 
är mitt enda hopp nu — min enda tröst, att jag skall 
dö den här gången. Det är alt för förtvifladt att 
lefva för att bara börja detsamma på nytt om och 
om igen. Om jag på detta sätt skall få barn- hvart 
år, så kan jag ju aldrig mer få lefva något personligt 
lif, hela min ungdom går bort, min talang går för- 
lorad — och då går jag under som människa ocksa. 
Nej, det fins ingen annan räddning än att dö — och 
det skall jag nog, jag har inga krafter mer, jag har

o

aldrig varit sä sjuk som nu — och jag skall bli sa 
lycklig, när jag känner, att alt är slut.

Snyftningar afbröto henne och hon kastade sig 
åter ned i bädden.

Han satte sig på kanten af sängen och tog hen
nes händer.

Men kan da min kjærlighed ikke være dig nogen 
erstatning? frågade han med upprörd röst. Det val
en tid, da den var dig mere, end alt andet. Hvad 
.skal jeg nu gjöre, for at du atter skal föle det sale-
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des? Gid jeg kunde fordoble den, gid mine kjær- 
tegn kunde lade dig foie den ild, der synes at ville 
forbrænde mit hjerte ved tanken på at miste dig — 
så tror jeg dog, at der vilde vækkes et gjensvar hos 
dig, og at du vilde foie, at al den glæde, din kunst 
kunde skjænke dig, var ringe mod den, at blive elsket 
således.

Hon lyssnade till hans varma, bedjande ord med 
en underlig likgiltighet. Hon förvånades själf öfver 
att hennes känsla för honom kunde vara så död, som 
den syntes henne i detta ögonblick.

Om du vill vinna min kärlek tillbaka, sade hon, kan 
det endast ske genom att återgifva mig min frihet.

»Atergifva dig din frihet!» — hvordan — på hvad 
sæt —?

Jag kan inte mer vara din hustru, sade hon och 
höll löst i hans hand medan hon såg bort. Vi kan 
lefva tillsammans som två vänner — men inte som 
man och hustru mera — vi skall inte hålla mindre af 
hvarandra för det — men på ett annat sätt — vi 
måste tvinga vår känsla att förändra natur.

Det er umuligt, afbröt han och reste sig.
Inte för mig, inföll hon och såg honom klart in 

i ögonen.
Nuvel, sade han med en egendomlig skälfning 

kring läpparna. Så skal du heller ikke tale om, at 
du endnu elsker mig — så er alt slut — og så var 
det bedst, du kunde rejse straks. •— Tror du da vir- 
kelig, at det er muligt, når man har elsket således

T;
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som jeg, bröt han ut, då hon tycktes vilja svara 
at tage tiltakke med de smuler, du nu vil byde mig 
— at lade sig foreskrive, at så og så meget må du 
få lov til at elske mig, men ikke så og så meget r 
Kan man således stykke ud sin fölelse i små stykker, 
beregne, kontrollere den? Kan du detselv? Nej, ikke 
når du virkelig elsker. Men du gjör det ikke mere, 
det er det hele. Og så er alt forbi mellem os.

Han gick några steg mot dörren — häjdade sig 
och blef stående ett ögonblick obeslutsam — därefter 
ringde han och tillsade att han önskade ett rum till, 
och att hans saker skulle flyttas in dit.
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alk och hans mor hade flyttat tillbaka till det 
iÜjHy’ stora huset vid Jökelheim och åter tagit eleverna 
i kost hos sig. Ulla och Etty samt barnen lefde 
kvar i den lilla byggnaden under fjället uppe vid for
sen — emedan skolan tröttade Ulla för mycket i 
hennes nuvarande tillstånd, sade man.

Hon var också mycket dålig hela vintern och 
kunde endast obetydligt röra sig. De sista måna
derna måste hon ligga till sängs.

F alk, som föresatt sig att rycka upp skolan igen, 
hade redan nu begynt inrätta den slöjdskola, han så 
länge drömt om. Nya elever började tillströmma 
mängd, han hade så fullt upp att göra, att han endast 
kunde tillbringa en kort stund hvarje dag hos sin 
hustru och sina barn. Lille Rolf var dock ständigt 

, nere vid skolan och följde fadern i hack och häl 
hvar han gick och stod.

Förhållandet mellan Falk och Ulla hade åter 
blifvit vänligt, men prägladt af ett vemod, som den 
ömhet, man skänker en döende. Ullas beständiga
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plågor gjorde att hon ej hade sinne för stort annat 
än sitt fysiska tillstånd, och att det inträdt en slöhet 
i hennes känslolif, hvilken kom henne att med en viss 
likgiltighet bära den djupa splittring, som inträdt mel
lan dem. Hon tänkte på ingenting, längtade efter 
ingenting annat än att blifva fri från sina smärtor.

I slutet af Januari födde hon en liten späd flicka, 
hvars lifsgnista var så svag, att man i flera veckor 
fruktade, att hon ej skulle kunna lefva. Först fram 
i Mars begynte både hon och modern att hämta 
krafter. Hon hade straks efter födelsen lemnats att 
uppfödas af Margit, som vid samma tid mistat en 
liten gosse, och ingenting hindrade nu längre Ulla 
från att resa.

Man talade ej om hennes resa, men alla visste, 
att den nu skulle blifva af, och Ulla kände det själf, 
som om hon icke längre hade någon rätt att stanna 
i hemmet. Nu hade hon gjort sin pligt och kunde 
gå, när hon ville. Man skulle icke sakna henne, 
tvärtom, hennes närvaro under nuvarande förhållan
den medförde blott en plågsam förstämning hos alla. 
Falk såg dyster och utpinad ut med bleka kinder 
och insjunkna ögon, och hans mor iakttog honom 
ängsligt och talade oupphörligt om hur han magrade, 
hur litet han åt, hur oroligt han sof om nätterna.

Ju mer tiden närmade sig för resan, ju mer bäf- 
vade Ulla för den förfärliga ensamhet, hon gick till 
mötes, när denna dörr skulle sluta sig för henne, 
inom hvilken hon lemnade alt hvad som var henne
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kärt, och ju tommare syntes henne den konstnärs- 
seger, hon nu gick att jaga efter.

Det var den gamla slitningen igen, denna drag
ning åt två håll, som var hennes lifs olycka. Hvarför 
skulle lifvet vara så fruktansvärdt kompliceradt för 
henne ! Hvarför skulle det gifva henne alla sina bästa 
gåfvor blott för att göra henne olycklig. Om hon 
hade egt mindre, så skulle hon i själfva verket hafva 
egt oändligt mycket mer. Nu var hon dömd till att 
evigt älska det hon ej kunde behålla, evigt längta 
efter det hon icke egde.

Etty iakttog med stigande oro Ullas tillrustnin
gar för resan. Hon ville icke följa med, men hon 
visste ej, hur hon skulle kunna undgå det. Hon sade 
sig själf att hon vore oumbärlig i hemmet, ty hennes 
sista stora illusion var den, att det egentligen var 
hon, som uppfostrade barnen och som sörjde för både 
deras andliga och kroppsliga väl. Hon lekte med 
dem, läste böner med dem, matade dem vid bordet 
samt hade alltid i arbete nagot opraktiskt biodeii till 
kragar eller förkläden åt dem, hvilket dock aldrig 
blef färdigt.

Men härom kunde hon ju icke tala, da talk och 
Ulla ansågo, att hon kunde resa. Enligt sin gamla 
vana afvaktade hon därför passivt, att Gud skulle 
höra hennes böner och sända något hinder för denna 
resa, som ej hade den ringaste lockelse för henne. 
Att blifva ensam med Falk, dä Ulla var borta, var 
en utsigt, som gjorde henne så lycksalig, att alla
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hennes drömmar blott rörde sig häromkring, samti
digt med att hon stillatigande lät sig utrustas med 
resklädning och andra tillbehör.

Ulla märkte dock hur föga intresserad hon var 
af resplanerna och frågade henne, om hon ej gladde 
sig åt att få se så mycket vackert, men härpå sva
rade hon likgiltigt, att hon visste så väl ändå hur 
alla konstverken sågo ut, hon hade läst så mycket 
om dem och kunde se dem så bra i fantasin.

Denna likgiltighet gjorde Ulla ondt. För henne 
var det en glädje att dock hafva någon med från 
hemmet, och någon, som kunde behöfva henne, för 
hvilken hon personligen kunde vara något. Omvård
naden om denna stackars hjälplösa varelse skulle 
komma henne att känna sig mindre ensam, och nöd
vändigheten att göra något för hennes sjukdom gaf 
henne ett slags illusion af att det icke blott var för 
sin egen skull hon reste. Hon sysselsatte sig därför 
mycket mer med Ettys utrustning för resan än med 
sin egen, och om hon någon gång med modern talade 
om sin resa, var det alltid blott ur synpunkten af 
Ettys bästa — att man skulle resa långsamt för att 
ej trötta henne — tala vid den eller den berömde 
bröstläkaren, draga sig uppåt bergen under högsom
maren o. s. v.

En eftermiddag, då Falk satt i sitt arbetsrum 
nere vid Jökelheim såg han Etty springa och leka 
hök och dufva med lille Rolf på gården utanför. Hon 
var förbjuden att röra sig häftigt och han hade just



rest sig för att gå ut och häjda leken, då han såg 
henne falla omkull. Han skyndade ut helt förskräckt 
för att hjälpa henne upp, men hon låg stilla och 
skrattade så hjärtligt, i det lille Rolf kastade sig öfver 
henne och lekfullt slogs med henne, att han stan
nade på trappan och lät dem hållas, i det han leende 
såg på deras lek.

Men plötsligt sköt Etty undan Rolf och reste 
sig på armbågen. Hon böjde sig framåt och Falk 
såg en klar blodström spruta fram öfver hennes läp
par, i det hon lät höra ett sakta kvidande. Han 
sprang fram och tog henne i sina armar samt bar 
henne in i sitt rum, hvarefter han ropade in modern, 
som kom med ispåsar och morfinflaskan inom ett 
ögonblick. Bud skickades upp till fjällstugan efter 
Ulla.

Lille Rolf hade krupit upp i soffan till Etty och 
säg med förskrämda blickar på hennes blodiga läp
par. Hon smålog gladt emot honom, och innan nå
gon hann att förekomma det hade hon sprungit upp 
på golfvet igen, lyfte gossen i sina armar och kysste 
honom skrattande och jollrande med honom: du ka 
inte vaja jädd, de ä inte farligt als, nu är Etty bja 
och nu ka vi straks ut och springa igen.

Falk förskräcktes, då han såg barnet på detta 
sätt tryckt emot dessa sjuka läppar med sitt blodiga 
skum; han skyndade fram och tog gossen ifrån henne.

Får jag inte kyssa ditt barn? frågade hon med 
en bestört blick på honom.

EN SOMMARSAGA.
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Nej, kjære — det gjör mig så ondt, men du må 
dog tænke lidt på barnet — du ved jo, hvor farligt 
det er.

Hon hade hört det så många gånger förr, men 
det hade glidit henne förbi och lemnat henne allde
les oberörd, som så ofta det verkliga lifvets förete
elser. Men då hon nu för första gången hörde det 
från honom, träffade det henne som ett svidande slag-

Får jag inte kyssa ditt barn? upprepade hon med 
sitt underliga, klagande läte. Aldrig mer — aldrig 
mer kyssa ditt barn?

Hon kastade sig ned igen på soffan och brast 
i gråt.

O Gud, är min andedrägt så förgiftad? Kan jag 
bara bringa dem jag älskar sjukdom och död! Låt 
mig då hällre få dö, min Gud! Jesus, tag mig till 
dig! Här på jorden vill ingen älska mig mer —jag 
är en pestsmittad, man skyr mig.

Falk förskräcktes öfver denna häftiga sinnesrörelse, 
som var lifsfarlig för henne nu, då hennes blod var 
så starkt i svallning. Han böjde sig ned öfver henne, 
tog henne om akslarna och vände henne emot sig 
samt kysste henne.

Hon for upp med en snabb rörelse och kastade 
armarna om hans hals.

Är du inte rädd för att kyssa mig? frågade hon 
och ögonen glänste med en sådan strålglans, att hen
nes blick nästan bländade honom. Han svarade med 
att draga henne än närmare intill sig, i det han satte
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sig på soffkanten bredvid henne. Då tryckte hon 
sina läppar intill hans i en lång, lidelsefull kyss — 
en kyss hvari hon samlade hela den tärande atra 
efter hans kärlek, som så länge beherskat henne, 
som hon så ofta kämpat emot, men som dock alltid 
kommit upp igen med förnyad styrka efter hvarje 
skenbar seger. Hennes jungfruliga blyghet, hennes 
öfvertygelse om det syndiga i all sinnlighet hjälpte 
ej att återhålla henne i detta ögonblick. Hon lade 
hela sin sista lifskraft i denna kyss, som slutligen blef 
honom pinsam och motbjudande, fast han ej hade 
hjärta att draga sig undan för att ej ånyo såra 
henne.

Slutligen sjönk hennes hufvud åter tillbaka mot 
soffkuddarna; en ny blodström bröt fram öfver läp
parna, men hon hade ej längre kraft att resa sig för 
att hosta upp, hennes hufvud föll ned pä ena sidan, 
hon drog ett par svaga andetag — och sa låg hon 
där, till hälften nerfallen från soffan, som en liten 
skjuten fågel i sitt blod, då Ulla kom.

Man vågade ej rubba henne, utan Falk lemnade 
sitt rum åt henne och hon bäddades ned i hans säng, 
under det han själf flyttade upp i öfre våningen i Ullas 
forna rum. Ulla stannade hos Etty och vårdade henne 
med en ängslig ömhet, som ville hon med all makt 
hålla henne kvar vid lifvet. Och medan hon satt där 
vid sjukbädden och såg hur krafterna sjönko dag 
ifrån dag, kände hon det som om den ensamhet, hvil- 
ken väntade henne när äfven detta band var slitet,

i



oupphörligt vidgade sig och väkste, tils den liksom 
fylde hela rummet omkring- henne.

Etty var altjämt glad och talade altjämt om att 
snart komma upp igen. Hennes tankar sysslade med 
obetydliga och likgiltiga ämnen, och medan hela 
hennes omgifning visste att det kunde vara slut hvad 
stund som hälst, hade hon själf icke den minsta tanke 
på döden. Hon låg där ännu i det sista med sina 
måttlösa fantasier, lika oberörd af verkligheten som 
alltid, troende sig ega alt det hon önskade -r- hälsa, 
talanger, skönhet, kärlek. Och så slocknade hon lätt 
och utan kamp.

Straks sedan de begrafvit henne for Falk bort 
för att deltaga i ett folkliögskolemöte på Vestlandet. 
Oaktadt de aldrig talat om, när Ulla skulle resa, 
visste de båda, att hon skulle göra det medan han 
var borta. De togo ett upprördt men kort farväl af 
hvarandra. De vågade ej säga ens till sig själfva, att 
det kanske var en skilsmessa för lifvet.

Ulla reste veckan därefter. Icke ett ord hade 
väkslats mellan henne och modern om när hon skuHe 
komma tillbaka eller i det hela taget om framtiden- 
Fru Falk försökte blott att intressera sig för att hon 
skulle kläda sig tillräckligt varmt på resan, att hon 
skulle taga med konjak i en resflaska, emedan det 
var bra för förkylningar, förvara sina pengar fördelade 
på flera ställen, i fall hon skulle bli bestulen m. fl- 
praktiska detaljer.

Ulla hade haft båda barnen inne hos sig om
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nätterna sedan Ettys död. De hade därigenom kom
mit att hålla sig mer uteslutande till henne än förr 
och hade fått den vanan att krypa upp till henne i 
hennes säng om morgnarna, en på hvar sida, och 
ligga där och leka samt smeka henne. Ettys smek
ningar hade hos den lille, ännu ej tvåårige Ingjald, 
som hade ett vekt och ömt temperament, framkallat 
ett behof att kyssas och klappas beständigt. Rolf 
åter, som var af en mera vild och förflugen natur, 
och som redan visade lust att vara duktig och kail- 
aktig, hade sitt egentliga nöje af att slass och knuffas 
eller bitas — det var hans sätt att visa sin ömhet.

Samma morgon, hon skulle resa, voro de synner
ligen lekfulla och ville aldrig gå ifrån henne. Rolf 
hade hittat på att knuffa henne åt ena sidan i den 
stora sängen och upphof höga glädjeskri för livar 
gång han lyckades öfvervinna hennes latsade mot
stånd och få henne en liten bit närmare kanten. Ilan 
for upp och ned i sängen, än pa knä, än trampande 
på henne med sina små stadiga fötter, och sköt än 
hennes akslar, än benen at sidan tum för tum, altjämt 
flämtande af ifver och segerstolthet. Lille Ingjald 
hade krupit intill hennes bröst och lag och kysste 
hennes arm midt under stridens tumult, tils slutligen 
Rolf tämligen hänsynslöst knuffade undan honom, så 
att han begynte gråta.

Ulla hade varit med om leken en stund, i det 
hon roade sig med att kasta sig fram och tillbaka,



så att när Rolf lyckats flytta fotterna, var öfverkroppen 
åter tillbaka på det gamla stället och omvändt.

Men slutligen reste hon sig med ett ryck i sängen, 
sprang upp på golfvet och tog båda barnen, den ene 
först och den andre sedan och sköt ut dem i rummet 
bredvid, ropande åt sköterskan att komma och kläda 
dem. Därefter stängde hon dörren om dem, kastade 
sig åter ned i sin bädd och brast ut i häftiga snyft' 
ningar.

Då hon sedan kom ut till frukostbordet med 
dammiga kinder och rödgråtna ögon stod redan kar
riolen, som skulle föra henne den första milen, för 
dörren. Hon tog ett brådskande och nervöst afsked 
och körde hastigt bort, utan att se sig om. Lille 
Rolf hade bedt att få åka med henne en bit, men 
hon hade nekat honom det i häftig ton. Hon kunde 
icke uthärda det — att ha honom hos sig i. vagnen 
och så lemna honom midt på landsvägen.

Barnet blef stående stilla på gården och såg efter 
henne, då hon körde af. Kommen halfvägs i backen, 
som förde ned till landsvägen, kunde hon ej längre 
lata bli att se sig om. Då den lille märkte detta, 
beslöt han att göra ett sista försök att få sin vilja 
fram och upphof ett högt tjut samt begynte springa 
gråtande efter henne.

Hur kunde hon skiljas från honom på detta sätt! 
Hon lät ’vagnen stanna och inväntade honom samt 
tog honom upp till sig. Han var nu strålande glad, 
höll i tömmarna, svängde med piskan och pratade
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och jollrade hela tiden. Då de kommo till en krök 
af vägen, därifrån han många gånger gått ensam 
hem, steg han frivilligt ur, sedan han mycket lugnt 
och kallsinnigt besvarat moderns afskedskyssar.

Ulla såg efter honom, då han långsamt traskade 
i väg hemåt med de små knubbiga, stadiga benen, 
det långa, ljusa håret i nacken och den röda topp- 
lufvan. Denna var det sista, hon sag den lyste 
ännu på långt håll som en liten vallmoknopp i ett 
sädesfält.



V

21.

Ila var i ett drömlikt tillstånd under hela den 
langa resan till Rom. Hon satt timme efter 

timme, dag efter dag, orörlig vid kupéfönstret och 
stirrade utan intresse på de förbiilande landskapen, 
städerna, platformerna med den stora tillströmningen 
af människor fran olika länder — hörde de många 
främmande språken som ett oredigt surr i sina öron 
och vaknade stundom upp för att fråga sig, hvad 
hon ville bland alla dessa människor, hvarför hon
jäktade i väg med sådan brådska, då ingen väntade 
henne och ingen skulle få någon glädje af hennes 
ankomst. Denna tanke — att resa till ett ställe, där
man icke är väntad, och där ingen behöfver en — 
hur bjärt den nu framstälde sig för henne i all sin 
ödslighet! Hvilken pinsam motsägelse till den ilande 
hast hvarmed tåget förde henne framåt från land 
till land, genom natt och dag!

Ankomsten till Rom upplifvade henne dock. Hon 
skyndade genast till konstsamlingarna, och under den 
första veckan gick hon hela dagarna i museerna.
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Sedan begynte hon måla på sin stora amorin- 
tafla. Men hon kunde ej komma tillbaka i den stäm
ning som förut hade burit denna komposition. Hennes 
gamla modeller voro nu förvandlade från små för
tjusande cheruber till halfvuksna och förvildade gat
pojkar, och hon fann inga, som fullt kunde ersätta 
dem. Och dessutom, det gjorde henne hjärtesjuk nu 
att se dessa nakna små barnkroppar, att höra. dessa 
barns skratt och se deras lekar. Hon sköt tils vidare 
denna tafla åt sidan och begynte med en ny, stor 
duk. Hon ville ej omtala för någon, hvad det var 
för motiv, hon hade i tankarna, och tillät ingen att 
se det påbegynta arbetet. Om aftnarna var hon ute 
med sina gamla kamrater, men de funno henne myc
ket förändrad, tyst och absorberad af egna tankar.

Några månader gingo på detta sätt, utan att ännu 
någon visste, hvad Ulla höll på med. Sommarhettan 
hade drifvit de flesta artisterna bort från Rom, fram 
i Juli var hon nästan ensam kvar, men hon höll ut 
ändå, hennes atelier var sval och hon gick aldrig, ut 
förr än sent om kvällarna.

Hennes tafla hade under denna tid undergått åt
skilliga förändringar. Först var det en stor komposi
tion, en afskedsscen i en familjegrupp. Fadern, en 
ung, kraftig sjöman, skulle ut på långresa. Han stod 
nära dörren med ett oroligt, upprördt ansigtsuttryck, 
som sökte han värja sig mot sin egen sinnesrörelse. 
Han höll hustruns hand helt löst i sin och utan att 
se på henne. Hon såg ej häller på honom utan rättade

Edgren, Ur lifvet. IV. 2. 12
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på ett af barnens kläder, i det hon böjde sig ned. 
De andra barnen lekte pä golfvet, likgiltiga för för- 
äldrarnes rörelse. Det var den undertryckta känslan 
i detta skenbart kallsinniga afsked, som var det gri
pande motivet i taflan.

Under det alt det andra var löst skizzeradt uppe
höll sig Ulla förnämligast vid att utarbeta de två 
hufvudfigurerna, hvilka tycktes liksom springa fram 
från duken och stå fritt ett långt stycke fram i rum
met, medan det öfriga blott verkade som undermål
ning. Hon målade då och då på det andra, men 
återkom alltid till hufvudfigurerna och slutligen blef 
det egentligen dessas ansigtsuttryck, som intresserade 
henne. Den beherskade smärtan i det manliga an- 
sigtet, den ångestfulla spänningen i det kvinliga — hon 
fick in mer och mer af intensiv känsla — det var slut
ligen så, att hvarje nerv inom henne darrade af med
känsla med det hon skildrade.

En dag stod hon nästan hela dagen och såg pä 
sin tafia, försjunken i tankar. Hon hade skickat bort 
modellerna under förklaring, att hon ej ämnade måla 
i dag. Slutligen tog hon en knif och skar ut ur den 
stora duken bröstbilderna af de två hufvudfigurerna, 
kastade undan det öfriga, spände upp den lilla du
ken på nytt och begynte nu måla uteslutande pa 
denna.

Det blef nu till en helt ny komposition. Sjömans- 
drägten försvann, det vågiga håret buktade sig öfver 
pannan på ett sätt, som föga erinrade om modellen.
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Han höll sina händer på hennes skuldror liksom 
för att tvinga henne att se sig in i ögonen; hans 
blick var hopdragen under ögonbrynen, det var en 
egendomlig hvitaktig blekhet kring ögonen och läp
parna. Hon sänkte det till hälften bortvända hufvu- 
det. Ögonen blickade bort från honom, framåt rum
met, ut i det tomma, hon bet sig i läppen och drog 
munnen på sned med en krampaktig ansträngning 
att beherska sig.

Mot slutet af Juli var taflan färdig, men ingen 
hade ännu sett den. Den skulle utställas till hösten, 
ehuru Ulla icke hade den minsta längtan efter att 
höra, livad andra skulle säga om den. Hon visste 
själf, ätt det var hennes mest betydande verk, att 
det ännu århundraden härefter skulle räknas bland 
perlorna i det museum det komme att tillhöra -1 att 
det för kommande slägten- skulle berätta om tfch om 

■ igen den gamla, alltid upprepade historien om tvänne 
hjärtan, som dragas till hvarandra, men som lifvet 
ändå skiljer.

Det var så underligt att gå där med medvetandet 
om den stora triumf, som väntade henne, och ändå 
vara så likgiltig härför, att hon tyckte det gjorde 
det samma om taflan skulle komma att utställas 
under hennes lifstid eller ej. Medvetandet att ha 
skapat ett verk af bestående värde var henne en 
tillfredsställelse — hon kände det som en upprät
telse efter en stor förödmjukelse — men det bifall
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och den ära hon skulle skörda härför ingaf henne 
^ redan på förhand en känsla af afsmak och tomhet. 

Likgiltiga människors bifall — hvad värde kunde 
det hafva för den, som med sin själs öra blott lyss
nade efter det aflägsna ljudet af älskade stämmor.

jkpa !
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, Bref från Ulla till Falk.

Kapri d. 3o:de Juli 18— 

Min innerligt älskade!

|er än tre månader ha gått, sedan jag lemnade 
hemmet, och du har ännu icke fått en rad 

från min hand. Då jag längtade efter underrättelser 
från mina kära var det till mor, icke till dig, jag 
skref. Hvarför? Jo, ty jag kunde icke skrifva till 
dig ett sådant kort, affärsmässigt bref — skulle jag 
skrifva till dig måste det vara för att lägga hela min 
själ öppen för dig, för att säga dig hvad jag genom
kämpat och hvad jag lidit sedan vi skildes.

Me.dan jag målade kunde jag icke skrifva, emedan 
jag ej kunde bli klar på mig själf och min egen 
ställning till dig. När jag slutat min tafla kände jag 
först, att jag hade öfveransträngt mig genom att ar
beta så häftigt i den starka värmen. Jag var så matt, 
att jag knapt kunde gå öfver golfvet och skulle 
säkert ha insjuknat, om jag ej hufvudstupa lemnat 
Rom och begifvit mig hit. Här lefver jag helt undan-
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gömd i en fiskarby vid stranden, och ingen människa 
vet min vistelseort.

Jag trodde jag skulle finna hvila här. Naturen 
har alltid förr varit min bästa förtrogna — jag har 
alltid tänkt, att de sorger väl knappast funnes, som 
ej kunde söfvas till ro ute i naturens ensamhet. Men 
för. första gängen har jag nu funnit, att naturen är 
en farlig förtrogen. Det är sant att den möter oss 
med stor sympati, men en sympati som blott ökar 
vår längtan och vår oro. Att vara ensam i naturen 
är härligt, när man är ensam i sitt eget hjärta, såsom 
jag alltid varit det förr. Men att vara ensam i en 
vacker natur, när man har någon att längta efter, 
det är-outhärdligt. Naturens hänförande skönhet här 
vållar mig de olidligaste kval. Vore det blott möjligt 
för värmen skulle jag fly tillbaka till Roms gator 
och gå där och fördjupa mig i de mörkaste, smut
sigaste gränder hällre än ligga här på stranden och 
se på Medelhafvet, hvars blå färg gör mig hjärtesjuk. 
Och likvisst vet jag, att det blir icke bättre mellan 
gatans husrader, icke bättre i hvimlet af människor. 
Min längtan förföljer mig öfveralt, den ligger bestän
digt och gnager i mitt inre, och hvar jag går och 
står bildar den som en stor, tom ring omkring mig —■ 
ett tomrum, som intet kan fylla.

Hur förändrad är jag icke sedan de somrar jag 
förr tillbragt här. Då var jag så helt uppfyld af 
naturens fägring, att jag tyckte jag ingenting mer 
behöfde i verlden — låg jag här på denna samma
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strand och hörde på vågornas långa slag mot klip
porna syntes det mig, att detta var hela lifvet — att 
något skönare och bättre ej kunde tänkas. Ingen 
oro, ingen längtan — alt var fullkomlighet.

Och när jag nu lyssnar på samma vågors brus, 
kan jag ej längre höra de melodier, de fordom sjöngo 
för mig — jag kan ej höra dem, emedan det hela 
tiden skriker inom mig af smärta och af längtan, 
°ch emedan dessa röster öfverdöfva alla andra.

Hvarför skrifver jag detta till dig? Hvad vill 
jag, hvad väntar jag af framtiden? Jag vet ej. Jag 
vet bara, att jag aldrig kan helt rifva mig loss från 
dig, men häller aldrig helt lefva med dig. Jag är 
dömd till en evig halfhet.

Om några veckor återvänder jag till Rom och 
skall då börja måla min amorin-tafla färdig. Kärleken 
till mitt arbete är oförminskad, jag har ännü samma 
glädje däraf som förr. Men lifvet kan icke vara bara 
arbete.

Hvad vill du? Hvad önskar du? Hvad tänker 
du om vår framtid?

Bref från Falk till Ulla.

Jökelheim d. 8:de Aug. 18— 

Min egen elskede!

Jeg tror nok, at du forstår anledningen til, at jeg 
'kke en eneste gang i hele denne tid har skrevet til 
dig. Min kjærlighed var bleven dig en lænke, som
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du vilde prove på at ryste af dig. Fra den stund 
af, at jeg mærkede det, trak jeg mig tilbage, og du 
var fuldstændig fri. Ikke med et ord vilde jeg over- 
tale dig til at være min hustru mod dit eget önske; 
kun hjertets frie trang kan give hengivelsens skjön- 
hed i et sådant forhold. Og da dju .var rejst, vilde 
jeg lige så lidt bede dig om at vende tilbage, för jeg 
vidste, om friheden nu også virkelig var bleven dig 
mere værd, end de kjærlighedens lænker, du havde 
forladt. Om jeg også tidt fölte det så, som om sor
gen vilde knuse hvert livshåb indeni mig, og til slut
ning gjöre mig livet umuligt at leve — hellere vilde 
jeg bære denne sorg og dette savn, end se dig i min 
nærhed og vide, at du den hele tid længtes bort 
fra mig.

Men da jeg nu har fåt dit brev, og al den læng- 
sel, der ånder frem deraf, slår mig imöde, som forårets 
berusende duft, der lover en ny sommer — ja, da 
kan jeg kun strække mine arme ud mod dig og råbe: 
kom, min evig elskede, min usigelig savnede — kom!

Men du kan aldrig give mig dig selv hel og 
holden, siger du. Så giv mig da halvdelen, giv mig 
da så meget, du kan give — jeg skal ikke forlange 
mere. Ingen mand, der har fåt begavelse og kræfter 
til at virke noget i livet, egner alle disse kræfter ude- 
lukkende til sin familie. Hvorfor skal da jeg forlange 
dette af dig?

Jeg har haft uret mod dig, thi jeg har villet gribe 
ind alt for meget i, dit liv, jeg har villet bestemme,
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hvorledes du skulde være lykkelig, og selvisk krævet, 
at du skulde være det netop på den måde, jeg holdt 
for den bedste. Jeg skal ikke gjöre det mere. Du 
skal være lykkelig på din egen vis og give mig og 
bornene så meget, som du kan give, uden at din 
egen ligevægt lider derunder.

Jeg har haft dobbelt uret mod dig, fordi jeg har 
krævet offer af dig uden selv at ofre noget. For at 
yise dig, at det skal blive anderledes for fremtiden, 
har jeg nu ladet mig stille som kandidat til stor- 
thingsmand ved de nye valg. Jeg overlader skolen 
fil Birk, der sikkert vil komme til at blive dygtig på 
hen post, när han blir mere vant til folket og for- 
holdene på disse kanter, og vi flytter ind til Kristia
nia. Jeg skal nok vide at finde ert gjerning, hvori 
jeg kan gjöre ligeså megen nytte, som her, om også' 
På en anden måde, og du kan i byen arbejde langt 
bedre, end på landet. Når du önsker at reise, skal 
du være fri og ubunden.

Du kan se, jeg har lært meget under disse en- 
s°nime måneder. Blandt andet har jeg lært mig noget, 
som rigtignok var det vanskeligste af alt for mig at 
lære — at gå på akkord med kjærligheden, at hellere 
tage lidet, end intet. För vilde jeg have betragtet 
dette som feighed og lumpenhed. Jeg stillede så stolt 
'Pine fordringer — jeg har lært at blive nöjsom nu, 
°g jeg har fundet, at den störste kjærlighed er ikke 
den, der kræver mest, men tværtimod den, der lader 
s,g nöje med det mindste, hellere end at tabe alt.
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Så plejer ellers kun kvind'er at elske — du kan se, 
jeg nu er kommet langt frem i udvikling, da jeg har 
lært dette. t

Til næste sommer kommer du hjem, ikke sandt?
Jeg henter dig i Kristiania med min båd, vi sidder 
endnu en gang alene sammen i den og lytter til de 
bölgeslag, der ikke, som Middelhavets nu, vil bære 
længselens ve til dit hjerte, men atter og atter vil 
fortælle for os begge om vor »Sommarsaga» og sige 
os, at efter enhver vinter med is og snetykke kom
mer der en ny sommer med lange dage og lyse 
nætter.

Og med flaget i top styrer vi atter i havn ved 
hjemmets kyst, hvor elskede stemmer lyder os imöde.

På dette håb og denne dröm er det, jeg nu lever.
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Första delen.

p. i3. 1. 9 f. n. Pratar ! läs : » Pratar ! »

— — — sancierlig — sandelig

— — 1. 8 f. n. in — ind

— i5, 1. 2 f. 0. sant — sandt

— 1. 7 f. 0. önsket att — önsket, at

— _ 1. 15 f. 0. sælskab — selskab

— i6, 1. 14 f. 0. hjärte — hjerte

— 19, 1. II f. n. mot — mod

— 1. 7 f. n. Frue — frue

—, 3°. 1. 8 f. 0. att . —• at

— (nederst) nå — nu

— 37, 1. 13 f. n. herr — her

— 39, 1. i f- 9- indrættet — indrettet

— 1. 14 f. n. i morgen — imorgen

— — 1. 7 f. n. någen — nogen

— 44, 1. 16 f. n. embetsmænd — embedsmænd

■___ ]. II f. n. komme — kommer

— 45, 1. 6 f. 0. bra — brav

— — 1. 16 og 3 f. n. gjærnirig — gjerning

— — 1. 5 f. n. vakkrere — vakrere

— 46, 1. 8 f. 0. att — at

— — 1. II f. 0. ordentligt — ordentlig

— — ]. 12 f. 0. tarveligt — tarvelig

— — 1. 10 f. n. mat — mad

— ___ L 9 f. n. vårt — vort

— 47, 1. 10 f. n. kjænde — kjende

— ___ ___ —. ælske — elske
— — 1. 8 f. n. embetsmand — embedsmand

— 48, 1. 3 f. 0. herr — her
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4 f. o. bestendig
5 f. n. voxne

13 f- n. kunstnerene
14 f. 0. bland
2 f. n. opmærksam
3 f- n. till
5 f- n- tolf
7 f. 11. dömer

14 f. n. rigtig nok
i f. 0. i dag
9 og 10 f. n. i aften, i moi
2 f. 0. ut rolig
7 f. n. afvexling

ederst) i stedet for
Il f. n. i dag
10 f. 0. i dag
10 f. 0. en gang
6 f. 0. i vejen

: beständig 
voksne 
kunstnerne 
bland t 
opmærksom 
til / 
tolv
dominer
rigtignok
idag
iaften, imorgen
utroligt
afveksling
istedenfor
idag
idag
engang
ivejen

Andra delen.

I. läs:
forfængligehed — forfængelighed
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